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De schaakmeester 
 
 
 
 
 
 
Jaargang 15, nummer 6, februari 1994 
 
Periodieke uitgave van de "Eerste Goirlese Schaakclub" EGS te Goirle. 
 
Redactie. 
E. Ros, Haneven 51, 5052 BG Goirle, tel. (013) 343442, 
P. Couwenberg, J. Langenberg. 
 
Bestuur EGS. 
A. van Diem, voorzitter, tel. (013) 344229, 
A. Backx, penningmeester, tel. (013) 343695, 
T. Pastor, secretaris, 
L. Doomernik, tel. (013) 341569. 
 
Clublokaal. 
Café "Hof van Holland", Tilburgseweg 83, Goirle, tel. (013) 341962. 
 
Clubavond. 
Dinsdag, aanvang 20.00 uur, 
Wedstrijdleider: A. van Diem, tel. (013) 344229 
 
Jeugdopleiding. 
Dinsdag, aanvang 19.00 uur, 
Jeugdopleiding voor pionnen-, toren- en koningsdiploma volgens KNSB-richtlijnen, 
Jeugdleider: L. Doomernik, tel. (013) 341569. 
 
Contributie. 
Senioren: fl. 90,- per jaar, 
Junioren: fl. 70,- per jaar, 
Aspiranten: fl. 55,- per jaar. 
 
EGS is aangesloten bij de KNSB. 
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Van de redactie ... 
 
 
 
 
 
 
Beste schakers, 
 
weer een nieuwe aflevering van de schaakmeester. Zoals jullie allemaal 
al weten is de hoofdredacteur er een tijdje tussen¬uit. Deze vakantie 
heeft hij echter dik verdiend, immers is dit al zijn tiende jaar dat hij de 
schaakmeester verzorgt. Via deze weg willen wij en alle lezers hem 
bedanken het tien jaar draaiende houden van deze schaakmeester. Vanaf 
heden nemen wij, Jan Langenberg en Pieter Couwen¬berg, de redactie 
waar. Dit wil niet zeggen dat Eugène er volledig mee gestopt is, hij 
blijft ons met raad en daad bijstaan en we hopen dat hij snel weer 
terugkeert op zijn redactiezetel. 
Zoals jullie bovenaan deze bladzijde zien is dit jaargang 15, nummer 6, 
reden voor een klein feestje. We hebben in dit seizoen daarom nog een 
kleine verrassing voor de lezers in petto. 
Verder willen we iedereen bedanken die kopij heeft ingestuurd zodat 
wij weer een dikke schaakmeester kunnen verzorgen. Veel plezier bij 
het lezen. 
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Estafettepartij 
 
 
 
 
 
 
We hebben er sinds kort een nieuw lid bij. Zijn naam is Fred Kreek uit 
Poppel. Hij doet meteen mee aan de interne competitie en ik had de eer 
om als eerste EGS-er de sterkte van Fred te testen. Eigenlijk was ik 
tegen Henk van Griethuijsen ingedeeld, maar om Fred meteen mee te 
laten spelen werd het een en ander omgezet. 
Ik had het idee om de partij tegen Fred in deze rubriek te publiceren, 
maar aangezien ik deze partij verloor kon dat niet doorgaan. Het blijkt 
dus geen makkelijke opgave om aan de eis van deze rubriek te voldoen. 
(Misschien had ik toch gewoon tegen Henk moeten spelen.) 
Dan maar verder zoeken. (Het aantal gewonnen partijen ligt bij mij nu 
eenmaal niet voor het opscheppen.) Uiteindelijk viel mijn oog op een, 
voor mijn doen, korte partij. Hij dateert van 27 april 1993 en was tegen 
Wil Spijkers. Ik heb wit en Wil heeft zwart. De klok staat op 9 uur. 
 
 1. d2 d4  d7 d5 
 2. Pg1 f3  Pb8 c6 
 3. c2 c4  g7 g6 
 
Hoe deze opening heet weet ik niet. Ik laat deskundig commentaar ook 
graag aan de redactie over. Ik begrijp alleen wel dat zwart wil gaan 
fianchetteren. (Wat een woord voor een loperzet.) (Dit is een 
onregelma¬tige opening, Red.) 
 
 4. c4xd5  Dd8xd5 
 5. Pb1 c3 
Aha, de dame moet weer terug, dus tempo winst voor wit. 
 
 5. ...  Dd5 h5 



 4 

Wat gaat die nu doen? Is er gevaar ..., een dreiging ... . Ik zie niets 
bijzonders dus: 
 
 6. e2 e4  e7 e6 
 
Dus toch geen fianchetto?? Zwart blokkeert in ieder geval zijn eigen 
loper. In de verre toekomst kan misschien e5 gespeeld worden door wit. 
 
 7. Lf1 e2  Dh5 a5 
 
Wit maakt rochade mogelijk en valt indirect de zwarte dame aan. Deze 
moet weer weg, alweer een tempo. 
 
 8. O O  Lc8 d7 
 9. a2 a3  Pc6 d8 
 
Dus geen lange rochade voor zwart. Misschien had ik wel d5 moeten 
spelen, maar wat schiet ik daarmee op? 
 
10. Lc1 f4  c7 c6 (blokkeert weer de loper) 
11. b2 b4  Lf8xb4 
 
Ik denk min of meer gedwongen, want de zwarte dame is behoorlijk in 
het nauw. 
 
12. a3xb4  Da5xb4 
 
Ai, het paard wordt aangevallen. Dekken of zetten! 
 
13. Pc3 a4  b7 b6 
14. Pf3 e5 
 
Ik sta materieel en in ontwikkeling voor; dus voorwaarts!! Ten aanval. 
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14. ...  Ld7 c8 
15. Pe5 c4  Pd8 b7 
16. Pa4xb6 
 
Gratis en voor niets. En de toren is ook verloren!!! 
 
16. ...  Pg8 e7 
17. Pb6xa8 O O 
18. Ta1xa7 
 
Dit is waarschijnlijk niet de sterkste zet. Wat te denken van Tb1? 
 
18. ...  Lc8 d7 
19. Pa8 b6 
 
en zwart geeft op. 
 
Ofschoon ik, zoals eerder gemeld, moeite had om een gewonnen partij 
te vinden, kwam deze bij het naspelen toch overtuigend over. Ik houd 
het er verder maar op dat Wil een off-day had. Algemeen gesproken 
denk ik dat zwart zij dame gewoon te terug had moeten zetten en verder 
gewoon aan zij ontwikkeling had moeten werken. 
  
Wil krijgt in ieder geval de gelegenheid om aan te tonen dat hij normaal 
gesproken sterker speelt, want hij is de volgende om een gewonnen 
partij te laten zien. 
 

Ton Pastor 



 
 
Buitencompetitie 
 
 
 
 
 
 
Opnieuw, net zoals vorig 
jaar, moesten we tegen de Kentering. Vorig jaar verloren we, dit jaar 
namen we revanche. Het is wel een krappe overwinning maar dat doet 
er niets aan af. 
EGS   Kentering 4½ 3½ 
(9 januari 1994) 
 
1. Kees de Kok - Stan Huijsmans  1-0 
2. Jan Langenberg - R. Kortmans  1-0 
3. Henk v. Griethuijsen - D. v. Doorn 0-1 
4. Ad van Diem - J. Arts   ½-½ 
5. Eric Hamers - Rob Maas   ½-½ 
6. Pieter Couwenberg - J. Baten  ½-½ 
7. Peter Ansems - Albert Beekers  0-1 
8. Louis Doomernik - H. van Eyk  1-0 
 
Kees de Kok: 
Na verwisseling van zetten kwam er een Franse partij op het bord. De 
tegenstander was hier niet goed in bekend en wilde snel forceren door 
met zijn paard het centrum open te breken. Dit was te snel, want 8 
zetten later was de partij afgelopen, totaal 15 zetten. Wel gewonnen (dit 
is belangrijk voor het totale team), maar voor mijzelf was dit toch wel 
erg kort. Goed dat er maar weer een biljart aanwezig is. 
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Jan Langenberg: 
 
In deze partij kwam een ontzettend leuke variant van het schots 
te¬voorschijn. Op de veertiende zet speelde mijn tegenstander d5. Nu 
kon ik en passent slaan en tegelijkertijd schaak geven met mijn dame. Ik 
dacht op dat moment werkelijk dat ik dik gewonnen stond. Maar de 
feiten bewezen dat ik ongelijk had. Na een moeizaam middenspel, 
waarin ik wel twee pionnen kon winnen, kwam ik toch in een gewonnen 
eindspel terecht. 
 
Eric Hamers: 
Er ontbrandde een positionele strijd vanuit het koningsindisch, waarin 
aan verschillende kanten werk gerokeerd. Gezien de stand - we stonden 
een puntje voor - moest mijn tegenstander doorgaan. Kees de Kok hield 
zijn hart vast, maar ik hield het netjes remise. 
 
Pieter Couwenberg: 
Zie elders in dit blad het stukje 'Partij van de maand'. 
 
Peter Ansems: 
Tot twaalf zetten kon ik mijn tegenstander met twee vingers in mijn 
neus bijhouden in deze partij (Orthodox damegambiet). Toen ik 
vervolgens één vinger uit mijn neus had gehaald en aanstalten maakte 
om wat meer druk te gaan uitoefenen, vond mijn tegenstander het 
kennelijk nodig om zijn twee paarden op een ietwat gluiperige manier 
stevig op mijn koningsvleugel te posteren. Met een kwaliteitsoffer 
(toren tegen paard en pion) kon ik erger voorkomen. 
Toen mijn tegenstander dameruil aanbood, hetgeen in dit geval vrijwel 
gelijkstond aan remise-aanbod, besloot ik hier niet op in te gaan. Het is 
sinds kort bij EGS namelijk gebruikelijk om een remise-partij naar 
beneden af te ronden en als verlies-partij te beschouwen. (Zie verslag 
EGS   HMC in de vorige schaakmeester; van een off-day was geen 
sprake en de juiste uitslag was 7½ ½. Ik was wel de enige speler die niet 
won, maar dat gelijk te stellen aan verlies gaat mij weer te ver.) 
Mijn winstpoging mislukte, waardoor, na slechts 2 halfjes uit 4, de 
reservebank gloort. Niet onterecht overigens. 
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Louis Doomernik: 
 
Mijn tweede invalbeurt dit seizoen was wederom een volledig succes. 
Dit gaf veel voldoening omdat het deze keer een belangrijk punt was, 
gezien de nipte overwinning van 4½-3½.  
Na mijn eerste zet d4, kwam er een geweigerd Damegambiet. De man 
uit Rosmalen speelde aarzelend en weinig theoretisch, maar wel vrij 
degelijk. Ik zag kans om voortdurend de zwarte stel¬ling onder druk te 
houden. Op de 22ste zet kon ik via de half-open c-lijn definitief het 
initiatief nemen. Op de 35ste zet moest zwart een stuk prijsgeven. Twee 
zetten later capitu¬leerde hij. Tijdnood speelde inmiddels ook een 
belang¬rijke rol. Zwart had nog vijf minuten voor 12 zetten tegen 45 
minuten voor wit.  
 
De tussenstand op dit moment in de 3e klasse B is: 
1. Baronie 4   7 20½ 
2. Kentering   6 20½ 
3. EGS    5 17 
4. Vughtse Toren 2  5 16½ 
5. Stukkenjagers 5  4 16½ b 
6. Schavo 2   3 13 b 
7. Den Bosch Nrd.  2 15 
8. HMC 6   0 8 
 
Zoals je ziet is het zelfs nog mogelijk dat we promoveren of zelfs eerste 
worden. Ik weet niet zeker of de tweede plaats ook recht geeft op 
promotie. Maar als we eerste worden is het misschien wel leuk om met 
zijn allen uit te gaan eten (op eigen kosten). De volgende opponent is 
Schavo 2, en daarna volgen nog Vughtse Toren 2 en Den Bosch Noord. 
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Partij van de maand 
 
 
 
 
 
 
De partij van deze maand werd gespeeld tijdens de externe wedstrijd 
tegen de Kentering. In de wedstrijd moest Pieter Couwenberg met wit 
tegen J. Baten met zwart. 
 
 1. d2 d4  d7 d5 
 2. Pg1 f3  e7 e6 
 3. c2 c4  Pg8 f6 
 4. Pb1 c3  Lf8 e7 
 5. Dd1 c2  O O 
 6. Lc1 f4  d5xc4 
 7. e2 e4  c7 c5 
 8. d4xc5  Le7xc5 
 
Zwart kan ook zijn ontwikkeling voortzetten met 8. ..., Pc6 9. Td1, Pb4 
10. Dd1, Ld7 11. Lc4, Lc5. 
 
 9. Lf1xc4  Pb8 c6 
10. O O  a7 a6? 
 
Beter had zwart gebruik kunnen maken van het centrum door op 
centrum veld d4 een paard te planten. 10. ..., Pd4 11. Pd4:, Dd4: 12. b3 
met druk op de witte stelling. 
 
11. Ta1 d1  Dd8 e7 
 
Pd4 kan nog, beter is Db6 met druk op pion f2. 
 
12. a2 a3 
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Beter voor mij is 12. e5, Pd7 13. Pg5, g6 14. Te1 met een verzwakking 
van de zwarte koningsstelling 
 
12. ...  e6 e5 
13. Lf4 g5  Lc8 e6 
 
Zelf geef ik de voorkeur aan 13. ..., h6 of Lg4. 
 
14. Lc4xe6 f7xe6 
 
Zwart moet met de f-pion terugnemen. Na 14. ..., De6: 15. Lf6:, Df6: 
16. Pd5 staan de dame en de loper op c5 in. Met de g-pion terugnemen 
is een lelijke verzwakking van de koningsstelling. 
 
15. Dc2 c1 
 
Na 15. b4, Pd4 16. Pd4:, ed4: 17. bc5:, dc3: 18. Dc3:, Pe4: is er 
voord¬eel voor zwart. 
 
15. ...  Ta8 c8 
16. Lg5 e3 
 
Afruilen zou in het voordeel van wit zijn. 
 
16. ...  Lc5 d6 Helaas geen ruil. 
17. h2 h3  Pc6 a5 
18. Le3 g5  Pa5 b3 
19. Dc1 e3 
 
Nu dreigt 20. Pd5, ed5: 21. Db3 met voordeel voor wit. 
 
19. ...  Pb3 c5 Weer geen ruil. 
20. b2 b4 
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Even pesten. 
  
20. ...  Pc5 d7 
21. Td1 d2  Ld6 c7 
 
De dame moet weg want er dreigt Lb6 met stukwinst. 
 
22. De3 e2  h7 h6 
23. Lg5 h4 
 
Ik ruil niet vanwege de open f-lijn. Na Lf6: volgt Df6: of Tf6:. 
 
23. ...  Lc7 b8 
24. Pc3 a4  b7 b5 
25. Pa4 b2  Tf8 f7 
26. Td2 c2 
 
Om weer af te ruilen. 
 
26. ...  Tf7 f8 Tempo 
27. Tf1 c1  Pd7 b6 
28. Lh4 g3  Tc8xc2 
29. Tc1xc2 Pf6 d7 
 
30. Pb2 d3 
 
Hier dacht ik dat ik een fout maakte. 
 
30. ...  Pb6 c4 
31. Pd3 b2  Pc4xb2 
32. Tc2xb2 Tf8 c8 
33. Tb2 c2 
 
½ ½ 
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Opgave 
 
 
 
 
 
 
Hier is de nieuwe opgave: 

 
WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 

 
In het vorige nummer lieten wij de volgende stelling zien: 
Wit: Kb2, Ta7, Tf5, Lg1, Pc7, pi c4, d3, f3. 
Zwart: Kb4, La4, pi b5, b6, e3, f4 en f6. 
De opgave luidde: wit begint en wint in twee zetten. 
 
Het antwoord hierop is: 1. Ta8, bc4: 2. Pa6 mat. Omdat zwart in 
zet¬dwang verkeert, kan wit een simpele zet als Ta8 uitvoeren. 
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Snelschaken 
 
 
 
 
 
 
Op 25 januari wordt de 4e en tevens laatste ronde gespeeld van het 
snelschaken met handicap. Op 15 maart wordt de 1e ronde gespeeld 
zonder handicap. Degene die nog een gooi wil doen naar het 
kampioen¬schap snelschaken met handicap zal dus in de laatste ronde 
uitzonderlijk moeten presteren, want Jan Langenberg heeft toch al een 
behoorlijke voorsprong opgebouwd. 
Nu is er wat het aantal punten betreft een lichte vertekening in de 
ranglijst, want Henk heeft 2 wedstrijden minder gespeeld. Het is wat de 
feitelijke stand betreft dus beter om naar de percentages te kijken. Dit 
geldt echter niet voor de personen met een sterretje voor hun naam. 
Deze mensen hebben niet alle ronden meegedaan en zouden qua 
percentage dus weer te hoog scoren. Deze schakers komen voor het 
kampioenschap dus ook niet meer in aanmerking. 
Dan volgt nu de stand na de 3e ronde: 
 
 1. J. Langenberg 17 22 77,27 
 2. P. Couwenberg 15½ 23 67,39 
 3. H. v. Griethuijsen 14 20 70 
 4. R. Spijkerman 12½ 22 56,82 
 5. B. v.d. Dries 11 23 47,83 
 6. W. Spijkers 10½ 20 52,5 
 7. A. v. Diem  10½ 23 45,65 
 8. P. v.d. Ende 10 22 45,45 
 9. * P. Graafmans 9½ 16 59,38 
10. * L. Doomernik 8½ 16 53,13 
11. * A. Backx 8 14 57,14 
12. * H. Renders 5½ 10 55 
13. * E. Ros  5 6 83,33 
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14. * P. Ansems 3½ 7 50 
15. * E. Hamers 3½ 8 43,75 
16. J. v. Loon  3½ 20 17,5 
17. T Pastor  3 22 13,64 
18. * J. de Brouwer 2 8 25 
18. * J. v. Minnen 2 8 25 
 
Zoals voorgesteld door de Commissie Snelschaken, worden de 
deelne¬mers op 15 maart door loting in 2 groepen ingedeeld. In beide 
groepen treffen alle deelnemers elkaar (afhankelijk van het aantal in een 
enkele of dubbele ronde). Aan de hand van de uitslagen worden op de 
laatste avond van het snelschaken (12 april) 2 nieuwe groepen 
geformeerd. De groep van spelers met het hoogste aantal punten speelt 
om het kampioen¬schap, terwijl in de 2e groep om de troostfinale wordt 
gespeeld. Ook in deze 2 groepen treffen alle spelers elkaar (wederom 
afhankelijk van het aantal in een enkele of dubbele ronde). 
Aan het eind van het seizoen hebben we dus hopelijk twee 
snelschaak¬kampioenen (alhoewel ik Jan beide titels natuurlijk ook van 
harte gun). 
 

Ton Pastor 
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Doorgeef-schaakpartij 
 
 
 
 
 
 
Wit: Henk Renders (meester) 
Zwart: Pascal Graafmans (leerling) 
 
Niks is zo mooi dan een leermeester te verslaan. Deze partij is gespeeld 
op dinsdag 28 maart 1989. 
 
 1. d2 d4  d7 d5 
 2. Pg1 f3  e7 e6 
 3. Lc1 f4  f7 f5 
 4. e2 e3  Lf8 e7 
 5. h2 h3  Pg8 f6 
 6. Pb1 d2  O O 
 7. c2 c4  c7 c6 
 8. c4 c5 
 
Dit is het bekende systeem van Henk. Als leermeester denkt hij nu: 
- Ruimtelijk overwicht op de damevleugel. 
- Wit heeft een zwakte op d6 en e5. 
- etc. 
Dus wit staat volgens hem beter. 
 
 8. ...  Pf6 e4 
 
Zwart moet actief worden op de koningsvleugel. 
 
 9. b2 b4  Le7 f6 
10. Lf1 d3  a7 a5 
11. a2 a3  Pb8 d7 
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12. O O 
 
"Zo, ik heb als eerste al mijn stukken ontwikkeld, die leerling moet nog 
veel leren." 
 
12. ...  g7 g5 Aanvallen! 
13. Lf4 h2  h7 h5 
14. Ld3xe4 
 
Het loperpaar is toch belangrijk dacht ik, wat doet Henk nu? 
 
14. ...  d5xe4 
15. Lh2 d6?! e4xf3 
16. Ld6xf8  Dd8xf8 
17. Dd1xf3 g5 g4 
 
Wat de leermeester allemaal doet weet ik niet hoor: 
- Ten eerste geeft hij zijn loperpaar af. 
- Ten tweede ruilt hij een paard en loper tegen toren en pion. 
Hier snap ik werkelijk niks van hij heeft mij toch andere dingen geleerd. 
 
18. h3xg4  h5xg4 
19. Df3 g3 
 
Penning, en lachend kijkt Henk naar mij. 
 
19. ...  Df8 g7 
20. f2 f3  a5xb4 
21. a3xb4  Ta8xa1 
22. Tf1xa1  Lf6xd4! 
23. Ta1 a8  Ld4xe3+ 
24. Kg1 f1  Le3xd2 
25. Ta8xc8+ Kg8 h7 
26. Dg3 h4+ Ld2 h6 
27. f3 f4  Dg7 a1+ 
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28. Kf1 f2  Pd7 f6 
29. Tc8 h8+ Kh7xh8 
30. Dh4xh6+ Kh8 g8 
31. Dh6 g6+ Kg8 f8 
32. Dg6 h6+ Kf8 f7 
33. Kf2 g3  Pf6 e4+ 
34. Kg3 h2 g4 g3+ 
35. Kh2 h3 Da1 h1 mat 
 
0 1 
 
Tsja Henk, dit systeem kennen we nu onderhand wel en leerlingen 
bereiden zich daar op voor. De volgende keer beter. Van een 
leermeester komt nu de volgende doorgeef-schaakpartij, succes Henk. 
 
 Pascal Graafmans 
 
(Verwar de doorgeef-schaakpartij niet met de estafettepartij, Red.) 
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Binnencompetitie 
 
 
 
 
 
 
De spanning in de kop van groep 1 is op dit moment een beetje laag. Dit 
is mede te danken aan het feit dat Eugène voorlopig niet meer zal 
deelnemen aan de interne competitie. Hij zal dan ook langzaam maar 
zeker verdrongen worden van de tweede plaats. Maar om nu al te 
zeggen dat winnaar bekend is, is nog een beetje voorbarig. Wie 
herinnert zich niet het feit dat Pascal twee jaar geleden meer dan een 
straatlengte voorstond en toch nog werd gepasseerd. Alles is dus nog 
mogelijk want de tweede ronde is weer aangebroken; iedereen mag het 
weer een opnieuw proberen. 
In groep twee is Ton Krugers losgebarsten, en zet op dit moment zijn 
beste beentje voor om niet ingehaald te worden door Wil of Pieter. 
Misschien kunnen we zijn come-back (als die er is) verwachten in het 
eerste team. 
Hieronder kun je de stand van de binnencompetitie vinden bijgewerkt 
tot en met 11 januari 1994. 
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    Punten % 
 1. J. Langenberg 1  462,2 88,5 
 2. E. Ros 1   358,0 85,0 
 3. R. Spijkerman 1  319,5 72,7 
 4. P. Graafmans 1  281,3 71,4 
 5. H.v.Griethuijsen 1  261,5 50,0 
 6. T. Krugers 2  256,3 60,0 
 7. P. Ansems 1  221,8 50,0 
 8. A Backx 1   209,0 45,5 
 9. W. Spijkers 2  206,7 42,3 
10. A. v. Diem 1  202,0 57,1 
11. P. Couwenberg 2  191,5 41,7 
12. T. Pastor  1  171,3 33,3 
13. S. Hamers 2  162,0 28,6 
14. P. v.d. Ende 2  160,7 38,9 
15. B. v.d. Dries 2  159,5 32,1 
16. E. Hamers 1  151,7 40,0 
17. F. Kreek 2   129,3 100,0 
18. J. d. Brouwer 2  97,5 13,6 
19. L. Doomernik 2  95,2 25,0 
20. E. Koolhoven 2  88,0 0,0 
21. F. v. Gool 2  56,0 0,0 
22. L. Joosten 2  46,7 0,0 
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Oudleden middag 
 
 
 
 
 
Op 28 december 1993, heeft voor de dertiende, achtereenvolgen¬de 
keer, deze jaarlijkse ontmoeting plaatsgevonden. De aanwe¬zigheid van 
tien oud-leden, mag een redelijke opkomst genoemd worden. De match 
eindigde in een gelijk spel. Deze uitslag laat zien, dat veel ex-EGS-ers 
nog aardig met de houten poppetjes overweg kunnen. Een interessant 
resultaat boekte Jos Graafmans met zijn overwinning op Serge 
Bierhui¬zen. Jos be¬wees hiermede, zich nog steeds op KNSB-niveau 
te bewegen. Jammer dat hij zich van de arena heeft afgewend; wie 
weet? Bemoedi¬gend was ook de kennismaking met een ontluikend 
talent uit de Graaf¬mans dynastie, tw René Graafmans. René kon het nu 
nog niet bolwerken tegen Eric Hamers, maar hij komt eraan. Door de 
aanwezigheid van vroegere kampioenen zoals, Lau, Jo, Fie, Rinus, Theo 
en Wil, ontstond er ook iets van de sfeer van weleer. Niet dat er nu met 
de sfeer iets mis is, maar 60-plussers hebben nu eenmaal een hang naar 
het verleden. Zo heb ik wel eens iemand ontmoet, die watertandend 
terugdacht aan zo'n rotjaar als 1935. Toen Max Euwe wereldkampioen 
werd.  
Terug naar de match. Behalve het spraakmakende succes van Jos, 
leverde ook Fie van Erck een opvallende prestatie met haar overwinning 
op de geroutineerde Henk Renders. Hiermede is nu definitief een zuiver 
wetenschappelijk bewezen, vrouwen kunnen schaken. Over de andere 
uitslagen valt niet zoveel te vertel¬len of het moet de overwinning van 
Wil Spijkers zijn, tegen de altijd sterke Lau de Leijer. Ondergetekende 
heeft tegen de legendarische ex-penningmeester Jo van Loon glad 
verloren gestaan. Een smerig valletje redde me de huid, want Jo trapte 
erin. Ik huichelde dat ik het jammer vond voor hem. Dit is zeer 
verdor¬ven. De overgebleven EGS-ers Leo, Balt, Ton, Pieter, Antoon 
en Ad hebben deze fantastische middag met serieuze oefenpartijen. 
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 Uitslagen: 
  
Serge Bierhuizen - Jos Graafmans  0-1 
Jan Langenberg - Bram Vromans  1-0 
Henk van Griethuijsen - Rick v. Loy  0-1 
Eric Hamers - René Graafmans   1-0 
Wil Spijkers - Lau de Leijer   1-0 
Piet van de Ende - Rinus de Veer   0-1 
Henk Renders - Fie van Erck   0-1 
Jo van Loon - Wil van Amelsfoort  0-1 
Louis Doomernik - Jo van Loon  1-0 
 
De uitslag van EGS en de oudleden was 5-5. 
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Jeugdcompetitie 
 
 
 
 
 
 
Ook de jeugd speelt een competitie. Ze doen dit dinsdags in het Jan van 
Besouwhuis van 7.00 tot 8.00, gecombineerd met een degelijke 
opleiding van de jeugdleiders. 
Zoals je in onderstaand overzicht kunt zien staat Alex 34,50 punten voor 
op de nummer twee. Dit betekent dat hij zeker twee keer moet verliezen 
wil hij de eerste plaats kwijtraken. Maar als je dan kijkt naar zijn 
winstpercentage (100%) dan lijkt het alsof het onmogelijk is om zijn 
zegereeks te doorbreken. 
 
    Punten % 
 1. Alex van Lanen  144,0 100,0 
 2. Jan van den Dries  109,5 70,0 
 3. Pascal Janssen  96,7 66,7 
 4. Ron van Gorp  87,3 68,9 
 5. Donat Hermans  74,5 55,6 
 6. Dirk van den Dries 55,0 45,0 
 7. Joep de Vries  51,7 92,9 
 8. Ch. v. Spaendonck  43,0 33,3 
 9. John van Dijk  39,7 31,3 
10. Vincent Fillet  26,5 16,7 
11. Frans Overkleeft  13,3 0,0 
 
Overigens is het interessant om te vermelden dat de jeugd en de 
jeugd¬leiders weer actief toernooien bezoeken. Er zijn zelfs al enkele 
goede resultaten geboekt. Wij hopen dan ook dat we hier nog wat over 
te horen krijgen. 
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Agenda 
 
 
 
 
 
 
 
01 februari 1994: 14de ronde interne competitie 
 
05 februari 1994: externe competitie 
 
08 februari 1994: 15de ronde interne competitie 
 
15 februari 1994: Geen schaken i.v.m. carnaval 
 
22 februari 1994: 16de ronde interne competitie 
Inleveren kopij voor de Schaakmeester 
 
01 maart 1994:  17de ronde interne competitie 
 
08 maart 1994:  18de ronde interne competitie 
 
15 maart 1994:  vijfde ronde snelschaken. 
 
- Wie zich niet afmeldt voor de externe competitie, moet er 
rekening mee houden dat hij opgeroepen kan worden om mee te doen! 
 
- Voor het inleveren van kopij kun je terecht bij de redactie van de 
Schaakmeester. 
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De schaakmeester 
 
 
 
 
 
 
Jaargang 16, nummer 1, maart 1994 
 
Periodieke uitgave van de "Eerste Goirlese Schaakclub" EGS te Goirle. 
 
Redactie. 
E. Ros, Haneven 51, 5052 BG Goirle, tel. (013) 343442, 
P. Couwenberg, J. Langenberg. 
 
Bestuur EGS. 
A. van Diem, voorzitter, tel. (013) 344229, 
A. Backx, penningmeester, tel. (013) 343695, 
T. Pastor, secretaris, 
L. Doomernik, tel. (013) 341569. 
 
Clublokaal. 
Café "Hof van Holland", Tilburgseweg 83, Goirle, tel. (013) 341962. 
 
Clubavond. 
Dinsdag, aanvang 20.00 uur, 
Wedstrijdleider: A. van Diem, tel. (013) 344229 
 
Jeugdopleiding. 
Dinsdag, aanvang 19.00 uur, 
Jeugdopleiding voor pionnen-, toren- en koningsdiploma volgens KNSB-richtlijnen, 
Jeugdleider: L. Doomernik, tel. (013) 341569. 
 
Contributie. 
Senioren: fl. 90,- per jaar, 
Junioren: fl. 70,- per jaar, 
Aspiranten: fl. 55,- per jaar. 
 
EGS is aangesloten bij de KNSB. 
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Van de redactie ... 
 
 
 
 
 
 
Beste lezers, 
 
zoals jullie zien is deze schaakmeester dunner dan de vorige uitgave. Dit 
komt mede doordat wij van de leden geen partij van de maand en 
estafettepartij krijgen aangeleverd. Ook de uitslagen van de jeugd 
ontbreken. Wij willen via deze weg nogmaals een beroep doen op 
ALLE lezers, dus ook de jeugd, om meer partijen, stukjes en columns in 
te leveren. Ook andere ideeën zijn welkom, tenslotte is de 
schaakmeester een blad uitgegeven door EGS, voor EGS. We zouden 
dolgraag zien dat iemand stukjes schrijft over de jeugd, tenslotte maken 
ook zij deel uit van de club, en de jeugdleden mogen zelf natuurlijk ook 
stukjes of tekeningen (over het schaken) inleveren. Misschien is het een 
idee om voor bepaalde rubrieken, bv buitencompetitie, iemand aan te 
stellen die deze rubriek verzorgt. Wij, van de redactie, zullen er dan 
voor zorgen dat alles zo netjes mogelijk in de schaakmeester terecht 
komt. 
Verder vragen we aandacht voor de nieuwe rubriek 'Onderweg naar mat' 
waarin verschillende aspecten van het schaakspel worden toegelicht. 
We wensen iedereen veel leesplezier. 
 

De redactie 
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EGS Algemeen 
 
 
 
 
 
 
Namens de redactie verwelkomen we vier nieuwe EGS-ers. Het zijn 
Fred Kreek, Jo van Loon, Jan van Minnen en Toon Spijkers. Op dit 
moment volgen Jan, Jo en Toon de cursus die Ad van Diem iedere 
dinsdag geeft. Ze zijn zeer enthousiast en worden op deze manier 
klaargestoomd voor het komende seizoen. Fred heeft inmiddels in de 
binnencompetitie al een paar rake klappen uitgedeeld, maar moest voor 
Peter Ansems, van de Renders-school, toch nog buigen. 
 
We herhalen hier de oproep van Wil Spijkers, omdat we die toch 
belangrijk vinden. 'Wie neemt contact op met de Heidebloemschool?' 
 
Verder verspreiden we hier het gerucht dat de Goirlese Open 
Kampioen¬schappen niet zouden doorgaan. Wie wil hier een stokje 
voor steken? 
 
Wie in deze schaakmeester de rubriek Partij van de maand zoekt, kan 
beter stoppen met zoeken. Wegens te weinig response van de leden is er 
deze keer geen partij van de maand.  
 
Ook deze maand geen jeugdrubriek in de Schaakmeester, we roepen 
daarom de jeugdleiders op om een stukje in te leveren op de dag dat de 
kopij voor de volgende schaakmeester binnen moet zijn. 
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Estafettepartij 
 
 
 
 
 
 
Deze maand is Wil Spijkers aan de beurt om zijn briljante ingevingen te 
tonen. Helaas hebben wij nog niet meer ontvangen dan het onderstaande 
diagram. Wij hopen het zettenverloop van deze partij van Wil te 
ontvan¬gen, zodat wij alsnog deze partij kunnen publiceren en iedereen 
kan genieten van het spel van Wil. 
 
 
 

 
WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 
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Buitencompetitie 
 
 
 
 
 
 
Op zaterdag 5 februari moesten we aantreden tegen het 2de team van 
Schavo. Voor beiden een belangrijk duel, aangezien wijzelf nog kans 
maakten op promotie, mits de nummers 1 en 2 een foutje zouden 
maken, en Schavo moest vechten om niet te degraderen. 
Aan het eind van de middag was de stand 3½ - 3½, er was één 
afgebro¬ken partij. Dit was de partij van Henk. In een stelling waarin 
beide nog een dame, toren, loper en pionnen hadden, Henk 1 meer, was 
de kans groot dat het toch remise zou worden. De tegenstander van 
Henk gaf voortdurend schaak en had de hoop op remise nog niet 
opgegeven, totdat hij echter te gretig werd en een pionnetje meepakte. 
Dit was fataal, uitslag 0 - 1. 
 
Uitslag: 
G. Duwêl - Eugene Ros   ½ - ½ 
J. Douwes - Kees de Kok   ½ - ½ 
A. Deliën - Jan Langenberg   ½ - ½ 
A. van Moorsel - Henk v. Griethuijsen 0 - 1 
J. Weijters - Pieter Couwenberg  1 - 0 
J. van den Dries - Erik Hamers  0 - 1 
N. Veltman - Louis Doomernik  1 - 0 
K. Bruinsma - Peter Ansems   0 - 1 
 
Eindstand 3½ - 4½ 
 
Dan volgt hier het commentaar van sommige spelers over hun eigen 
partij. 
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Eugene Ros: 
  
Spanjaard. Zonder voordeel uit de opening. Op de 18de zet werd ik 
verrast door een torenzet waarmee wit dreigde - via een combinatie - 
een pion te winnen. Lastige verdediging, 't ging nèt. Eindspel toren + 
paard tegen toren + paard met allebei een handvol pionnen bleef over. 
Door actief spel kon ik dat remise houden. 
 
Kees de Kok: 
In een Dame-Indisch in de voorhand kwam wit beter te staan. Goed 
verdedigend tegenspel was voldoende voor zwart om remise te 
behouden. 
 
Jan Langenberg: 
Deze partij heeft al breed uitgemeten in het Goirles Belang gestaan. 
Voor de liefhebbers volgen hier dan toch nog enkele hoogtepunten. De 
opening die gespeeld werd, was de Pirc. Na deze beginfase stond ik 
redelijk tot zeer goed. Op de 22ste zet miste ik een winstvoortzetting. 
Op de 35ste zet deed ik zo'n slordige zet dat ik plotsklaps verloren stond 
(het was nog wel moeilijk voor zwart, maar toch). Tot mijn verbazing, 
maakte zwart toen remise door drie maal dezelfde stelling op het bord te 
laten verschijnen. 
 
Erik Hamers: 
Vanuit een Konings-Indiër kreeg ik na wat passieve zetten van m'n 
tegenstander initiatief en aanval. Na weer wat passieve 
verdedigingszet¬ten moest hij z'n dame voor een toren + stuk inleveren. 
De rest was techniek. 
 
Peter Ansems: 
Nadat wit in de doorschuifvariant van het Frans op de 6de zet een, mij 
eerder vertoond, valletje trachtte op te zetten, kon ik de partij al snel 
naar mijn hand zetten. Er sneuvelde al spoedig een witte pion, enkele 
zetten later gevolgd door de tweede. De witspeler zat bovendien 
opgeza¬deld met een triple-b-pion, waarna het voor mij slechts een zaak 
was om de partij kalmpjes tot winst te voeren, hetgeen lukte. 
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Opgave 
 
 
 
 
 
 
18 maart aanstaande vind de prijsuitreiking plaats van de Tilburgse 
districtskampioenschappen 1993-94. Tevens zal op deze avond de 
schoonheidsprijs worden uitgereikt voor de meest briljante partij van dit 
toernooi. De verwachting is dat deze prijs zal worden toegekend aan 
Nicolaas Veltman (een welbekend persoon bij Henk Renders) omdat 
deze in de partij tegen Toon Mentink de klok stilzette en mat in 10 
aankondigde. 
De nieuwe opgave staat in het volgende diagram weergegeven. 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 

 
Elders in dit nummer vind je het antwoord op dit diagram. 
 
De oplossing van de vorige opgave is een mat in drie: 
1. De6:+, fe6: 2. Pb6+, ab6: 3. Le6:‡ 
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Onderweg naar mat 
 
 
 
 
 
 
In deze nieuwe rubriek willen we proberen om allerlei verschillende 
facetten van het schaakspel te laten zien. Deze kunnen zijn: opening, 
middenspel en eindspel; valletjes; partijen; blunders; kortom: alles wat 
met het schaken te maken heeft. 
 
Siciliaans Middengambiet 
 
Deze opening is er één uit de oude doos. Het is gewoon een antieke 
opening die momenteel geen enkele belangstelling kent. Wellicht 
onte¬recht, wellicht ook niet, maar in het laatste geval is het in ieder 
geval een inspiratie voor de lezers óók in het schaakverleden te duiken, 
en iets goeds te vinden ... 
De frivole zettenreeks 1. e4, c5 2. d4, cd4:, 3. Dd4:, Pc6 4. De3 
(Sicili¬aans middengambiet) werd rond de eeuwwisseling serieus 
geanalyseerd door Simon Alapin. Zijn analyses en partijen tonen 
ondubbelzinnig de speelbaarheid van 3. Dd4:!? aan. Ruim 20 jaar later 
greep Jacques Mieses meermaals terug op Alapin's gedachtengoed. In 
zijn boekje ' Die Schachlotse' beval hij het aan als een eenvoudige en 
makkelijke variant om het Siciliaans te bestrijden. 
 
Enige varianten: 
a. 4. ..., g6 5. Ld2!? (ook mogelijk is 5. Pc3 zoals in de 
voor¬beeldpartij), Lg7 6. Lc3, Pf6 7. Lc4, O-O 8. Pe2. Met gelijk-
waardige kansen; deze variant van Alapin werd overgenomen in 
Collijn's Lärabock (1921), het standaardwerk waar o.a. Rubinstein de 
openingen bewerkte. 



 9 

b. 4. ..., e6 5. c4 (5. c3!? Mieses), g6?! 6. f4 (6. a3, Lg7 7. f4 
Thalheim & Alapin - Landau & Pinner, Berlijn 1898), Lg7 7. Pf3, Pb4? 
8. Db3 met voordeel aldus Alapin, die ook wijst op de alternatieve 
strategie 6. Ld2!? met de bedoeling Lc3. 
c. 4. ..., Pf6 (krijgt een uitroepteken van Tarrasch) 5. c4!? (Mieses 
en Alapin bieden beiden 5. c3, d5 6. ed5:, Pd5: 7. Dg3 aan, hetgeen tot 
een solide stelling voert), e6 6. Pc3 (minder goed is 6. g3?!, Le7 7. Pc3, 
d5! zoals Mieses - Tarrasch, Berlijn 1920), Le7 7. Le2, d5 (7. ..., O-O 8. 
e5) 8. ed5:, ed5: (8. ..., Pb4 9. Dd2 benevens a3) 9. cd5:, Pd5: 10. Pd5:, 
Dd5: 11. Lf3 en Alapin concludeert in 'Kagan's neueste 
Schachnachrichten' dat de kansen gelijk zijn. 
 
De geldigheid van bovengenoemde varianten is ook bij nadere analyse 
zeer waarschijnlijk. De vraag blijft of 3. Dd4:!? ambitieus genoeg is om 
de Siciliaan met kracht te bestrijden. Voorlopig is het een eenvoudig 
alternatief voor hen die de enorme verwikkelingen in de diverse 
hoofdva¬rianten willen ontlopen. 
 
En dat dan ook goede spelers kunnen struikelen toont de voorbeeldpartij 
aan: 
Mieses - Bogoljubov, Göteborg 1920 
1. e4, c5 2. d4, cd4: 3. Dd4:!?, Pc6 4. De3, g6 5. Pc3, Lg7 6. Le2, d6 (6. 
..., Pf6 7. e5) 7. Ld2, Pf6 8. Pd5, Pd5: 9. ed5: (Met gelijk spel), Pd4 10. 
Ld1 (10. Ld3, Pf5 11. Lf5:, Lf5: 12. c3 met gelijk spel), Dc7 11. c3, Pf5 
12. Dd3, O-O? (Beter is 12. ..., e5) 13. g3! (Nu gaat het zwarte paard 
verloren), Ph6 14. Dh3, Dc4 15. Lh6 
1 - 0 
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Snelschaken 
 
 
 
 
 
 
De competitie 'snelschaken met handicap' is nu afgelopen. Enerzijds 
blijkt dat de handicaps inderdaad van invloed kunnen zijn. Jan 
Langen¬berg verloor bijv. op de laatste avond toch enkele partijen 
alleen op tijd. Anderzijds moet ik constateren dat de einduitslag toch 
eigenlijk de sterkte van de spelers best goed weergeeft. 
 
4 avonden  punt. ges. % 
 
1. J. Langenberg 22 30 73.33 
2. H. v. Griethuijsen 20½ 28 73.27 
3. P. Couwenberg 19 31 61.29 
4. W. Spijkers  13½ 28 48.21 
5. P. v.d. Ende  12 30 40 
6. T. Pastor  9 30 30 
7. J. v. Loon  5½ 28 19.64 
 
3 avonden  punt. ges. % 
 
8. A. Backx  12½ 22 56.82 
8. R. Spijkerman 12½ 22 56.82 
10. B. v.d. Dries 11 23 47.83 
11. A. v. Diem 10½ 23 45.65 
 
2 avonden  punt. ges. % 
 
12. P. Graafmans 9½ 16 59.38 
13. L. Doomernik 8½ 16 53.13 
14. J. d. Brouwer 4½ 16 28.13 
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1 avond  punt. ges. % 
 
15. E. Ros  5 6 83.33 
16. F. Kreek  5 8 62.5 
17. H. Renders 5½ 10 52 
18. P. Ansems  3½ 7 50 
19. E. Hamers  3½ 8 43.75 
20. J. v. Minnen 2 8 25 
 
Jan, van harte gefeliciteerd. 
 
Opkomst 
 
Wat mij verder opvalt is, dat in totaal maar 7 spelers de moed op 
konden brengen om alle vier de avonden aanwezig te zijn. Persoonlijk 
vind ik dat nogal mager. Ik ben benieuwd naar de opkomst voor de 
wedstrijden zonder handicap. 
 

Ton Pastor  
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Kerstkalkoenentoernooi 
 
 
 
 
 
 
Dit jaar weer geen kalkoen op eerste kerstdag. Het is alweer zo'n vijf 
jaar geleden dat ik mij met mijn (toentertijd) clubgenoten van de 
Vughtse Toren begaf naar het u allen bekende kerstkalkoenentoernooi te 
Dongen. Gedurende die dag werden mijn kansen steeds groter om een 
kalkoen in de wacht te slepen, echter in de laatste partij ging het mis, 
mijn tegenstander, waarin ik toentertijd mijn meester moest erkennen, 
was mij voor en ik moest genoegen nemen met een kerstkrans. 
Vijf jaar later, om precies te zijn op 18 december 1993, zou ik een 
nieuwe poging wagen. Gesterkt met de gedachte dat mijn spelniveau 
toch wel eens verbeterd zou kunnen zijn in vijf jaren, gaf ik mij zelf een 
goede kans om eens een vette kalkoen te winnen. Helaas, de eerste partij 
ging het al mis. In Ton van Kuijk moest ik mijn meester erkennen (een 
paar jaar geleden had Ton van Kuijk in een extern duel mij reeds 
duidelijk gemaakt hoe je de Hollandse verdediging niet moet spelen). 
Aan het wakker worden kon het zeker niet liggen, als je bedenkt dat ik 
voor aanvang van de eerste partij al 20 uur wakker was. (De nachtelijke 
uren had ik doorgebracht met een paar TV-programma's van de 
vrijdag¬avond en enkele pikante afleveringen van 'de familie Flodder'.) 
Doch de eerste partij was een vals voorteken, ik herstelde me en won de 
volgende vier partijen. 
Dat een nacht wakker blijven best verkwikkend kan zijn, bewijst de 
volgende miniatuurpartij waarin ik de witte stukken hanteer. Hieronder 
volgt de derde ronde waarbij ik ben vergeten te vertellen dat het 
speel¬tempo 30 min. p.p.p.p. is. 
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1. e2-e4 c7-c5 
2. Pg1-f3 Pb8-c6 
3. d2-d4 c5xd4 
4. Pf3xd4 g7-g6 
  
5. Pb1-c3 Lf8-g7 
6. Lc1-e3 Pg8-f6 
7. f2-f3 Dd8-b6?! 
8. Pd4-f5! Db6xb2 
9. Pc3-a4 Db2-a3 
10. Pf5xg7+ Ke8-f8 
11. c2-c3!! Kf8xg7?? 
12. Le3-c5 
 
En de zwarte dame wordt meedogenloos ingesloten. 
 

Rick van Loy 
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Binnencompetitie 
 
 
 
 
 
 
De stand in de binnencompetitie bijgewerkt tot en met 22 Februari ziet 
er als volgt uit: 
 
   Punten % 
1. J Langenberg 508 83 
2. R. Spijkerman 377 73 
3. E. Ros  369 85 
4. H. v. Griethuijsen 335 58 
5. T. Krugers 2 305 58 
6. P. Graafmans 301 71 
7. P. Ansems  277 54 
8. P. Couwenberg 2 269 46 
9. A. Backx  233 43 
10. F. Kreek 2  216 100 
11. W. Spijkers 2 212 34 
12. T. Pastor  208 33 
13. B. v.d. Dries 2 194 32 
14. A. v. Diem 191 57 
15. P. v.d. Ende 2 184 40 
16. S. Hamers 2 175 25 
17. E. Hamers  134 40 
18. J. d. Brouwer 2 95 11 
19. L. Doomernik 2 92 21 
20. L. Joosten 2 70 100 
22 F. v. Gool 2 51 0 
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Wat in de vorige Schaakmeester voorspeld is, is gebeurt. Jan 
Langenberg maakte een slippertje in zijn partij tegen Pieter 
Couwenberg. Op de 7de zet maakte hij met zwart een blunder door een 
paard ongedekt op h5 te laten staan. Pieter, ook geen kleintje, liet er 
geen gras over groeien en mepte meteen een paard van het bord, 1 - 0. 
Hierdoor is Rupert Spijker¬man weer een beetje dichter bij de nummer 
1 komen staan. We zien allemaal uit naar de avond waarop hij tegen Jan 
zal moeten aantreden. 
In groep twee blijft het spannend. Was het in de vorige schaakmeester 
Wil die de eindsprint richting Ton Krugers had ingezet, nu is dat Pieter. 
Ton is er wat dat betreft een beetje op achteruit gegaan omdat zijn 
voorsprong op Pieter nog maar 36 punten bedraagt. Het is mogelijk om 
zo'n voorsprong in 1 à 2 partijen kwijt te raken. Verder is het ook wel 
duidelijk dat Fred Kreek nog een woordje wil meepraten op het 
erepodi¬um. Vanuit het niets is hij opgerukt naar een derde plaats in de 
tweede groep. Wat het allemaal zal worden weten we niet, maar 
spannend wordt het in ieder geval! 
 
Nieuwsflits! 
 
 
Afgelopen zaterdag 5 maart speelde Jan Langenberg in de externe 
competi¬tie met zwart tegen Stef van Dielen (verslag van deze 
wedstrijd in de volgende schaakmeester). Na de ope¬ning speelde Stef 
op de 11de zet f4??, zie diagram. Dit leidde meteen tot mat in twee, kijk 
zelf maar. 
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Oudleden middag (op herhaling) 
 
 
 
 
 
 
In de vorige schaakmeester verscheen dit stukje met een aantal fouten. 
Om het nu goed te maken is hier, op verzoek, de correcte versie. 
 
Op 28 december 1993, heeft voor de dertiende, achtereenvolgen¬de 
keer, deze jaarlijkse ontmoeting plaatsgevonden. 
De aanwe¬zigheid van tien oud-leden, mag een redelijke opkomst 
ge¬noemd worden. De match eindigde in een gelijk spel. Deze uitslag 
laat zien, dat veel ex-EGS-ers nog aardig met de houten poppetjes 
overweg kunnen. Een interessant resultaat boekte Jos Graafmans met 
zijn over¬winning op Serge Bierhuizen. Jos be¬wees hiermede, zich 
nog steeds op KNSB-niveau te bewegen. Jammer dat hij zich van de 
arena heeft afgewend; doch wie weet? Bemoedigend was ook de 
kennismaking met een ontluikend talent uit de Graafmans dynastie, tw 
René Graafmans. René kon het nu nog niet bolwerken tegen Eric 
Hamers, maar hij komt eraan. 
Door de aanwezigheid van vroegere kompanen zoals, Lau, Jo, Fie, 
Rinus, Theo en Wil, ontstond er ook iets van de sfeer van weleer. Niet 
dat er nu met de sfeer iets mis is, maar 60-plussers hebben nu eenmaal 
een hang naar het verleden. Zo heb ik wel eens iemand ontmoet, die 
watertandend terugdacht aan zo'n rotjaar als 1935, toen Max Euwe 
wereldkampioen werd.  
  
Terug naar de match. Behalve het spraakmakende succes van Jos, 
leverde ook Fie van Erck een opvallende prestatie met haar overwinning 
op de geroutineerde Henk Renders. Hiermede is nu definitief en zuiver 
wetenschappelijk bewezen dat vrouwen kunnen schaken. Over de 
andere uitslagen valt niet zoveel te vertel¬len of het moet de 
overwinning van Wil Spijkers zijn, tegen de altijd sterke Lau de Leijer.  
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Ondergetekende heeft tegen de legendarische ex-penningmeester Jo van 
Loon glad verloren gestaan. Een smerig valletje redde me de huid, want 
Jo trapte erin. Ik huichelde dat ik het jammer vond voor hem. Dit is zeer 
verdor¬ven. 
De overgebleven EGS-ers Leo, Balt, Ton, Pieter, Antoon en Ad hebben 
deze fantastische middag doorgebracht met het spelen van serieuze 
oefenpartijen. 
 
 Uitslagen: 
 
Serge Bierhuizen - Jos Graafmans  0-1 
Jan Langenberg - Bram Vromans  1-0 
Henk van Griethuijsen - Rick v. Loy  0-1 
Eric Hamers - René Graafmans   1-0 
Wil Spijkers - Lau de Leijer   1-0 
Piet van de Ende - Rinus de Veer   0-1 
Henk Renders - Fie van Erck   0-1 
Jo van Loon - Wil van Amelsfoort  0-1 
Louis Doomernik - Jo van Loon  1-0 
Arnold Backx - Theo Zaal   1-0 
 
De uitslag van EGS en de oudleden was 5-5. 
 

Louis Doomernik 
 
 
 
 
 
 
 
De oplossing van de opgave in deze schaakmeester is: 1. Pe7:+, Le7: 2. Lh7:+, Kh8 3. 
Le4+, Kg8. Nu moeten beide torens worden geofferd, daarom moest Lh7 met aftrek 
naar e4 (om Th1 af te schermen van Da8) en een keer d3 (om Kd1 af te schermen). 4. 
Th8+, Kh8: 5. Th2+, Kg8 6. Lh7+, Kh8 7. Ld3+, Kg8 8. Th8+, Kh8 9. Dh2+, Kg8 10. 
Dh7‡. 
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Agenda 
 
 
 
 
 
 
De agenda voor de komende weken, tot en met ons eigen EGS Grand-
Prix toernooi, ziet er als volgt uit: 
 
 15 maart 1e ronde snelschaken oude stijl 
 
 22 maart 19e ronde interne competitie 
  
 26 maart externe competitie tegen Den Bosch Noord 
  
 29 maart 20e ronde interne competitie 
  inleveren kopij 
  
 5 april 21e ronde interne competitie 
  
 8 april 1e ronde GOK?????? 
  
 12 april finale snelschaken oude stijl 
  
 19 april 22e ronde interne competitie 
  inleveren kopij 
  
 26 april 23e ronde interne competitie 
  
 3 mei officiële afsluiting van het seizoen 
  
 14 mei EGS Grand-Prix toernooi 
 
Kopij kan ingeleverd worden bij de redactie van de Schaakmeester. 
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De schaakmeester 
 
 
 
 
 
Jaargang 16, nummer 2, april 1994 
 
 
Periodieke uitgave van de "Eerste Goirlese Schaakclub" EGS te Goirle. 
 
Redactie. 
E. Ros, Haneven 51, 5052 BG Goirle, tel. (013) 343442, 
P. Couwenberg, J. Langenberg. 
 
Bestuur EGS. 
A. van Diem, voorzitter, tel. (013) 344229, 
A. Backx, penningmeester, tel. (013) 343695, 
T. Pastor, secretaris, tel. (013) 344879 
L. Doomernik, tel. (013) 341569. 
 
Clublokaal. 
Café "Hof van Holland", Tilburgseweg 83, Goirle, tel. (013) 341962. 
 
Clubavond. 
Dinsdag, aanvang 20.00 uur, 
Wedstrijdleider: A. van Diem, tel. (013) 344229 
 
Jeugdopleiding. 
Dinsdag, aanvang 19.00 uur, 
Jeugdopleiding voor pionnen-, toren- en koningsdiploma volgens KNSB-richtlijnen, 
Jeugdleider: L. Doomernik, tel. (013) 341569. 
 
Contributie. 
Senioren: fl. 90,- per jaar, 
Junioren: fl. 70,- per jaar, 
Aspiranten: fl. 55,- per jaar. 
 
EGS is aangesloten bij de KNSB. 
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Van de redactie ... 
 
 
 
 
 
 
 
Wegens de goede levering van kopij hebben we deze keer een extra 
dikke Schaakmeester. En dan te bedenken dat dit niet eens de laatste 
schaakmeester is. 
De laatste Schaakmeester van dit seizoen zal een week na het EGS 
toernooi uitkomen. In de meimaand zal Goirle dan ook in de ban van het 
schaken zijn. Niet alleen het toernooi, maar ook de GOK wordt dan 
gespeeld. In de volgende schaakmeester zal hierover uitvoerig worden 
gerapporteerd. 
 
Veel plezier bij het lezen. 
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Jaarvergadering 1994 
 
 
 
 
 
 
Verslag van de jaarvergadering gehouden op 18 januari 1994. 
 
Aanwezig: 
A. Backx, S. Bierhuizen, P. Couwenberg, L. Doomernik, B. v.d. Dries, 
P .v.d. Ende, H. v. Griethuijsen, E. Hamers, L. Joosten, T. Krugers, J. 
Langenberg, J. v. Loon, J. v.d. Minnen, T. Pastor, R. Spijkerman, W. 
Spijkers. 
Later: 
A. v. Diem. 
Afwezig met kennisgeving: 
J. de Brouwer, S. Hamers, H. Renders. 
 
2. Geen opmerkingen n.a.v. de vorige notulen. 
 
3. Ad van Diem doet later op de avond verslag van afgelopen jaar. 
 
4. De kascontrole commissie was zeer tevreden over het verslag 

van de penningmeester. De nieuwe kascontrole commissie 
bestaat uit J. Langenberg en R. Spijkerman. 

 
5. Geen opmerkingen. 
 
6. De contributie blijft hetzelfde (fls. 90,= voor senioren) 
 
7. De begroting werd toegelicht door de penningmeester. Verder 

geen opmerkingen. 
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8. A. Backx werd herkozen als penningmeester. P. v.d. Ende treed     

af als secretaris. Als nieuwe secretaris is gekozen T. Pastor 
(statutair t/m 1995) 

 
9. Bij afwezigheid van Serge Bierhuizen waargenomen door Erik, 

Louis en Balt. Serge start in februari nieuwe pionnenopleiding. 
Meer publiceren van successen en resultaten in de 
schaakmeester. 

 
10. Verzorging prima. Frequentie is toegenomen. 
 
11. Prima stukjes in Goirles Belang. Misschien nog iets te doen via 

L.O.G. Ad spreekt zijn bezorgdheid uit over de opkomst van de 
binnencompetitie. Hij zal mogelijkheden bekijken van 
Kabelkrant en uitslagen op de  L.O.G. 

 
12. Organisatie in handen van Pascal, Jan, Ad, Pieter en Arnold. Te 

houden op 14 mei 1994 in J. v. Besouwhuis. Dit jaarlijks 
terugkerend (?) rapid toernooi heeft inmiddels "Grand Prix" 
status. 

 
13. Wil: Contact met Hr. Delien onderhouden. Hr. Delien op 

mailing-list zetten. 
Etentje na kampioenschap 1e team ????? 
Leo: Correspondentieschaak Krasnogorsk. Leo legt nieuwe 
contacten. 
Pieter: Standen doorgeven aan redactie Schaakmeester. Ook 
jeugd. 
Toon: Heeft contacten gelegd met bedrijven. Uitsluitsel volgt. 
Louis: Maakt foto. 

 
14. Dit alles was afgelopen om 21.25u. 
 

Ton Pastor 
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Estafettepartij 
 
 
 
 
 
 
Mijn estafettepartij dateert van 23-3-'93 tegen Peter Ansems. Hoewel de 
overwinning mij in de schoot werd geworpen, deed het me toch deugd. 
Ik werd namelijk de keer ervoor tegen Peter, door zijn welbekende 
offertjes, van het bord gedrukt. 
 
Erik Hamers - Peter Ansems 
 
 1. e2 e4  e7 e6 
 2. d2 d4  d7 d5 
 3. e4 e5  c7 c5 
 
De doorschuifvariant van het Frans. 
 
 4. c2 c3  Pb8 c6 
 5. Pg1 f3  Dd8 b6 
 6. Lf1 d3  Lc8 d7 
 
6. ..., cd4: 7. cd4:, Pd4: 8. Pd4:, Dd4: is een bekend valletje, want 9. 
Lb5+ en weg dame. 
 
 7. Ld3 c2  Pg8 e7 
 8. O O  Ta8 c8 
 9. d4xc5  Db6xc5 
10. a2 a4  Pe7 g6 
11. Tf1 e1  Lf8 e7 
12. Lc1 e3  Dc5 a5 
13. b2 b4  Da5 c7 
14. Lc2xg6 h7xg6 
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Ik moest wel een aanvaller op e5 uitschakelen ten koste van de half-
open h-lijn. Daartegenover stond dat de zwarte koning in het midden 
bleef staan. 
 
15. Le3 f4  g6 g5 
16. Lf4 g3  Dc7 d8 
17. Pb1 a3  f7 f5 
18. e5xf6 ep g7xf6 
19. Pa3 b5  a7 a6 
20. Pb5 d6+ Le7xd6 
21. Lg3xd6 Pc6 e7 
22. Ta1 c1  Ke8 f7 
23. a4 a5  Tc8 c4 
24. Pf3 d4  Ld7 c8 
25. Ld6 c5  Dd8 c7 
26. g2 g3  Pe7 g6 
27. Pd4 f5  Kf7 g8 
 
27. ..., ef5: heeft natuurlijk desastreuze gevolgen voor zwart: 
kwaliteitverlies en een open centrum met de koning in het midden. 
 
28. Pf5 e3  Dc7 h7 
29. Pe3 g4  Tc4xg4 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 
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Ansems zou Ansems niet zijn als hij de kwaliteit niet in de ring zou 
hebben gegooid. 
 
30. Dd1xg4 Dh7xh2+ 
31. Kg1 f1  Pg6 e5 
32. Dg4 d1 Dh2 h3+ 
33. Kf1 e2  Dh3 g4+ 
34. Ke2 d2  Pe5 c4+ 
35. Kd2 c2  Dg4 f5+ 
36. Kc2 b3  Lc8 d7 
37. Dd1 c2  Df5xc2+ 
38. Tc1xc2 Kg8 f7 
39. Tc2 c1  Th8 h2 
40. Te1 h1  Th2xh1 
41. Tc1xh1 Kf7 g6 
42. g3 g4  Pc4 d2+ 
43. Kb3 c2  Pd2 e4 
44. Th1 h8  Pe4xf2 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 

 
Met de vlag op vallen mocht Peter maar amper meer kijken of denken. 
 
45. Lc5xf2 
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1 0 
 
Zwart gaf na de tijdcontrole op. Had hij 44. ..., Pc5: gespeeld dan zou de 
stelling katsremise zijn geweest, ondanks de kwaliteit. 
 

 Erik Hamers 
 

Voor de volgende estafettepartij is Peter Ansems aan de beurt. 
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Buitencompetitie (deel 1) 
 
 
 
 
 
 
5 maart 1994 moest ons eerste team thuis aantreden tegen het tweede 
team van de Vughtse Toren. Hoe spannend deze ontmoeting was is in 
het volgende relaas te lezen. 
 
Jan Langenberg: 
Na een schijnoffer in het centrum te hebben uitgevoerd, werd de stelling 
een beetje onduidelijk. Dit was echter voor mij geen ramp, want na 11 
zetten gespeeld te hebben zag mijn tegenstander een mat in 2 over het 
hoofd; 1 - 0. 
 
Eugene Ros: 
Na een - niet helemáál volgens de huidige theorie gespeelde - Spaanse 
opening kreeg ik een behoorlijke stelling met kans op aanval. Zwart 
verdedigde zich secuur maar belandde toch in een minder prettig 
eindspel. Totdat een blunder van mijn kant - waarmee ik een stuk 
verloor - de partij in één klap uitmaakte. Tekort aan wedstrijdritme, 
ongetwijfeld (?). 
 
Kees de Kok: 
Na een Franse opening ging wit de aanval op de koningsvleugel en 
zwart op de damevleugel inzetten. Wit nam op een gegeven moment een 
stuk om te ruilen, maar zwart sloeg met een pion door op de 
damevleugel, waardoor kwaliteitswinst niet meer was te voorkomen. 
Van beide kanten werd een leuke partij gespeeld, totdat het eindspel 
aanbrak waarin wit het tekort van de kwaliteit ging merken en niet meer 
aan de nederlaag kon ontsnappen. 
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Ad van Diem: 
Siciliaans. 
Al vrij snel ontstond een spannende stelling, waarbij wit de rochade van 
zwart verhinderde ten koste van een pion. 
Even later maakte wit een fout, waardoor hij ook niet meer kon 
rocheren. Zwart had na een penning het initiatief naar zich toe kunnen 
trekken, maar zag dit over het hoofd. 
Toen wit een paard op d6 kon zetten kwam zwart gedrukt te staan. Hij 
kon zijn loper op c8 en de toren op a8 niet in het spel brengen. Wit kon 
zijn pion terugwinnen, maar zwart deed een verkeerde zet, waardoor hij 
zichzelf mat liet zetten op de 25e zet. De partij was al om 15:30 uur 
afgelopen. 
 
Henk van Griethuijsen: 
Een typische van Griethuijsen-partij. Als hij niet snel verliest haalt hij 
vaak uit de opening een voordeeltje dat maar iets kleiner is dan het 
kleinst waarneembare. Dat bleef in stand. Na ruim 50 zetten haalde 
Henk in een toren-eindspel met 2 pionnen aan beide zijden als eerste 
een dame. Toen wit net rustig achterover leunde, denkend aan remise, 
legde zwart nog een troefje op tafel dat hem in staat stelde de witte 
koning naar de eeuwige matvelden te jagen. 
 
Erik Hamers: 
Mijn opponent verzaakte een pion te nemen in de Panov-variant van de 
Caro Kann. In het vervolg won ik een pion en mijn tegenstander kwam 
ook nog met een geïsoleerde pion te zitten. Maar hij liet het niet tot een 
ver eindspel komen. Hij gaf op de 32e zet op; de 33e zet zou mat zijn. 
 
Peter Ansems: 
In een variant van het Frans, welke ik verwijs naar de rubriek 'overige', 
kreeg ik stevige grip op het centrum. Daar stond echter tegenover dat 
wit zijn a-pion gevaarlijk ver had weten op te spelen, en aangezien ik 
lang had gerokeerd leverde dit de nodige hoofdbrekens op. 
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Nadat de andere partijen beëindigd waren stelde ik bij een 5-2 stand 
remise voor. Wit besloot door te spelen, kwam in tijdnood en ging door 
zijn vlag. De stelling was op dat moment waarschijnlijk verloren voor 
mij omdat ik in de slotfase 2 pionnen slordig verspeelde, wellicht in de 
overtuiging deze toch niet meer nodig te hebben. 
Aangezien er sinds de 32e zet (wit) resp. de 34e zet (zwart) niet meer 
was genoteerd, kon wit niet aantonen de 50 zetten gehaald te hebben. 
Omdat ik het tegendeel niet kon aantonen werd alsnog tot remise 
besloten. 
 
Louis: 
Gelijk opgaand tot de 20e zet. Toen verloor ik een stuk. Ik probeerde 
nog van alles, maar mijn tegenstander gaf het verkregen voordeel niet 
meer af. Op de 30e zet capituleerde ik. 
 
J. Langenberg - S. v. Dielen  1 - 0 
E. Ros - W Merks   0 - 1 
K. de Kok - R. v. Swieten  1 - 0 
A. v. Diem - J. Stehman  1 - 0 
H. v. Griethuijsen - F. Akkermans 1 - 0 
E. Hamers - W. Peeters  1 - 0 
P. Ansems - A. v. Swieten  ½ - ½ 
L. Doomernik - M. Davis  0 - 1 
 
Eindstand 5½ - 2½ 
 
Na deze overwinning kregen we te horen dat Kentering verloren had 
van Baronie. Hierdoor kwamen we op de 2e plaats te staan, die recht 
zou geven op promotie. Hiervoor moesten we wel van onze laatste 
tegenstander, den Bosch Noord, winnen 
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Opgave 
 
 
 
 
 
 
De opgave van deze week is niet zolang als de vorige maar wel door-
dachter. 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 

De oplossing van deze opgave zal niet normaal worden verteld, maar 
via het volgende puzzeltje zal de sleutelzet bekent worden gemaakt. De 
antwoorden op de volgende drie omschrijvingen vormen samen de 
sleutelzet die aangeeft hoe wit mat afdwingt. 
 
1. De eerste letter is de tweede letter van de opening die ook wel 
Giuoco piano wordt genoemd. 
2. De tweede letter is de vijfde letter van een koning-toren zet. 
3. De derde letter is de klasse waarin EGS volgend seizoen zal 
uitkomen plus 2. 
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Partij van de maand 
 
 
 
 
 
 
De partij van deze maand is gespeeld door Erik Hamers met wit en Piet 
van de Ende met zwart tijdens de binnencompetitie d.d. 8-3-94. 
 
1. e4  e5 
2. Pf3  Pc6 
3. Lc4  h6 
 
Voorkomt weliswaar 4. Pg5 (of Lg5) maar er zijn actievere zetten tegen 
de aanval op f7. 
 3..,Le7 (Hongaars). 
 3..,Pf6 4.Pg5, d5. (Twee paardenspel in de nahand (Italiaans, tenzij 4. 
b4 volgt is het Evans gambiet)). 
 
4. 0-0  Pf6 
 
Ook is d4 met Schotse motieven mogelijk. 
 
5. Te1  Lc5 
6. c3  d6 
7. d4  Lb6 
8. Pa3  a6 
9. Pc2  0-0 
10. Le3? 
 
Ik dacht 10. ..., Pe4 is niet mogelijk vanwege 11. Lxh6, en na gxh6 
volgt dan 12. Txe4, maar faalt op d5! 
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10. ...  Pe4? 
11. dxe5  dxe5 
12. Lxb6  cxb6 
13. Pxe5  Dc7 
14. f4  Td8?? 
 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 

 
 
Zwart zette hier te snel zijn toren en zag gelijk bij het in drukken van de 
klok dat  zijn toren lelijk op de tocht  komt te staan. 
 
15. Lxf7+  Kf8 
16. Pd4  Pc6 
17. Lg6  Pxe5 
18. fxe5  Dxe5 
19. Db3  Dc7 
20. e5  Pd4 
 
Verliest een stuk maar er was weinig alternatief. 
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21. Tf1+  Kg8 
22. Lxf7+  Kh7 
 
Of 22. ..., Dxf7 23. Txf7, Kxf7. 
 
24. Dc2+  Kh8 
25. Lb3  Lg4 
26. Tae1  Dc5 
27. De4  Lh5 
28. Lc2  g6 
29. Tf7  Dd5 
30. Dc7  g5 
31. Th7+  Kg8 
32. Dg7++ mat 
 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 

 
1 0 
 

Erik Hamers 
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Snelschaken 
 
 
 
 
 
 
Op 15 Maart werd de eerste ronde snelschaak (zonder handicap) 
gespeeld. In totaal waren er 14 deelnemers. (In eerste instantie 15, maar 
bij het gewaar worden van de kwaliteit van de deelnemers vluchtte 
Pascal alsnog naar huis). Deze 14 werden dus ingedeeld in 2 groepen 
van 5 en 1 van 4. Ter plekke werd besloten dat niet het aantal behaalde 
punten eventueel recht zou geven op plaatsing in de eerste groep, maar 
dat uit iedere groep de 2 spelers met het hoogste aantal punten zouden 
"promoveren". De volgende ronde zullen dus 6 spelers elkaar op leven 
en dood bestrijden teneinde de titel "snelschaakkampioen zonder 
handicap E.G.S. 1994" in de wacht te slepen. Alle zes schakers zullen 
met een schone lei beginnen. De in de vorige ronde behaalde punten 
tellen niet mee, zodat de strijd vanaf het begin volkomen open is. De 
rest van de liefhebbers van het snelschaken zullen in een tweede groep 
een onderlinge competitie spelen. Ook hier geldt dat eventueel behaalde 
punten in de eerste ronde niet meetellen. Iedereen (ook zij die nog niet 
eerder hebben meegedaan) is dus van harte welkom. 
 
Dan volgen nu de namen van de giganten die zullen strijden in de eerste 
groep (in willekeurige volgorde): E. Hamers, R. Spijkerman, A. v. 
Diem, J. Langenberg, H. v. Griethuijsen en last but not least P. v.d. 
Ende. 
 
Piet v.d. Ende eindigde de vorige ronde in zijn groep gelijk met Fred 
Kreek (let even goed op deze naam; dus NIET Freek). Ook het 
onderlinge resultaat was gelijk, zodat er een barrage nodig was. Piet 
werd bij de tap vandaan gesleurd en onder het nuttigen van een "jonge" 
werd Fred totaal verslagen. 
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Piet won zowel met de witte als met de zwarte stukken, zodat hij zijn 
plaats in de hoofdgroep zeker heeft verdiend. (Of lag het aan het 
geestrijke vocht?). 
De rest van de deelnemers (gigantjes?!) is dus gewaarschuwd: Fred "the 
coming man" zal alles op alles zetten om zich te revancheren. Zo 
luidden althans de laatste berichten vanuit het Belgische. 
 
Even nog voor de goede orde. Bovengenoemde strijd vindt plaats op 12 
april in café Hof van Holland, toegang vrij. 
 

Ton Pastor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 'Dat kost me een stuk', zei de Hollander tegen de Belg 
 en hij verloor de partij. 
 REVANCHE van de Belg. 
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Analyse van een externe partij 
 
 
 
 
 
 
 F. Akkermans (Vughtse Toren) - Henk van Griethuijsen 
 
1. d2-d4  Pg8-f6 
2. c2-c4  e7-e6 
3. Pb1-c3  c7-c5 
4. d4-d5  e6xd5 
5. Pc3xd5 
 
Het is gebruikelijker met de c-pion te nemen, maar mijn tegenstander 
prefereerde bleek later ook tijdens een paar snelschaakpotjes vaste 
overzichtelijke patronen. 
 
5. ...  Pf6xd5 
6. Dd1xd5 Pb8-c6 
7. Pg1-f3  Lf8-e7 
8. a2-a3  O-O 
9. e2-e3  d7-d6 
10. Dd5-d1 Lc8-e6 
11. Lf1-d3  d6-d5 
 
Een achtergebleven pion is altijd een lelijk ding en bovendien leg ik 
hiermee een pionnenmeerderheid op de damevleugel vast. 
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12. Dd1-c2 h7-h6 
13. O-O  d5xc4 
14. Ld3xc4 Le6xd4 
15. Dc2xc4 b7-b6 
16. Lc1-d2  Le7-f6 
17. Ta1-d1 
 
Ten eerste ben ik niet helemaal gek en ten tweede denk ik dat de actie 
voorlopig op de damevleugel te vinden zal zijn en dan staat Tf1 een 
beetje buiten spel. Wit kan echter niet 17. Tfd1 spelen want dan valt b2 
wel. 
 
17. ...  Dd8-e7 
18. Ld2-c3  Tf8-d8 
19. b2-b4 
 
Wit begint zelf de actie op de damevleugel. Hij heeft goed gezien, dat 
zwart niet een pionnetje kan meepikken en bereikt een klein voordeeltje. 
 
19. ...  c5xb4 
20. Lc3xf6  De7xf6 
21. a3xb4  a7-a5 
 
Ik speelde dit met tegenzin, omdat ik in dit stadium mijn meerderheid 
op de damevleugel liever nog niet verruil voor een vrijpion. Ik wilde 
echter niet het risico lopen dat wit de pion doorschoof naar b5.  
 
22. Td1xd8+ Ta1xd8 
23. b4xa5  b6xa5 
 
Een vraag. Staat de pion beter op de a-lijn of op de b-lijn? Ik koos voor 
de a-lijn, omdat hij zo weer wat dichter bij zijn doel is en wat verder van 
de witte koning. En nog een vraag. Is dit nu een vrij-pion waar zwart 
van alles van mag verwachten of een zielig randpionnetje dat spoedig 
aan een witte aanval te gronde zal gaan. Ik denk het laatste. 
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24. h2-h3  Pc6-e5 
25. Pf3xe5  Df6xe5 
26. Dc4-a4  De5-c3 
27. Tf1-a1  Td8-a8 
28. Da4-a3 
 
Wit zoekt zijn heil in verdere vereenvoudiging. Persoonlijk geef ik de 
voorkeur aan Dd1 met de bedoeling de toren naar a4 te spelen. De witte 
dame kan dan acties op de koningsvleugel ondersteunen, terwijl zwart 
voortdurend rekening moet houden met een dubbelaanval op de a-pion. 
Bovendien blijft de werking van de zwarte toren beperkt tot de achterste 
drie rijen. Wit bood hier remise aan, maar de meesten van jullie kennen 
mijn grenzeloze optimisme. 
 
28. ...  Dc3xa3 
29. Ta1xa3 a5-a4 
30. Kg1-f1  Kg8-f8 
31. Kf1-e2  Kf8-e7 
32. Ke2-d3 Ke7-d6 
33. Kd3-d4 Kd6-e6 
34. Kd4-c4 Ta8-c8+ 
35. Kc4-d4 Tc8-d8+ 
 
35. ..., Tc2?! 36. f4, Txg2 37. Txa5, Th2 38. Ta6+, Ke7 39. e4, Txh3 40. 
Ta2+ zou wit tenminste remise opleveren. Natuurlijk is deze zettenreeks 
niet geforceerd maar hij geeft een idee van de mogelijkheden van wit. 
 
36. Kd4-e4 f7-f5+ 
37. Ke4-f4  g7-g5+ 
38. Kf4-f3  Td8-a8 
39. e3-e4  Ta8-a5 
40. e4xf5  Ke6xf5 
41. g2-g3  Kf5-e5 
42. Kf3-g4  Ke5-d4 
43. Kg4-h5 Ta5-a6 
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De vraag rijst of de toren op zet 39 niet al naar a6 had gemoeten. Dat 
heb ik inderdaad overwogen. Je dekt dan de basis van de pionketen. 
Uiteindelijk heb ik het niet gedaan en ik denk, dat dat niet slecht was. 
De koning kan niet naar g5 en staat klem op h5, zodat de aanval op h6 
wit uiteindelijk een tempo kost. 
 
44. f2-f4 
 
De verkeerde pion. Wit moet de h-pion ruilen en terugnemen met de 
koning want twee verbonden pionnen zijn sterker. 
 
44. ...  g5xf4 
45. g3xf4  Kd4-c4 
46. f4-f5  Kc4-b4 
47. Ta3-f3  Ta6-f6 
48. Kh5-g4 a4-a3 
49. Tf3-f4+ Kb4-b5 
50. Tf4-f3 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 

 
    [diagram  wit: Kg4,Tf3,pi f5,h3 
            zwart: Kb5,Tf6,pi a3,h6] 
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Gelukkig had ik ruim de tijd voor de volgende beslissing. 
 
50. ...  Tf6-a6 
 
Wit kan in de volgende zetten nog remise halen maar het ligt niet voor 
de hand. Probeer maar eens. 
 
51. f5-f6  a3-a2 
52. f6-f7  a2-a1D 
53. f7-f8D  
Overtuigd van remise leunde de witspeler een beetje achteruit. Maar nu 
is het uit op de manier die ik voorzien had. 
 
53. ...  Da1-g1+ 
54. Kg4-f4  Dg1-g5+ 
55. Kf4-e4  Ta6-e6+ 
56. Ke4-d4 Dg5-e5+ 
57. Kd4-d3 De5-e2+ 
 
Wit geeft op. Na 58. Kc3, Dc4+ 59. Kb2, Te2+ is het snel afgelopen. De 
witte stukken blijken niet bij machte hun koning enige steun te geven. 
 

Henk van Griethuijsen 
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Buitencompetitie (deel 2) 
 
 
 
 
 
 
Vrij snel na de thuiswedstrijd tegen Vughtse Toren moesten we weer 
ten strijde. Deze wedstrijd zou de laatste en spannendste wedstrijd van 
het seizoen worden. In een zaal die normaal iedere zaterdagavond 
gebruikt werd voor bruiloften en partijen moesten we aantreden tegen 
degradatiekandidaat Den Bosch Noord. Ondanks dit laatste mochten we 
onze tegenstander vooral niet onderschatten. Waar we in ieder geval op 
moesten letten was het afstapje bij de ingang van de zaal. 
 
Iets over enen barstte de strijd los. Het bleef in het begin vrij rustig 
totdat Jan Langenberg en Pieter Couwenberg na anderhalf uur spelen 
ieder een punt voor EGS konden bijschrijven. Kees de Kok er plaatste 
daarna nog een halfje bij waardoor het na ongeveer twee uur spelen ½-
2½ stond. Het leek daarna nog even moeilijk te worden maar Den Bosch 
Noord slaagde er niet in om ons het leven zuur te maken. Uiteindelijk 
werd het een royale zege van 2½-5½. 
 
Het feit dat we gepromoveerd waren, betekende dat er iets te vieren viel. 
Degenen die dat niet wisten, zijn daardoor een lekker stuk vlaai 
misgelopen. Pieter had namelijk belooft dat als we zouden promoveren 
hij dinsdags vlaai zou trakteren. 
 
Zoals gebruikelijk volgen hier de stukjes geschreven door de spelers 
over hun eigen partijen. 
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Eugene Ros: 
'Moderne' verdediging (1. e4, g6) waarbij ik al vlug ouderwets scherp 
ging spelen. Te scherp, want na de optimistische aanvalszet f2-f4 
kwamen zwarte paarden in een mum van tijd onweerstaanbaar opzetten. 
Zwart won een pion, maar ik kon afwikkelen naar een eindspel met 
ongelijke lopers dat ik remise wist te houden. 
 
Kees de Kok: 
Na verwisseling van zetten werd er een Franse partij op het bord 
gecreëerd. Zwart hield initiatief op de damevleugel en kwam in een 
gewonnen stelling terecht. Echter in de beslissende fase miste zwart een 
zet, en kon wit alsnog remise uit de partij halen. 
 
 
Jan Langenberg: 
Op de 2e zet koos zwart voor de Russische verdediging. Door dat hij 
deze iets te passief behandelde kwam ik vrij snel erg goed te staan. Al 
mijn stukken waren ontwikkeld terwijl die van zwart nog voor een groot 
gedeelte in de startblokken stonden. Ik kreeg de kans om de e-lijn te 
bezetten met twee torens. Zij vielen een gepende zwarte loper aan die 
ook nog eens aangevallen werd door een witte loper.  Op de 16e zet 
werd de druk onhoudbaar en zouden er koppen gaan rollen. Zwart gaf 
op. 
 
Henk van Griethuijsen: 
Geheel uitgerust nam ik achter het bord plaats. Mijn tegenstander 
verraste mij met 1. d4, Pf6 2. b3, waardoor ik buiten mijn repertoire 
raakte. Toen wit aanbood ook het 3e paar lichte stukken te ruilen koos 
ik ervoor een loper tegen een paard te houden. Met wat minimale 
dreigingen verleidde ik wit tot enig licht a-positioneel spel. Daardoor 
kon ik een pionnetje meepikken. Vervolgens meende ik de kortste weg 
naar winst in te slaan. Die weg liep echter dood in remise. Geïnspireerd 
door de route die Erik op de terugweg nam, bedacht ik op de fiets, langs 
welke schijnbare omweg ik tot winst had kunnen komen. Door deze 
partij is mijn reputatie m.b.t. het eindspel geschaad, maar mijn kracht 
toegenomen. Gezien de inspiratie die ik bij Erik achterin opdeed, zal ik 
mij op de heenweg niet meer in slaap laten sussen. 
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Erik Hamers: 
Vanuit een Konings-Indiër won ik in het middenspel de kwaliteit. Er 
ging wel een harde strijd aan vooraf voordat ik de stelling in winst kon 
omzetten. 
 
Pieter Couwenberg: 
Op Bord zeven verschijnt, weliswaar door zet verwisseling, het 
Aangenomen  Damegambiet. Doordat het mij lukt de rochade van zwart 
te verhinderen krijg ik hoe langer hoe meer de partij na het eindspel gaat  
voordeel op de dame vleugel  en win tenslotte de partij. Op dat moment 
zijn er nog zes partijen  aan de gang. 
 
Wil Spijkers: 
Ook hier verscheen een Russische partij op het bord. Na een beetje 
onder druk te komen staan door de penning van een paard, kon zwart er 
toch uit komen door via een schijnoffer een pionnetje te winnen op de 
19e zet. Hierna stond zwart gewonnen, totdat hij op de 23e zet zo'n 
blunder maakte, waardoor hij door zijn eigen ijdelheid de boot in ging. 
 
Uitslagen: 
 
P. v. Leeuwen - E. Ros   ½ - ½ 
S. Borbely - Kees de Kok   ½ - ½ 
T. v.d. Heuvel - J. Langenberg  0 - 1 
B. Wennekes - H. v. Griethuijsen  ½ - ½ 
A. Braczko - A. v. Diem   0 - 1 
R. v.d. Hoek - E. Hamers   0 - 1 
J. Janssen - P. Couwenberg   0 - 1 
B. Verdonk - W. Spijkers   1 - 0 
 
Eindstand 2½ - 5½ 
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Eindstand na de 7e ronde NBSB 
 
Baronie 4   13 37½ (Kampioen) 
EGS    11 32½ (Promoveert) 
Kentering   10 32 
Stukkenjagers 5  7 30 
Schavo 2   6 27½ 
Vughtse Toren 2  5 26 
Den Bosch Noord  4 25½ (Degradeert) 
HMC 6   0 13 (Degradeert) 
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Binnencompetitie 
 
 
 
 
 
 
De binnencompetitie van dit seizoen is beslist. Jan Langenberg is, met 
ondertussen nog twee ronden te spelen, niet meer in te halen. 
In groep 2, echter, is nog van alles mogelijk. Pieter en Ton strijden fel 
om de eerste plaats. Ondertussen heeft Pieter in een rechtstreeks duel 
van Ton gewonnen, en hem ingehaald. Zijn voorsprong bedraagt nu 
ongeveer 25 punten. Deze voorsprong is nog niet voldoende voor het 
veilig binnenhalen van de titel. 
Nieuwkomer Fred Kreek loopt stilletjes aan in, onder meer door een 
remise tegen Balt.  
Uit de positie van Ton en Pieter kun je afleiden dat spelers uit groep 2 
helemaal niet hoeven onder te doen voor spelers uit groep 1. 
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    Punten % 
 
1. Jan Langenberg  634 87 
2. Henk v. Griethuijsen 438 62 
3. Rupert Spijkerman  413 67 
4. Eugene Ros   369 85 
5. Peter Ansems  358 56 
6. Ton Krugers 2  337 50 
7. Pieter Couwenberg 2 327 47 
8. Arnold Backx  290 44 
9. Pascal Graafmans  289 71 
10. Fred Kreek 2  263 50 
11. Wil Spijkers 2  234 33 
12. Balt v. d. Dries 2  230 33 
13. Erik Hamers  227 63 
14. Piet van de Ende 2 221 36 
15. Ton Pastor   192 26 
16. Ad van Diem  180 57 
17. Sjef Hamers 2  180 30 
18. Frank van Gool 2  111 100 
19. Jan de Brouwer 2  109 10 
20. Leo Joosten 2  99 67 
21. Louis Doomernik 2 87 21 
22. E. Koolhoven 2  76 0 
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Jeugdcompetitie 
 
 
 
 
 
 
Ook bij de jeugd staan ze niet stil. Er wordt nog steeds iedere dinsdag 
lesgegeven en een competitie gespeeld. Hier volgt die stand in die 
competitie bijgewerkt tot en met 8 maart (onze verontschuldigingen 
hiervoor). 
 
 Punten % 
 
 1. Alex van Lanen 219 100 
 2. Ron van Gorp 166 81 
 3. Jan v.d. Dries 148 60 
 4. Pascal Janssen 138 64 
 5. Donat Hermans 123 64 
 6. Joep de Vries 67 36 
 7. Dirk v.d. Dries 65 30 
 8. Vincent Fillet 64 27 
 9. Ch. v. Spaendonck 62 33 
10. John v. Dijk 60 32 
11. Frans Overkleeft 19 0 
 
Het lijkt erop dat Alex met een 100% score rechtstreeks op het 
kampioenschap afgaat. Hij wordt gevolgd door een groepje van vier 
personen, met daarin Ron aan de leiding. Het zal in dit groepje nog 
spannend worden, want hier wordt de strijd om de tweede plaats 
geleverd. Het peloton doet het op dit moment nog rustig aan, iedereen 
heeft ongeveer evenveel punten. Op de laatste plaats vinden we Frans. 
In het begin van het seizoen heeft hij moeten lossen, maar nu is hij druk 
bezig om weer terug te komen in het peleton. 
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Agenda 
 
 
 
 
 
 
De agenda voor de komende weken ziet er als volgt uit: 
 
 15 april 1e ronde GOK, aanvang 19:30 uur 
 
 19 april 22e ronde interne competitie 
  
 26 april 23e ronde interne competitie 
 
 29 april 2e ronde GOK, aanvang 19:30 uur 
  
 3 mei officiële afsluiting van het seizoen 
 
 6 mei 3e ronde GOK, aanvang 19:30 uur 
 
 10 mei Inleveren kopij Schaakmeester 
 
 14 mei EGS Toernooi, aanvang 10:00 uur 
 
 20 mei 4e ronde GOK, aanvang 19:30 uur 
 
 3 juni laatste ronde GOK, aanvang 19:30 uur 
 
Kopij kan ingeleverd worden bij de redactie van de Schaakmeester. 
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Jaargang 16  nummer 3  september 1994 
 
De schaakmeester 
 
 
 
 
 
 
 
Periodieke uitgave van de "Eerste Goirlese Schaakclub" EGS te Goirle. 
 
Redactie. 
E. Ros, Haneven 51, 5052 BG Goirle, tel. (013) 343442, 
P. Couwenberg, J. Langenberg. 
 
Bestuur EGS. 
A. van Diem, voorzitter, tel. (013) 344229, 
A. Backx, penningmeester, tel. (013) 343695, 
T. Pastor, secretaris, tel. (013) 344879, 
S. Bierhuizen, jeugdleider, tel. (040) 129157, 
L. Doomernik, tel. (013) 341569. 
 
Clublokaal. 
Café "Hof van Holland", Tilburgseweg 83, Goirle, tel. (013) 341962. 
 
Clubavond. 
Dinsdag, aanvang 20.00 uur, 
Wedstrijdleider: A. van Diem, tel. (013) 344229 
 
Jeugdopleiding. 
Dinsdag, aanvang 19.00 uur, 
Jeugdopleiding voor pionnen-, toren- en koningsdiploma volgens KNSB-richtlijnen, 
Jeugdleider: S. Bierhuizen, tel. (040) 129157. 
 
Contributie. 
Senioren: fl. 90,- per jaar, 
Junioren: fl. 70,- per jaar, 
Aspiranten: fl. 55,- per jaar. 
 
EGS is aangesloten bij de KNSB. 



 2 

 
Van de redactie ... 
 
 
 
 
 
 
 
De vakantie is voorbij en het schaakseizoen is weer begonnen. De 
redactie wil alle schakers die het afgelopen seizoen hebben meegewerkt 
aan het volschrijven van de Schaakmeester bedanken. We weten zeker 
dat de Schaakmeester dit seizoen dik gevuld zal blijven. 
Naar aanleiding van het programma 'Lieve Martine, ...' heeft Henk 
Renders al laten doorschemeren dat hij een nieuwe rubriek wil beginnen 
genaamd 'Lieve Henk, ...'. Hierin zal hij vragen beantwoorden waarmee 
veel huidige schakers worstelen. Mensen die dezelfde ambitie hebben of 
op de columns van Henk willen reageren krijgen 100% medewerking 
van de redactie. 
We vinden het heel fijn als kopij op diskette (3,5") kan worden 
ingeleverd. Hierdoor wordt het verwerkingsproces sneller, makkelijker 
en milieuvriendelijker. Natuurlijk blijft kopij op papier nog steeds 
welkom. 
 
In deze schaakmeester blikken we terug op een geweldig seizoen '93/'94 
met het eerste EGS toernooi, de eerste bekerwedstrijd, Snelschaken, een 
interne en externe competitie, en een niet te vergeten geweldig optreden 
van Ad en Erik in het LOG programma 'Buurten'. 
 
Wij wensen iedereen een fantastisch seizoen toe en veel schaak- en 
leesplezier. 
 

Pieter en Jan. 
 
Leus: Zonder kopij ligt de schaakmeester er dunnetjes bij. 
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Terugblik 
 
 
 
 
 
 
 
Een terugblik op het vorige seizoen, waarin we meer georganiseerd en 
activiteiten ontwikkeld hebben dan in de jaren daarvoor. Het lijkt ons 
best interessant om al deze dingen, voornamelijk de grote evenementen, 
eens op een rijtje te zetten. 
 
Allereerst, en hoofdmoot van het seizoen, is er natuurlijk de 
binnencompetitie. Winnaar van deze competitie werd Jan Langenberg. 
Het was jammer dat Eugène Ros halverwege de competitie de strijd 
staakte waardoor de spanning in de top terugliep naar een nulpunt. De 
winnaar van groep 2 van de binnencompetitie werd Pieter Couwenberg. 
Het valt ons nu op dat zij de redacteuren van de Schaakmeester zijn. 
Na afloop van de binnencompetitie werd de zomercompetitie 
georganiseerd. Deze werd gewonnen door Henk van Griethuijsen. 
Voor het eerst is er een bekerwedstrijd georganiseerd. Deze wedstrijd 
werkt volgens een afvalsysteem. In de eerste ronde doen alle leden van 
EGS en eventueel enkele buitenstaanders mee, in de laatste ronde 
strijden slechts twee personen nog om de beker. Deze keer ging de 
finale tussen Henk van Griethuijsen en Jan Langenberg. Winnaar werd 
Jan Langenberg. 
Ook werd er aan Snelschaken gedaan, en wel in twee varianten: 
handicap en normaal. Beide toernooien werden door Jan Langenberg 
gewonnen. Nu blijkt dat voorlopig het laatste handicap toernooi is 
gehouden. Dit seizoen komt EGS met een nieuwtje: de thema-avond. De 
bedoeling van de thema-avond is dat aan het begin van een schaakavond 
iemand een bepaalde opening uitlegt. Na afloop worden dan rapid 
partijen gespeeld.  
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Echter, er wordt niet gespeeld vanuit de beginstelling, maar vanuit een 
stelling die voortkomt uit de vantevoren besproken opening. Interessant. 
Gegadigden die een opening willen behandelen zijn op dit moment al: 
Erik Hamers, Pascal Graafmans, Rick van Loy, en Rupert Spijkerman. 
  
Dit jaar werd ook het EGS toernooi gehouden. Het was de eerste keer 
sinds lange tijd, en er waren misschien ook wat opstartproblemen, maar 
voor de rest kunnen we wel stellen dat het een daverend succes was. 
Winnaar van het toernooi is Johan van Mil. Hij heeft de wisselbeker 
mee naar huis genomen en hoopt deze volgend jaar te kunnen 
verdedigen. Opvallend goed was het spel van onze eigen Serge 
Bierhuizen, na een goed gespeelde partij tegen Johan eindigde hij als 
tweede in de hoofdgroep. 
Tussen neus en lippen door werd ook nog de GOK georganiseerd. Voor 
de nieuwkomers onder ons: de GOK staat voor het Goirles Open schaak 
Kampioenschap, waar iedereen aan kan meedoen. Dit jaar werd de 
GOK gewonnen door Henk van Griethuijsen. Mogelijk komt er van dit 
toernooi nog een boekje uit (gemaakt door Rick van Loy en Jan 
Langenberg). Voor de volledigheid staat de eindstand elders in deze 
Schaakmeester vermeld. 
 
Zoals je ziet timmert EGS aardig aan de weg en dat belooft wat voor het 
komende seizoen. We hebben zelfs voor het eerst in de geschiedenis een 
partij gewonnen op het kruikenmarkttoernooi, en spelen op het ogenblik 
in de tweede klasse NBSB. Bovendien hebben we een uur zendtijd 
gewonnen bij de LOG dankzij het formidabele optreden van Ad en Erik. 
Dat wil toch wel wat zeggen. Nee, als je het ons vraagt, leeft EGS als 
nooit tevoren. 
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Estafettepartij 
 
 
 
 
 
 
 
De vorige estafettepartij was die tussen Erik Hamers en Peter Ansems. 
Deze partij werd gewonnen door Erik. Nu is Peter aan de beurt om een 
gewonnen partij in te sturen. Deze partij moet gespeeld zijn tegen 
iemand die nu lid is van EGS. We wachten met spanning af wat het 
verloop van deze partij zal zijn. 
 
Omdat er nu geen estafettepartij beschikbaar is, moeten we het doen met 
een partij tussen twee dikke belgische vrinden, genaamd Witteke en 
Zwartske. Als eerste werd deze partij vermeld in "De Molse Schakel". 
De partij begint rustig, maar kent toch een verrassend einde. 
 
1. Witteke "Goedemorgen ..." 
 
Deze openingszet komt als een verrassing. Doorgaans begint Witteke 
met "Hallo", waarna Zwartske met "Ook hallo" goed spel behoudt. 
 
Zwartske "Ook goedemorgen." 
2. Witteke "Hoe gaat het? ..." 
Zwartske "Uitstekend." 
 
Witteke stuurt kennelijk aan op de löter-variant, waarvan hij een kenner 
is. Zwartske ontwijkt het gevecht niet. 
 
3. Witteke "Mooi zo. ..." 
Zwartske "Ja, ja." 
 
4. Witteke "Wat een weer zeg. ..." 
Zwartske "Zeg, hoe gaat het met je vrouw?" 
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Een scherpe voortzetting, die van alles kan brengen. Bekend is de 
variant 5. "Uitstekend", "Nou had ik toch gehoord ..." 6. "Allemaal 
onzin", "Zo, zo" waarna wit met 7. "Hoe is het eigenlijk met jouw 
vrouw?" scherp in de aanval komt. 
 
5. Witteke "Nou, 't is te zeggen ..." 
Zwartske "Ik heb van allerlei gehoord ..." 
 
Voor deze zet gebruikte Witteke veel tijd. Een bijster sterke zet lijkt het 
me niet en Zwartske gaat dan ook onmiddellijk door. 
 
6. Witteke "Wat heb je gehoord? ..." 
Zwartske "Dat zal je zelf wel het beste weten." 
 
Zwart kan niet spelen 6. ..., "Klaas zei me het volgende", want dan volgt 
7. "Klaas is een leugenaar", "Waarom is Klaas een leugenaar?" en de 
aanval is vastgelopen. 
 
7. Witteke "Ha, ha! ..." 
Zwartske "Nou, draai er maar niet omheen." 
 
Wit probeerde het met een grapje, maar daar hoeft hij bij Zwartske in 
deze vorm niet mee aan te komen. 
 
8. Witteke "Bedoel je soms ..." 
Zwartske "Ja, je weet wel." 
 
Het wordt benauwd voor Witteke. Met deze laatste krachtzet van 
Zwartske kan hij niet meer terug. Het voor de hand liggende 9. "Ik weet 
van niks" faalt op 9. ..., "Kom nou!". 
 
9. Witteke "Om je de waarheid te zeggen, ..." 
Zwartske "Je vrouw zoent goed!" 
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Hier overschat Zwartske zijn stelling en forceert te veel. Witteke maakt 
van deze kans gebruik. 
 
10. Witteke "Zij zoent niet goed!? ..." 
Zwartske "Hoe weet jij dat??" 
 
Een prachtzet van wit waar zwart geen raad mee weet. 
 
11. Witteke "Mijn vrouw en ik vertellen elkaar alles. ..." 
Zwartske "Oh." 
12. Witteke "Trouwens, jij bent helemaal niet veel waard. ..." 
Zwartske "Zeur niet." 
13. Witteke "Weet je hoe ik dat weet? ..." 
Zwartske "Hoe dan?" 
 
Het enige. Na 13. ..., "Dat interesseert me niet" volgt 14. "Dan mis je 
een heleboel." en dameverlies dreigt. 
 
14. Witteke "Van je vrouw. ..." 
Zwartske geeft op. 
 
Na 14. ..., "Dat lieg je" komt 15. "Zo, denk je dat? met een gevaarlijke 
vrijpion voor wit. Als zwart speelt 14. ..., "Wanneer heeft ze je dat 
vertelt?" antwoord wit met 15. "In bed!" en mat is onvermijdelijk. 
 
Een prachtige partij! 
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Goirles Open schaak Kampioenschap 
 
 
 
 
 
 
Dit jaar werd voor de zesde achtereenvolgende keer de GOK gehouden. 
Het op gang zetten van deze editie moest allemaal snel gebeuren omdat 
we op dat moment ook met de organisatie van EGS toernooi bezig 
waren. Toch lukte het nog om uiteindelijk met 12 man aan het toernooi 
te kunnen beginnen. Van deze 12 waren er 7 lid van EGS. De bedoeling 
is om volgende keer wat vroeger met de publiciteit rond dit evenement 
te beginnen. Het hoort er toch gewoon bij! 
Na enkele ronden gespeeld te hebben, begon het er al op te lijken dat de 
kampioen van vorig jaar, Henk van Griethuijsen, dit jaar opnieuw de 
beker mee naar huis moest slepen. Hoewel hij in het begin een paar 
slippertjes maakte, herstelde hij zich in de tweede helft van het toernooi 
uitstekend. Verder valt de goede klassering van Donat Hermans op. Met 
4 punten en een zesde plaats voert hij toch de subtop van het toernooi 
aan. Hoewel eindigend als hekkesluiter, viel Sjef Horsten toch in de 
prijzen. Tijdens het toernooi was hij namelijk opa geworden, en welke 
prijs is nou groter dan een nieuw mensje. 
 
 1. Henk v Griethuijsen  8½ 
 2. Jan Douwes   8 
  Jan Langenberg  8 
 4. Rick van Loy   7½ 
 5. Carel van Alphen  7 
 6. Donat Hermans  4 
 7. Jeroen van Gool  3½ 
  Erik Hamers   3½ 
 9. Alex van Lanen  3 
  Balt van den Dries  3 
 11. Ron van Gorp   2 
  Sjef Horsten   2 
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Opgave 
 
 
 
 
 
 
Allereerst de oplossing van de vorige opgave: 
De sleutelzet is Ta4. Welke zet zwart nu ook doet, er volgt altijd een 
mat in twee. 
 
Dan nu de nieuwe opgave: 
 

 
WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 

 
 
Zwart geeft in enkele zetten mat. 
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Externe competitie '94/'95 
 
 
 
 
 
 
Om iedereen op de hoogte te stellen van wat het afgelopen seizoen 
gepresteerd is door het eerste team van EGS volgt hier de eindstand van 
de externe competitie van de derde klasse NBSB: 
 
1. Baronie 4   13 37½ (Kampioen) 
2. EGS 11   32½ (Promoveert) 
3. Kentering   10 32 
4. Stukkenjagers 5  7 30 
5. Schavo 2   6 27½ 
6. Vughtse Toren 2  5 26 
7. Den Bosch Noord  4 25½ (Degradeert) 
8. HMC 6   0 13 (Degradeert) 
 
Het gevolg hiervan is dat we weer voor tenminste een jaar in de tweede 
klasse mogen acteren. Maar genoeg over het afgelopen seizoen, het is 
tijd om wat over dit seizoen te vertellen. 
Het is mij een genoegen dat we weer met 2 teams kunnen spelen. Ik wil 
de 2 teams zoveel mogelijk met vaste spelers bezetten. Ik kom tot de 
volgende opstellingen: 
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1e team 
 

2e team 
 
Jan Langenberg 

 
Peter Ansems 

 
Eugène Ros 

 
Fred Kreek 

 
Pascal Graafmans 

 
Louis Doomernik 

 
Kees de Kok 

 
Arnold Backx 

 
Ad van Diem 

 
Balt van den Dries 

 
Henk van Griethuijsen 

 
Ton Pastor 

 
Pieter Couwenberg 

 
Mark van Gestel 

 
Erik Hamers 

 
RESERVE-SPELER 

 
Omdat sommige spelers niet altijd kunnen spelen, wil ik de vaste spelers 
vragen om mij zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen bij 
verhindering! Ik kan dan tijdig voor vervanging zorgen. De reserves 
zijn: 
 
Henk Renders, Wil Spijkers, Rupert Spijkerman, Ton Krugers, Leo 
Joosten, Jo van Loon, Toon Spijkers, Donat Hermans, Jan de Brouwer. 
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Dan volgt hier nog een overzicht van de externe wedstrijden die 
gespeeld moeten worden. 
 

 
Datum 

 
Plaats 

 
1e team 

 
2e team 

 
8 oktober 1994 

 
thuis 

 
Schavo 

 
Baronie 7 

 
12 november 
1994 

 
uit 

 
Vrije pion 

 
geen 
tegenstander 

 
3 december 
1994 

 
uit 

 
Oisterwijk 

 
Stukkenjagers 
8 

 
7 januari 1995 

 
thuis 

 
Stukkenjagers 
5 

 
Waalwijk 3 

 
4 februari 

 
uit 

 
Woldstad 3 

 
Wolstad 5 

 
4 maart 1995 

 
thuis 

 
Vughtse Toren 

 
Wasbord 

 
1 april 1995 

 
uit 

 
D4 2 

 
D4 4 

 
22 april 1995 

 
? 

 
beslissingweds
trijd 

 
beslissingweds
trijd 

 
 
Een succesvolle externe competitie toegewenst. 
 

Erik Hamers 
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Binnencompetitie 
 
 
 
 
 
 
Omdat het nieuwe seizoen net begonnen is, valt er nog niet veel te 
vertellen over de stand van de binnencompetitie. Daarom is het leuk om 
nu nog even de aandacht te vestigen op de eindstand van de binnen- en 
zomercompetitie van het afgelopen seizoen. 
 
 1. J Langenberg   740 
 2. H van Griethuijsen  487 
 3. R Spijkerman   461 
 4. P Ansems   407 
 5. E Ros    373 
 6. P Couwenberg 2  359 
 7. T Krugers 2   347 
 8. A Backx   346 
 9. W Spijkers 2   310 
 10. P Graafmans   291 
 11. F Kreek 2   285 
 12. E Hamers   285 
 13. B van den Dries 2  269 
 14. T Pastor   255 
 15. P van de Ende 2  224 
 16. A van Diem   183 
 17. S Hamers 2   177 
 18. L Joosten 2   144 
 19. F van Gool 2   136 
 20. J de Brouwer 2  113 
 21. L Doomernik 2  91 
 22. E Koolhoven 2  76 
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Jan Langenberg werd met een ruim verschil van 253 punten  winnaar 
van de binnencompetitie. Waarschijnlijk wordt het dit seizoen 
spannender met de terugkeer van Rick van Loy en Pascal Graafmans 
(speelde vorig seizoen slechts 9 partijen). Tweede werd Henk van 
Griethuijsen. Verder vallen de goede prestaties van Rupert Spijkerman 
en Peter Ansems op te merken. Misschien hebben ze een plaatsje in het 
eerste team verdiend. 
Winnaar van groep 2 werd Pieter Couwenberg, kort gevolgd door Ton 
Krugers en Arnold Backx. In deze groep is de stijgende lijn van Balt 
van den Dries opmerkelijk. Vorig seizoen nog eindigend onderaan, dit 
jaar vinden we hem terug in de middenmoot. 
 
Na afloop van de binnencompetitie waren er nog steeds spelers die er 
nog geen genoeg van hadden. Zij besloten om de zomercompetitie te 
organiseren. De eindstand van deze competitie ziet er als volgt uit; 
hierbij mag wel gezegd worden dat een aantal mensen slechts enkele 
partijen speelden: 
 
 1. H van Griethuijsen  100 
 2. M van Gestel   66 
 3. P Couwenberg  61 
 4. B van den Dries  51 
 5. J van Loon   46 
 6. R Spijkerman   46 
 7. F Kreek   45 
 8. T Krugers   38 
 9. A van Diem   37 
 10. R van Loy   25 
 11. J van de Minne  23 
 12. T Pastor   18 
 13. W Spijkers   8 
 
Winnaar werd Henk van Griethuijsen, gevolgd door nieuwkomer Mark 
van Gestel. Dat belooft wat voor de toekomst. 
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Jeugdcompetitie 
 
 
 
 
 
 
Het afgelopen seizoen bleef het spannend op de dinsdagavonden in het 
Jan van Besouwhuis. Naast de les die er gegeven wordt door Balt, Erik, 
en Serge speelt de jeugd een competitie waarbij af en toe zo'n 
spannende stellingen ontstaan op het bord dat de stukken in het rond 
vliegen. Spannend tot het einde toe bleef de strijd om de tweede plaats 
waarin Ron net aan het langste eindje trok. Verder kunnen we zien dat 
vergeleken met de stand in de vorige Schaakmeester Jan een kleine 
duikeling heeft gemaakt naar de vijfde plaats. 
 
 1. Alex van Lanen  233 
 2. Ron van Gorp   181 
 3. Donat Hermans  179 
 4. Pascal Janssen   153 
 5. Jan van den Dries  122 
 6. Dirk van den Dries  85 
 7. Vincent Fillet   79 
 8. Ch. van Spaendonck  66 
 9. John van Dijk   57 
 10. Frans Overkleeft  24 
 
Aan het eind van het seizoen wordt het altijd nog spannender, want dan 
is het mogelijk om een diploma te halen. Deze keer zijn zes schakers 
geslaagd voor het torendiploma en 7 schakers voor het pionnendiploma: 
 
Torendiploma Dirk van den Dries, Jeroen van Loon, John van Dijk, 
Marijn van Loon, Pascal Janssen, en Vincent Fillet. 
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Pionnendiploma Alexandre Leperq, Arnoud Leperq, Babette Lips, 
Claudia Vughts, John van Dijk, Marcha Lips, en Ton van Zundert. 
 
Proficiat met het behalen van jullie diploma. 
 
Om eens te laten zien hoe goed er wel niet geschaakt wordt door onze 
jeugd volgt hieronder een partij tussen Donat Hermans (wit) en Pascal 
Janssen (zwart). Het speeltempo was 30 minuten per persoon per partij. 
 
 1. c2 c4  e7 e5 
 
Deze opening heet Engels. Het lijkt een beetje op het Siciliaans maar 
dan met verwisselde kleuren. 
 
 2. Pb1 c3  d7 d6 
 3. g2 g3  Lc8 f5 
 4. Lf1 g2  Pb8 c6 
 5. a2 a3 
 
Beter is de zet 5. Pf3, waarmee wit een stuk ontwikkeld. Mocht zwart 
daarna 5. ..., Pb4 spelen dan antwoordt wit met 6. d3 om de dreiging op 
c2 op te heffen. Als zwart 5. ..., e4 wil spelen kan 6. Ph4, Le6 7. Le4:, 
Lc4: volgen, waarna wit een centrum pion heeft veroverd. 
 
 5. ...  Lf8 e7 
 6. d2 d3  Pg8 f6 
 7. h2 h3  O O 
 8. g3 g4  Lf5 e6 
 9. Lc1 e3  Pf6 e8 
10. Pg1 f3  a7 a6 
 
Nu had zwart de kans om 10. ..., f5 te spelen. Deze zet creëert ruimte 
voor de zwarte stukken en opent de f-lijn voor de toren. Niet alleen nu, 
maar ook later in de partij had zwart deze zet nog kunnen spelen. 
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11. b2 b4  a6 a5 
12. b4 b5  Pc6 a7 
 
Iets beter is 12. ..., Pb8, waardoor pion a5 gedekt blijft door de toren en 
het paard later naar het goede veld d7 kan. 
 
13. O O  Le7 f6 
14. Pc3 d5  e5 e4 
 
Zwart had een pion kunnen winnen met 14. ..., Ld5: 15. cd5:, Pb5:. 
 
15. Pd5xf6+ g7xf6 
 
Op deze manier wordt de koningsstelling in ieder geval een ruïne. Beter 
is dan ook 15. ..., Pf6:. Na 16. g5 volgt 16. ..., ef3:. 
 
16. Pf3 d4  e4xd3 
17. e2xd3  Le6 d7 
 
Met 17. ..., d5 had zwart kunnen voorkomen dat wit zou nemen op b7 
en daarmee een pion wint. Bovendien wordt hiermee de witte 
pionnenketen aangetast. 
 
18. Le3 h6! Pe8 g7 
19. Lg2xb7 Ta8 b8 
20. Lb7 d5! Tf8 e8 
21. Tf1 e1 
 
Hier was ook 21. Da4 mogelijk, met aanval op pion a5. 
 
21. ...  Te8xe1+ 
 
De zet 21. ..., Pe6 plaatst het paard op een betere positie waar het 
nuttigere dingen kan doen. 
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22. Dd1xe1 c7 c5 
23. Pd4 f3 
Met 23. bc6: e.p. wint wit opnieuw een pion en dwingt hij de loper op 
d7 tot zetten. 
 
23. ...  Dd8 c7 
 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 

 
Deze zet leidt tot onmiddellijk verlies van de partij. Beter was 23. ..., 
Le6, waardoor de e-lijn gesloten wordt en stukkenruil kan plaatsvinden. 
 
24. De1 e7  Pa7 c8 
 
Met 24. ..., Tf8 had zwart het iets langer kunnen uithouden. Er volgt dan 
25. Df6:, Pe8 26. De7, Pg7 27. Dg5, Dd8 28. Dg7: mat. 
 
25. De7xf7+ Kg8 h8 
26. Df7xg7+ mat 
 
1 0 
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Deze partij is geanalyseerd door de redactie van de Schaakmeester. 
Maar het is natuurlijk veel aardiger als jullie je eigen partijen laten zien 
en daarbij vertellen waarom je bepaalde zetten wel of niet deed. Hierbij 
doen we dan ook een oproep aan alle jeugdleden om af en toe eens een 
partij met commentaar in te leveren bij de jeugdleiders. Zij kunnen dan 
die partij aan de redactie overhandigen. 
 
Overigens, de jeugdleiding is nog steeds op zoek naar iemand die mee 
wil helpen bij het lesgeven. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden 
bij de jeugdleiding. Er zijn allerlei middelen aanwezig die het geven van 
les vergemakkelijken. Bovendien staan Erik, Balt, en Serge altijd klaar 
om je te helpen. Dus wat let je nog? 
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Ledenlijst 
 
 
 
 
 
 
Omdat het handig is dat je iedereen van de club kunt bereiken, hebben 
we besloten om eens een ledenlijst te publiceren. Van alle leden zijn 
naam en telefoonnummer weergegeven. Deze ledenlijst is geldig per 1 
april 1994. 
 
Naam    Telefoon 
 
Peter Ansems   013-670498 
Arnold Backx   013-343695 
Serge Bierhuizen  013-343763 
Jan de Brouwer  04255-4206 
Pieter Couwenberg  013-348378 
Ad van Diem   013-344229 
Louis Doomernik  013-341569 
Balt van den Dries  013-344561 
Piet van de Ende  013-342581 
Frank van Gool  013- 
Pascal Graafmans  013-704442 
Henk van Griethuijsen 013-344520 
Erik Hamers   013-346625 
Sjef Hamers   04255-4656 
Leo Joosten   013-341544 
Kees de Kok   013-364382 
Fred Kreek   00-32-14655405 
Ton Krugers   013-342008 
Jan Langenberg  013-350487 
Jo van Loon   013-348372 
Jan van de Minnen  013-347373 
Ton Pastor   013-344879 
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Henk Renders   013-344540 
Eugène Ros   013-343442 
Rupert Spijkerman  013-345727 
Toon Spijkers   013- 
Wil Spijkers   013-342407 
 
Deze lijst is niet compleet. Er ontbreken namelijk een aantal 
telefoonnummers, en er staan misschien mensen bij die geen lid meer 
zijn. Ook van een aantal nieuwe leden is het telefoonnummer bij de 
redactie onbekend. We zouden dan ook graag de foutieve en 
ontbrekende telefoonnummers ontvangen van onze leden. 
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Agenda 
 
 
 
 
 
 
De agenda voor de komende weken ziet er als volgt uit: 
 
 
 20 september  2e ronde interne competitie 
  
 27 september  voorronde bekerwedstrijd 
  
 30 september  Eerste ronde van het Tilburgs 

Districtskampioenschap. Inschrijven bij Jan Langenberg uiterlijk 
21 september. 

  
 4 oktober  3e ronde interne competitie 
  
 8 oktober  1e ronde externe competitie 
    1e team thuis tegen Schavo 
    2e team thuis tegen Baronie 7 
  
 11 oktober  4e ronde interne competitie 
  
 18 oktober  achtste finale bekerwedstrijd 
  
 25 oktober  5e ronde interne competitie 
  
 1 november  6e ronde interne competitie 
  
 8 november  kwart finale bekerwedstrijd 
 
 
Kopij kan ingeleverd worden bij de redactie van de Schaakmeester. 
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Jaargang 16  nummer 4  oktober 1994 
 
De schaakmeester 
 
 
 
 
 
 
Periodieke uitgave van de "Eerste Goirlese Schaakclub" EGS te Goirle. 
 
Redactie. 
P. Couwenberg, tel. (013) 348378, 
J. Langenberg, tel. (013) 350487. 
 
Bestuur EGS. 
A. van Diem, voorzitter, tel. (013) 344229, 
A. Backx, penningmeester, tel. (013) 343695, 
T. Pastor, secretaris, tel. (013) 344879, 
S. Bierhuizen, jeugdleider, tel. (040) 129157, 
L. Doomernik, tel. (013) 341569. 
 
Clublokaal. 
Café "Hof van Holland", Tilburgseweg 83, Goirle, tel. (013) 341962. 
 
Clubavond. 
Dinsdag, aanvang 20.00 uur, 
Wedstrijdleider: A. van Diem, tel. (013) 344229 
 
Jeugdopleiding. 
Dinsdag, aanvang 19.00 uur, 
Jeugdopleiding voor pionnen-, toren- en koningsdiploma volgens KNSB-richtlijnen, 
Jeugdleider: S. Bierhuizen, tel. (040) 129157. 
 
Contributie. 
Senioren: fl. 90,- per jaar, 
Junioren: fl. 70,- per jaar, 
Aspiranten: fl. 55,- per jaar. 
 
EGS is aangesloten bij de KNSB. 
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Van de redactie ... 
 
 
 
 
 
 
In deze Schaakmeester een uitgebreid verslag van de eerste externe 
wedstrijd in de tweede klasse. Zouden we, na de verloren 
vriendschappelijke wedstrijd, van Schavo winnen? Verder schenken we 
aandacht aan de terugkeer van het tweede team, dat na afwezigheid van 
enkele seizoenen debuteerde met een klinkende overwinning. Het 
tweede team blijkt een ideale combinatie te zijn van jong talent en 
routiniers. 
Verder vragen we aandacht voor de diverse tussenstanden en een partij 
uit het verleden. 
 
Veel schaak- en leesplezier. 
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Openingsvergadering 
 
 
 
 
 
 
Verslag openingsvergadering seizoen 1994/95 E.G.S. d.d. 30.08.1994. 
 
1) Aanwezig: J.v.Loon, T.Krugers, P.Couwenberg, J.Langenberg, 

E.Hamers, B.v.d.Dries, P.Graafmans, T.Spijkers, W.Spijkers, 
R.v.Loy, R.Spijkerman, M.v.Gestel, F.Kreek, H.Renders, 
A.Backx, S.Bierhuizen, A.v.Diem, T.Pastor. 

 
2) Opening Jan van Besouwhuis 11.09.1994. 

Aanwezig zullen zijn: J.Langenberg, E.Hamers, A.Backx, 
P.Couwenberg, A.v.Diem, W.Spijkers, S.Bierhuizen. 

 
Schavo: A.v.Diem heeft namen genoteerd van deelnemers. 
 
3) Er zal weer worden gespeeld volgens het Keizersysteem. 

Seizoen 1994/95 zal langer worden nl t/m 1e dinsdag in Juni. 
Bekercompetitie. Het is de bedoeling dat deze is afgelopen voor 
de Jaarvergadering (tijdens de eerste helft van de competitie). 
Tijdens de 2e helft van de competitie is er dan snelschaken. De 
bekercompetitie staat dit jaar los van de binnencompetitie. Ad 
zal zorgen voor een alternatief voor de niet-bekerspelers. 
Op 27 december 1994 is de oud-ledenmiddag. 
Op 24 januari 1995 Jaarvergadering. 

 
4) De thema avonden zullen worden verzorgd door: 
-  E.Hamers: Drakenvariant 
-  P.Graafmans: .....Gambiet 

- R.v.Loy:  Grecovariant  
- R.Spijkerman: Spaans 
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5) Dit jaar zullen 2 teams deelnemen aan de buitencompetitie. 
Geen team in de avondcompetitie. 
Leider 1e team: E.Hamers (geeft tevens uitslagen telefonisch 
door). 
Leider 2e team: A.Backx.  

 
6) Rondvraag: 

R.v.Loy: GOK Wordt in de jaarvergadering op teruggekomen. 
W.Spijkers: Bekers in de kast (?) Hebben bekers nog zin? Er 
worden alternatieven overwogen (in natura), maar zeker geen 
geldprijzen. 
P.Graafmans: Bibliotheek. In overleg kunnen nieuwe boeken 
worden aangeschaft. 
W.Spijkers: Er zal nog materiaalcontrole gehouden worden. 
S.Bierhuizen: Er wordt overgegaan op een nieuw lessysteem 
voor de jeugd. Vraag: Zijn er nog leden die les willen geven aan 
jeugd????? Thans worden de lessen verzorgd door E.Hamers, 
B.v.d.Dries en S.Bierhuizen. 
Er volgt tevens een oproep in DE SCHAAKMEESTER. 
T.Pastor: Indeling bekercompetitie. A.van Diem en 
P.Couwenberg komen met een voorstel. 
J.Langenberg en P.Couwenberg blijven DE 
SCHAAKMEESTER verzorgen. 
P.Couwenberg: We hebben nog een uur zendtijd tegoed via 
LOG. Er is vernomen dat dit nog wel enige tijd kan duren. 
DE SCHAAKMEESTER voor niet (regelmatig) aanwezige 
leden s.v.p. thuis (laten) bezorgen. 
Niet-opkomen voor de binnencompetitie: 
tijdens 1e helft van de competitie: 3x 
tijdens 2e helft van de competitie: 2x 
Er is hierbij geen mogelijkheid tot doorschuiven. 
F.Kreek: Doet niet mee aan de binnencompetitie, maar ontvangt 
graag DE SCHAAKMEESTER (via A.Backx). 
S.v.p. aankondiging van thema+datum in DE 
SCHAAKMEESTER. 

 
Ton Pastor. 



 5 

 
 
Bekercompetitie 
 
 
 
 
 
 
Nadat afgelopen seizoen wedstrijden van de bekercompetitie tevens 
golden voor de externe competitie, is dit jaar besloten om het anders te 
doen. De bekercompetitie staat los van de interne. Hierdoor wordt de 
indeling van de interne competitie ook niet beïnvloed door de beker, en 
kunnen wedstrijden van de beker door middel van loting plaatsvinden. 
 
De voorronde van de beker vond plaats op 27 september. Enkele spelers 
hadden een vrijkaartje gekregen en konden dan ook op hun gemak een 
potje snelschaken en toezien hoe de rest het er met bloed, zweet en 
tranen vanaf zou brengen. Het zou een spannende avond worden. Het 
rijtje van spelers die zich naar de achtste finales hadden geloodst bestaat 
uit: 
Peter Ansems, Serge Bierhuizen, Pieter Couwenberg, Ad van Diem, 
Mark van Gestel, Pascal Graafmans, Henk van Griethuijsen, Erik 
Hamers, Leo Joosten, Kees de Kok, Jan Langenberg, Ruud van Loon, 
Rick van Loy, Rupert Spijkerman, Wil Spijkers, Jaap Touw. 
 
De achtste finales vonden enkele weken geleden plaats en leverden de 
volgende indeling en uitslag op: 
 
Peter - Ruud uitslag onbekend 
Kees - Rupert  1 - 0 R 
Henk - Jan  0 - 1 
Pieter – Mark  1 - 0 
Pascal - Wil  1 - 0 
Rick - Leo  1 - 0 
Serge - Ad  1 - 0 
Erik - Jaap  uitslag onbekend 
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Opvallend is dat bijna alle partijen werden gewonnen met wit. 
Voorzover ik me kan herinneren waren de partijen van Pascal en Serge 
binnen een uur gelijktijdig afgelopen. Alsof ze dit vantevoren hadden 
afgesproken.  
Leo deed zijn naam eer aan. Hij vocht als een leeuw tegen Rick. In een 
betere openingsstelling ging hij in op enkele tactische zetten van Rick. 
Het zou nog een aardig potje worden waarin Leo uiteindelijk toch het 
onderspit moest delven. 
Mark kreeg in zijn partij tegen Pieter te maken met een pionnetje dat 
bijna aan de overkant was. Met man en macht werd er aan gewerkt om 
het pionnetje het promoveren te beletten. Toch ging er iets mis want 
toen het pionnetje weg was, was tevens een zwart stuk weg. 
In de partij van Henk tegen Jan was alles aan de hand wat er maar kan 
gebeuren bij het spelen van een schaakpartijtje. Allereerst was het Henk 
ontschoten dat hij Jan een achtergebleven pion had kunnen bezorgen. 
Vervolgens offerde Jan een paard op f2, wat Henk niet aannam. Toch 
zonde van het paardje, hoewel het dan slecht zou aflopen met wit. Henk 
offerde daarna een kwaliteit, welke Jan wel aannam. Via enkele zetten 
won Jan een loper, maar moest blijven opletten voor mat met dame en 
toren of dame en paard. Op dit moment zag hij pas dat Henk enige tijd 
terug een kwaliteit had geofferd. Enkele zetten later kwam Jan in hevige 
tijdnood. In deze fase werden de dames geruild en vergaloppeerde Jan 
een paard. In de uitvlugger fase werd echter ook een paard van Henk 
naar de slachtbank gebracht, waarna Henk opgaf. 
De volgende ronde is op 8 november. Dit betekent dat op 1 november 
de overige uitslagen bekend moeten zijn. 
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Estafettepartij en partij van de maand 
 
 
 
 
 
 
Zoals iedereen weet zou Peter Ansems een estafette partij inleveren. Hij 
heeft ons belooft een partij van hem tegen leermeester Henk Renders te 
zullen plaatsen met een uitgebreide analyse. Dat belooft wat! 
 
Er zijn deze maand ook een aantal partijen gespeeld die de titel partij 
van de maand zeer zeker verdienen. Maar dan moeten de spelers van 
deze partijen wel met hun partij naar de redactie van de Schaakmeester 
stappen. De redactie zal in het vervolg ook beter opletten of een partij 
geschikt is zodat deze tijdig geanalyseerd kan worden. 
 
Omdat er geen partij beschikbaar is, heb ik besloten om eens in mijn 
archief te duiken en een leuke partij op te zoeken. Het is de partij Jan 
Langenberg - Wil Spijkers gespeeld op 17 oktober 1989, de vierde 
ronde van de binnencompetitie. De partij is dus zo'n vijf jaar oud, en ik 
kan me nog herinneren dat Wil na afloop tegen me zei dat hij me 
onderschat had. Als ik nu naar de partij kijk schrik ik soms van de 
zetten die ik gedaan heb, en van de kansen die Wil heeft laten liggen. 
Laten we maar snel beginnen. 
 
 1. e2 e4  e7 e5 
 2. f2 f4  d7 d5 
 3. e4xd5  e5xf4 
 
Na 3. ... e4 heet de opening Falkbeer-tegengambiet. De tekstzet luidt de 
moderne verdediging van het Koningsgambiet in. 
 
 4. Pg1 f3  Lf8 d6 
 5. Pb1 c3  Pg8 f6 



 8 

 6. d2 d3 
 
In aanmerking komt 6. Lb5+. 
 
 6. ...  O O 
 7. Pc3 e4? 
 
Beter is 7. Ld2 en daarna 8. Le2. 
 
 7. ...  Tf8 e8 
 8. Pf3 d2 
 
Pionverlies is niet meer te voorkomen. Beter is bv 8. c4. 
 
 8. ...  Pf6xd5 
 9. Dd1 h5? Pd5 f6 
 
Nu had zwart genadeloos kunnen toeslaan met 9. ... Pe3 en dan bv 10. 
Kf2 Pxc2 11. Tb1 Te5 12. Df3 Lc5+ 13. d4 Dxd4+ 14. Ke2 Lg4 15. 
Dg4: Df2+ 16. Kd3 Pe1+ 17. Kc3 Dd4+ 18. Kb3 Db4 mat. 
 
10. Dh5 f3  Pb8 c6 
11. c2 c3  Lc8 g4 
12. Df3 f2  Pf6 d5 
13. Pd2 c4  f7 f5 
 
Nu komt zwart toch nog met een aanval opzetten. 
 
14. h2 h3 
 
Beter was om eerst 14. Pxd6 te spelen. 
 
14. ...  f5xe4 
 
Of 14. ... Lh5 15. Pxd6 cxd6 16. g4 fxg3 e.p. 17. Df5: Te5 met 
damewinst. 
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15. h3xg4  e4xd3+ 
16. Ke1 d1  Pd5 e3+ 
17. Pc4xe3  f4xe3 
18. Lc1xe3 Te8 f8 
19. Df2 d2  Pc6 e5 
 
Een leuke variant die beter is 19. ... Dh4 20. Txh4 Txf1 21. De1 Txe1 
22. Kxe1 Lg3 23. Lf2 Te8+ 24. Kf1 Tf8 25. Th3 Lxf2 26 Txd3. Na de 
tekstzet is de zwarte aanval vervlakt. 
 
20. Lf1xd3  Pe5xd3 
21. Dd2xd3 h7 h6 
 
Zwart had nog met 21. ... Lc5 verzwakking van de koningsstelling 
kunnen uitstellen of zelfs voorkomen. 
 
22. Kd1 c2  Ld6 f4? 
 
Beter is 22. ... Lc5. Nu volgt gedwongen stukverlies. 
 
23. Dd3 c4+ Tf8 f7 
24. Le3xf4  b7 b5 
25. Dc4 e6  Dd8 f6 
26. De6xf6 Tf7xf6 
27. Lf4xc7  Tf6 f2+ 
28. Kc2 b3  a7 a5 
 
Nu is 28. ... Tc8 ook erg actief. 
 
29. a2 a4  b5xa4+ 
30. Kb3xa4 
 
Beter is 30 Txa4 Txg2 waarna pionnen b2 en g4 gedekt zijn. 
 
30. ...  Tf2xb2 
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31. Ta1 b1? 
 
Direct 31. g3 voorkomt pionverlies. 
 
31. ...  Tb2xg2 
32. Th1 g1  Tg2 c2 
 
Nu verdrijft 32. ... Ta2+ de witte koning van de a-lijn en de pion op a5. 
 
33. Tb1 b8+ 
 
Door 33. Tb3 te spelen had wit kunnen voorkomen dat nog een stel 
pionnen worden geruild, waardoor de kans op winst nog aanwezig zou 
zijn. 
 
33. ...  Ta8xb8 
34. Lc7xb8 Tc2xc3 
35. Ka4xa5 Tc3 f3 
36. Ka5 b4  Kg8 f7 
37. Kb4 c4 
 
Misschien beter is 37. Le5. 
 
37. ...  g7 g5 
38. Kc4 d4  Kf7 g6 
39. Kd4 e4  Tf3 f8 
40. Lb8 c7  Tf8 e8+ 
41. Ke4 f3  Te8 f8+ 
42. Kf3 g3  Tf8 f7 
43. Lc7 d8  Tf7 d7 
44. Ld8 b6 
 
Hier werd remise overeengekomen. Na 44. ... h5 45. Le3 hxg4 is het een 
theoretische remise. 
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Opgave 
 
 
 
 
 
 
De oplossing van de vorige opgave: 
Na 1. ..., Pg3+ 2. Kh2, Pf1+ 3. Kh1 (3. Tf1:?, Dg2: mat), Dg3! wordt de 
witte koning plotseling zeer misselijk. 4. Pg4 wordt namelijk met 4. ..., 
Dh2+ beantwoord, waarna een stikmat onvermijdelijk is. 
 
In de nieuwe opgave geeft wit mat in 8 zetten, mede doordat zwart 
enkele tussenzetjes heeft die het mat vertragen. 
 
 

 
WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 
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EGS - Schavo 
 
 
 
 
 
 
De eerste wedstrijd van het externe seizoen was er één waarbij we met 
onze neuzen op de feiten werden gedrukt. Nadat we de 
vriendschappelijke wedstrijd van Schavo al hadden verloren, was 
iedereen natuurlijk gebrand op een goed resultaat. Dit alles mocht echter 
niet baten; Schavo ging met de volle winst aan de haal. Opvallend was 
dat Schavo zijn winstpunten behaalde aan de laatste vier borden. Dat 
hier sprake was van een enigszins tactische opstelling van Schavo werd 
hierdoor nog sterker geaccentueerd. Misschien is het een idee voor onze 
coach om ook eens met deze opstellingen te experimenteren. Tegen 
sterkere tegenstanders is het juist de winnende strategie. Een voorbeeld: 
als de tegenstander net iets sterker is dan het eigen team is het mogelijk 
dat er met 0 - 8 verloren wordt. Als daarentegen iedereen in het team 
een bord naar beneden doorschuift, waardoor de bord 8 speler op het 
eerste bord terechtkomt, is het mogelijk dat er een aantal partijen 
gewonnen worden. In het extreme geval word het dan zelfs 7 - 1 voor 
het team dat eigenlijk op papier de mindere is. 
 
Dan volgen nu de uitslagen en de stand en enkele commentaren van de 
spelers zelf. 
EGS - Schavo     3 - 5 
Kees de Kok – Thijsse   ½ - ½ 
Pascal Graafmans – Douwes   1 - 0 
Jan Langenberg - van Boxtel   ½ - ½ 
Eugène Ros – Deliën    1 - 0 
Henk van Griethuijsen – Kampfraath 0 - 1 
Ad van Diem – Schouten   0 - 1 
Erik Hamers - van Moorsel   0 - 1 
Pieter Couwenberg – Panjoel   0 – 1 
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De stand in 2e klasse B na de 1e ronde NBSB is: 
 
 1. D4 2 2 6½ 
 2. Stukkenjagers 5 2 6 
 3. Schavo 2 5 
 4. Vrije Pion 1 (+1) 4 (+1) 
 5. Wolstad 3 0 (+1) 3 (+1) 
 6. EGS 0 3 
 7. Vughtse Toren 0 2 
 8. Oisterwijk 0 1½ 
 
Pascal 

Ik weet dat Jan Douwes veel theorie kent en zelf ook 1. b4 
speelt, dus speel ik de opening subtiel. 
1. c4 Pc6 2. Pf3 Pf6 3. a3 a5 4. d4 e6 5. Pc3 d5 6. Lf4 Ld6 (Jan 
is allang uit zijn theorie) 7. Ld6: cd6: 8. cd5: ed5: 9. Db3 O-O 
10. Pd5: Pd5: 11. Dd5 Db6! 12. Da2 a4?! (beter is Pd4:) 13. e3 
Da5 14. Pd2 Le6 15. Lc4 Lc4: 16. Dc4: Tc8 17. Dd3 b5 18. O-O 
Td8 19. Tc1 g6 20. Td1 Pe5 21. De2 Pc4 22. Pc4: dc4: 23. Tc4: 
d5 24. Tc2 Tc7 25. Tc1 Tc8 26. Tc7: Tc7: 27. Tc7: Dc7: 28. h3 
Dc1+ 29. Kh2 Dc7+ 30. g3 Db6 31. Dc2 Db5 32. f3 Df1 33. 
Dg2 Dd3 34. Df2 f5 35. g4 fg4: 36. fg4: 37. Kg3 g5 38. f4 h6 
39. f5 Kf6 40. Df3 Pc4 41. Kf2 Dc2 42. De2 Dc4 43. Dd3 Dd6 
44. Ke1 Dg3+ 45. Kd2 Dg4: 46. Da6+ Kf5:?? 47. Dc8+ 1 - 0 

 
Jan 

Na enkele zetten stond het Wolga-gambiet op het bord. Ik had 
een pion geofferd om goed spel op de dame-vleugel te krijgen. 
Het liep allemaal net iets anders dan als ik gewild had. Het 
kostte me de nodige bedenktijd om tot een fatsoenlijk plan te 
komen. Doordat mijn tegenstander verzuimde aan te vallen op de 
koningsvleugel, kreeg ik op een gegeven moment een goede 
stelling. In tijdnood overzag ik echter pionwinst. Mijn 
tegenstander bood na dit ogenblik remise aan, terwijl ik nog 17 
zetten moest doen in 3 minuten! Dit offer nam ik met beide 
handen aan. 
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Eugène 
Na een rustig opgezette opening (1. c4 Pf6 2. Pf3 g6 3. g3 Lg7 4. 
Lg2 c5) kreeg wit druk tegen een geïsoleerde zwarte pion. Het 
kostte zwart (te)veel bedenktijd, waardoor hij in een moeilijk 
eindspel van dame en torens de kluts kwijtraakte. Wit wist de 
zwarte monarch in het nauw te drijven en won na 35 zetten. 

 
Henk 

Al vrij snel waren we uit de theorie die ik ken. In het middenspel 
wilde ik een slechte loper afruilen, maar de consequentie was dat 
Erik een iets te groot ruimtelijk overwicht kreeg. Daarna was het 
mijn plan de zaak dicht te metselen maar een dreigend 
tussenschaak maakte dat onmogelijk. Tenslotte kon Erik via de 
h-lijn met een toren binnendringen en dat werd fataal, omdat ik 
net een tempo te kort kwam. 

 
Ad van Diem - Frank Schouten (Schavo) 

Franse opening, Tarrasch variant 
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Pd2 Pf6 4. e5 Pfd7 5. c3 c5 6. Ld3 Pc6 7. 
Pe2 Db6 8. Pf3 cxd4 9. cxd4 f6 10. exf6 Pxf6 11. 0-0 Ld7 12 
Te1 Ld6 13 Lf4 
Wit wil hier best zwarts goede loper ruilen tegen de zijne. 
Daardoor kan hij ook de druk op e6 verhogen: 13. ... Lxf4 14. 
Pxf4 
13. ... Lxf4 14. Ld2 
Misschien was 14. Pc3 hier net iets beter. 
14. ... 0-0 15. a3 Ld6 16. Lf4 Pe4 17. Lxd6 Pxd6 18. Dc2? 
Beter was hier 18. b4 en wit heeft meer ruimte. Hij is dan 
bovendien van de zwakte op b2 af. De tekstzet leidt tot niets. Wit 
verliest nu snel het initiatief. 
18. ... Pf5 19. Lxf5 Txf5 20. Pg3 Tf6?! 
Hier had zwart het spel naar zich toe kunnen trekken met 20. ... 
Txf3 21. gxf3 Pxd4 22. Dd1 Tc8, en zwart controleert het bord. 
De loper komt daarna via e8 en g6 in het spel. 
21. Dd3 Le8 22. Te3 Lg6 23. De2 Pxd4 24. Pxd4 Dxd4 25. Txe6 
Txe6 26. Dxe6+ Lf7 27. De2 Te8 28. Dc2 Lg6 29. Db3 Tf8 30. 
Kh1?! 



 15

Wit probeert hier de stelling te compliceren. Dat is niet 
verstandig, want hij zit inmiddels in tijdnood (nog zo'n 15 
minuten voor 20 zetten). Het ziet er passief uit, maar 30. Ph1 had 
de partij binnen de remisegrenzen gehouden. Nu krijgt zwart 
weer kansen. 
30. ... Txf2 31. Dxb7 Txb2? 
Hier is zwart te gretig. Met 31. ... h6 had hij eerst een veilig 
plekje voor de koning moeten maken. Nu moet de zwarte koning 
het open veld in. Zwart is zijn voordeel kwijt en de bal ligt weer 
bij wit. 
32. Dc8+ Kf7 33. Dd7+ Kf6 34. Tf1+ Kg5? 
Zwart stort zich in het gevaar. Na 34. ... Tf2 heeft wit niet meer 
dan wat schaakjes; nu krijgt hij een stelling met goede kansen. 
Jammer dat hij in tijdnood zit (nog 5 minuten voor 15 zetten). 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 

35. Tf5+ 
Lijkt goed, maar er is een betere zet, namelijk 35. Pf5! en wit 
krijgt voordeel, vanwege allerlei matdreigingen. De zwarte dame 
moet weg, maar heeft geen goed veld. Enkele varianten: 
A. 35. ... Dd2 36. De7+ Kg4 37. Dh4 mat 
B. 35. ... Dg4 36. h4+! en damewinst of mat na bv. 36. ... 
Kh5 37. Pxg7+ Kxh4 38.De7+ Dg5 39. Tf4+ Kg3 40. De4 mat 
C. 35. ... Df6 36. h4+ Kh5 37. g4+! Kxg4 38. Da4+ d4 39. 
Dd1+ Kh3 40. Df3 mat 
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D. 35. ... De5 36. Dd8+ Df6 37. h4+ Kg4 38. Pe3+ met 
damewinst 
De enige redding voor zwart is het niet voor de hand liggende 
kwaliteitsoffer 35. ... Tb1! 36. De7+ Kh5 37. De2+ Dg4 38. 
Dxg4 Kxg4 39. Txb1 Kxf5. In dit eindspel heeft wit de betere 
kansen, al is de vrijpion van zwart op d4 gevaarlijk. 
35. ... Kh6 36. De7?! 
Oké, wit zit in hevige tijdnood, maar hij had remise kunnen 
afdwingen door 36. Th6+! Lxh6 37. Pf5+ Kg6 (niet 37. ... Kg5 
vanwege 37. h4+ en zwart verliest materiaal) 38. De6+ Df6 39. 
Pe7+ Kh6 40. Pf6+ etc. 
36. ... Tb1+ 37. Tf1 Txf1 38. Pxf1 Df2 39. Pg3 Df4 40. Dxa7 
Dc1+ 41. Dg1 Dxa3 42. Dd4 Dc1+ 43 Dg1  1-0 
Wit gaat door zijn vlag. 
 
Alles bij elkaar een spannende partij met wisselende kansen, met 
op de 35e zet een fraaie stelling waar nog van alles mogelijk was 
geweest. Overigens is de eindstelling voor zwart gewonnen, ook 
al zou wit de tijdslimiet hebben gehaald. De vrijpion op d4 
verzekert zwart de winst. 

 
Erik 

Mijn tegenstander kreeg de siciliaanse draak op de thee maar 
was daar in het geheel niet van onder de indruk. We kopieerden 
zelfs de partij Kasparov - Piket 14 zetten wist mijn opponent te 
vertellen. Na dameruil bleek hij toch te sterk in het eindspel: het 
liep mat. 

 
Pieter 

Wat jammer dat ik de eerste partij verloren heb. In de opening 
kwam ik er niet echt geweldig goed uit (geweigerd 
damegambiet). Toch lag daar niet de oorzaak. Een blunder was 
het ook niet, nee, ik ruilde een paard + loper tegen een pion en 
toren. Dit bleek fataal voor mij te worden, de tegenstander had 
het loperpaar nog, en dit werd zo sterk dat ik het niet meer zag 
zitten. Voor mijn gevoel was de partij verloren. 
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EGS 2 - Baronie 7 
 
 
 
 
 
 
Het tweede team is geboren. En wát voor een team! Na alle zorgen die 
er waren geweest (genoeg spelers, welke reserves kunnen invallen, enz.) 
bleken de gouden handjes van Erik Hamers in staat om een team op te 
stellen dat sterker was dan ooit. 
 
EGS 2 - Baronie 7   4½ - 3½ 
Peter Ansems - van Dongen  ½ - ½ 
Wil Spijkers - Dujardin  1 - 0 
Jaap Touw - Fagla   0 - 1 
Balt van den Dries - Hupkens 0 - 1 
Ton Pastor - v/d Ende   0 - 1 
Fred Kreek - Schoenmakers  1 - 0 
Ruud van Loon   1 - 0 
Ton Krugers - Lesman  1 - 0 
 
Stand in de 4e klasse B na de 1e ronde NBSB is: 
 
 1. D4 4   2 4½ 
 1. EGS 2   2 4½ 
 1. Waalwijk 3  2 4½ 
 4. Baronie 7  0 3½ 
 4. Stukkenjagers 8 0 3½ 
 4. Wasbord  0 3½ 
 7. Wolstad 5  0 0 
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Peter 
Na een ietwat saaie partij (damegambiet-opening) waarin het 
evenwicht niet noemenswaardig werd verstoord stelde ik 
omstreeks de 35e zet bij een 4 - 2 stand remise voor. Mijn 
tegenstander had nog genoeg tijd over om eerst het resultaat op 
bord 3 af te wachten. Toen de stand 4 - 3 werd speelde de man 
uit Breda uiteraard verder, maar moest enkele zetten verder toch 
in remise berusten. Conclusie: geen enerverende partij, half 
puntje toch voldoende. 

 
Wil 

Pieter Couwenberg vroeg aan mij 'Wil wat heb je gedaan?' Ik 
was zo trots als een pauw en vertelde dat ik gewonnen had. 'Zou 
jij zo goed willen zijn om de partij op te schrijven voor de 
Schaakmeester?' Ik dacht zo'n grootse partij is het nou ook weer 
niet, maar laat ik het doen voor EGS. 
Alvorens te beginnen wil ik toch even kwijt dat ik fier ben met 
onze voorzitter. Want wij zaten in de requiemmis van ons oud 
erelid Harry Aarts, en toen we een bidprentje kregen en waarvan 
de eerste regel was 'Harry hield veel van schaken', dacht ik wat 
fijn dat hier onze voorzitter bij is namens de hele vereniging. Dat 
wil ik even kwijt. 
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Pf3 c5 4. e3 Pc6 5. Ld2 Le7 6. Pc3 Pf6 7. 
cxd5 exd5 8. Ld3 c4 9. Lc2 Lg4 10. O O O O 11. h3 Lh5 12. g4 
Lg6 13. Lxg6 fxg6 14. a3 Pe8 15. Pe5 Pxe5 16. dxe5 a6 17. f4 
b5 18. Kh2 d4 19. exd4 Dxd4 20. Tb1 Td8 21. Le1 g5 22. Dxd4 
Txd4 23. Pe2 Td3 24. f5 Te3 25. Pd4 Txe5 26. Lc3 h6 27. Tbe1 
Txe1 28. Txe1 Ld6+ 29. Kg2 Pf6 30. Te6 Lf4 31. Txa6 Te8 32. 
Pe6 Lc1 33. Ta7 Txe6 34. fxe6 Kf8 35. Lb4+ Kg8 36. Ta8+ Kh7 
37. Lc3 Pd5 38. Kf3 Kg6 39. Ke4 Pxc3+ 40. bxc3 Kf6 41. Kd5 
Lf4 42. Tf8+ Ke7 43. Tf7+ Ke8 44. Txg7 Lc1 45. Tb7 Lxa3 46. 
Txb5 Ke7 47. Tb6 Lc1 48. Tc6 zwart geeft op. 
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Jaap 
Na een rustige opening kwam er een tamelijk gesloten stelling 
op het bord. Wat schuiven met pionnen, lopers op open lijnen en 
plotseling kreeg ik een pracht koningsaanval. De tijd tikte door, 
kleine foutjes worden blunders, de tijd ..., de tijd ..., de tijd dus. 

 
Fred 

1. d4 g6 2. Pc3 (normaal speelt men hier c4) Lg7 3. Pf3 Pf6 4. 
Lg5 d6 5. e4 O O (wit speelt op een snelle ontwikkeling, zwart 
voor een veilige koning) 6. Lc4 c6 7. e5 d5 (d5 is ook goed, 
waarschijnlijk beter voor wit, nu heeft zwart een moeilijk te 
verdedigen pion, anders had wit er één) 8. exf6 exf6 9. Lxd5 
cxd5 10. Le3 Pc6 11. De2 a6 12. O O O (beter dan O-O want 
zwart heeft een pionnenovermacht op de koningsvleugel) Pe7 
13. h3 Pf5! 14. Td3? Te8 15. Te1 Le6 16. Kb1 b5 17. g4 Pd6 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 

 
18. Lf4? Pc4?! (het beste en winnend is Lf4!!) 19. Pd2? g5?! 20. 
Lg3 Dd7 21. f3? Dc6?! (Lf4 is nog steeds winnend) 22. Pxc4 
bxc4 (dxc4 kan niet wegens 23. d5) 23. Te3 Ld7 24. Dd2 Txe3 
25. Txe3 Te8 26. Txe8+ Lxe8 27. De3!? (beter was De2, dan 
staat de dame verdedigd en wint hij een tempo na De6) De6! (nu 
verliest wit de open e-lijn en de pionnen van zwart worden  
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verbonden) 28. Dxe6 fxe6 29. h4 h6 30. b4 cxb3 ep 31. cxb3 Lf8 
32. Kc2 Lb4 33. a4! (wanneer zwart zijn beide lopers op de 
damevleugel krijgt heeft wit geen aanval meer en wint zwart 
door zijn overmacht op de koningsvleugel) Lf8 34. hxg5 hxg5 
35. f4 gxf4 36. Lxf4 Lg7! 37. b4 Lc6 38. b5 axb5 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 

 
39. axb5 (Pxb5 kan ook, maar dit is misschien beter omdat de 
loper nu het promotieveld van zijn pion verdedigd) Lb7 40. 
Kb3?! e5 41. dxe5 fxe5 42. Lg5 (op Le3 volgt 42. ... f5) d4 43. 
Pa4 e4± (zwart heeft 2 sterke pionnen verdedigd door een mooi 
loperpaar, maar een passieve koning) 44. Kc4 e3 45. Pb2 Lf3 46. 
b6 Le5?? (de verliezende zet! Dit kost 2 tempo's. Zwart had 
moeten doorgaan met 46. ... e2 47. Lf4 (47. Lh4 Lg4) Lf6 48. 
Lg3 Ld8 49. b7 Lxb7 50. Kxd4 Lc8 met remise) 47. Pd3 Lg7 48. 
Lf4 e2 49. Lg3 Kf7 50. Pc5 Ke8 51. b7 Lxb7 52. Pxb7 Kf7 53. 
Pd6+ Kg6 54. Pe4 Kf7 55. Kd3 Ke6 56. Kxe2 Kd5 57. Kd3 
Le5?! (nooit ruilen in zo'n stelling, nu heeft zwart geen stukken 
meer) 58. Lxe5 Kxe5 59. g5 Kf5 60. Kxd4 Kg6 61. Ke5 Kg7 62. 
Kf5 Kf7 63. g6+ Kg7 64. Pg5 Kh6 65. Pe6 1 - 0 
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Ruud 
Na een Nimzo-Indische opening stond ik al gauw een pion voor. 
Wit speelde nl. na 4. Ld2 O-O 5. e4? waarna ik via 5. ... Lc3: 6 
bc3: Pe4: een pion voorkwam. Even later bezorgde ik wit een 
dubbelpion op de f-lijn en een open g-lijn. Ik verzuimde echter 
de diagonaal c1-h6 af te sluiten waardoor wit zijn dame op h6 
kreeg, een dubbele toren op de g-lijn met een paard achter voor 
mij. Wit gaf echter een volle toren weg waarna de kansen 
keerden en ik het spel uiteindelijk kon uitmaken. '2 blunders 
over en weer en een zeer spannend spel.' 

 
Ton Krugers 

Door een te agressieve instelling kwam ik een pion achter in wat 
voor mij een italiaanse opening had moeten worden. Door afruil 
op het juiste moment kreeg ik de pion echter terug in een stelling 
waarin wit domineerde. Dat bleek toen door afruil een zwart 
paard ongedekt bleef en ik dat stuk won. Daarna maakte mijn 
tegenstander de fouten om 2 keer bewust de gelegenheid van een 
afruil te geven. De zwarte koning kon toen de oprukkende 
pionnen links en rechts niet meer tegenhouden. Al met al een 
korte partij (1:35u) van het 'mislukt italiaans met afruil in de 
nahand'. 

 
PS De redactie wil weten of er mensen zijn in het tweede team die 
een verslag van de wedstrijd willen uitwerken. 
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Binnencompetitie 
 
 
 
 
 
 
De stand van de binnencompetitie begint een beetje vorm te krijgen. In 
groep 1 is de hoge notering van Erik Hamers opvallend. In de eerste 
ronde snoepte hij al een half puntje af van kampioen Jan Langenberg 
om vervolgens favoriet Pascal Graafmans met beide benen op de grond 
te zetten. In de vierde ronde stond de wedstrijd tegen Rick van Loy op 
het schema. Na veel hangen en trekken moest Erik toch zijn koning 
omleggen. In groep 2 heeft Jan de Brouwer een klein gaatje geslagen. 
Het gat is evenwel nog niet groot genoeg om te spreken van een 
ontsnapping. 
Op dit moment zijn er nog drie spelers die alles gewonnen hebben: 
Rick, Kees, en Mark. 
 
De stand na ronde 4 in groep 1 is: 
 
 1. Rick van Loy   192 
 2. Henk van Griethuijsen 150 
 3. Erik Hamers   139 
 4. Kees de Kok   132 
 5. Rupert Spijkerman  128 
 6. Jan Langenberg  125 
 7. Ad van Diem   111 
 8. Pascal Graafmans  106 
 9. Arnold Backx   106 
 10. Pieter Couwenberg  105 
 11. Mark van Gestel  89 
 12. Wil Spijkers   79 
 13. Ton Krugers   75 
 14. Peter Ansems   66 



 23

De stand na ronde 4 in groep 2 is: 
 
 1. Jan de Brouwer  90 
 2. Louis Doomernik  85 
 3. Jaap Touw   84 
 4. Piet van de Ende  73 
 5. Ruud van Loon  65 
 6. Ton Pastor   50 
 7. Balt van den Dries  49 
 8. Jo van Loon   40 
 9. Leo Joosten   23 
 10. Toon Spijkers   22 
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Agenda 
 
 
 
 
 
 
De agenda voor de komende weken ziet er als volgt uit: 
 
 25 oktober  5e ronde interne competitie 
  
 1 november  6e ronde interne competitie 
  
 8 november  kwart finale bekerwedstrijd 
  
 12 november  2e ronde externe competitie 
    1e team uit tegen Vrije Pion 
    2e team is vrij 
  
 15 november  7e ronde interne competitie 
  
 22 november  8e ronde interne competitie 
  
 29 november  gongschaken 
  
 3 december  3e ronde externe competitie 
    1e team uit tegen Oisterwijk 
    2e team uit tegen Stukkenjagers 8 
  
 6 december  9e ronde interne competitie 
  
 13 december  10e ronde interne competitie 
 
Kopij kan ingeleverd worden bij de redactie van de Schaakmeester. 
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P. Couwenberg, tel. (013) 348378, 
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Dinsdag, aanvang 20.00 uur, 
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EGS is aangesloten bij de KNSB. 
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Van de redactie ... 
 
 
 
 
 
 
In deze Schaakmeester een verslag van de wedstrijd in de 
buitencompetitie tegen Vrije Pion. We zien hier dat de verslagen van de 
partijen steeds uitgebreider worden, geweldig! Daarnaast aandacht voor 
de verschillende wedstrijden die zich binnen de club afspelen, en weer 
eens een partij van de maand. Verder een verslag van het regionale 
jeugdkampioenschap. 
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Bekercompetitie 
 
 
 
 
 
 
De kwartfinale van de bekercompetitie is gespeeld. Hoe verder we 
komen des te spannender het wordt. Ook deze ronde stond weer een 
topper op het programma, namelijk de wedstrijd tussen Pascal en Rick. 
Een veelbewogen partij, Orang-Oetan, waarin Pascal een schitterende 
combinatie zag die niet opging. Had hij i.p.v. deze combinatie eerst b5 
gespeeld, wat toch te verwachten is na b4, dan was er niet veel van 
zwarts stelling overgebleven. Nu werd het weer spannend, maar was het 
toch Rick die in het eindspel aan het langste eind trok. 
Tevens valt op te merken dat twee nieuwe leden, Jaap en Ruud, zover 
zijn doorgedrongen. Het blijkt dat EGS ook in de breedte aan het 
groeien is. 
De uitslagen van de wedstrijden zijn: 
 
Jan Langenberg - Pieter Couwenberg 1 - 0 
Jaap Touw - Serge Bierhuizen  0 - 1 
Ruud van Loon - Kees de Kok  0 - 1 
Pascal Graafmans - Rick van Loy  0 - 1 
 
Tevens zijn de partijen van de halve finale al bekend. 
 
Kees de Kok - Jan Langenberg 
Rick van Loy - Serge Bierhuizen 
 
De halve finale wordt op 20 december gespeeld in een nu al uitverkocht 
Hof van Holland. Beide partijen zouden evengoed finale-partijen 
kunnen zijn. Maar zeker is dat de finale een echte topper zal worden. 
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Tevens wordt op deze avond voor de eerste keer een thema-avond 
gehouden. Erik Hamers zal allereerst de aanwezigen inwijden in de 
geheimen van de Drakenvariant van het Siciliaans. Eigenlijk heeft wit 
maar weinig te vertellen in deze variant, want zwart bepaalt op de 1e zet 
dat de opening Siciliaans zal heten om vervolgens te eisen dat vanaf de 
5e zet de Drakenvariant gespeeld zal worden. 
Nadat Erik in geuren en kleuren heeft uitgelegd waar het allemaal om 
draait (de koning?) worden er rapid-partijtjes gespeeld. Het bijzondere 
aan deze rapid-partijtjes is dat een aantal openingszetten vastligt. In dit 
geval de Drakenvariant. Dit betekent dat in alle partijen de Draak op het 
bord zal verschijnen. 
Het leuke van deze avonden is dat spelenderwijs openingstheorie en de 
grondgedachte van de opening wordt geleerd. Bovendien zullen de 
meest merkwaardige stellingen op het bord verschijnen door de 
onbekendheid met de opening. 
In de volgende Schaakmeester zal een gedetailleerde uitleg van de 
Drakenvariant verschijnen. 
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Regionale jeugd kampioenschap 
 
 
 
 
 
 
Op zaterdag 19 november j.l. werden in het Jan van Besouwhuis de 
distriktskampioenschappen gehouden. Dit zijn de voorrondes voor het 
Brabants kampioenschap. 
Aan dit kampioenschap namen de volgende clubs deel: Schavo, 
Wolstad, Oude Toren, Rochade, Oisterwijk en EGS 
De leeftijdscategorieën waren als volgt ingedeeld: zes tot twaalf jaar, 
twaalf tot veertien jaar en veertien tot zestien jaar. 
In iedere categorie werden zeven rondes volgens het Zwitsers systeem 
gespeeld. 
 
In de groep tot twaalf jaar was onze Pascal Janssen (EGS) als achtste 
geëindigd. Hij speelde in deze groep de volgende partij: 
 
Pascal Janssen - Mark Kuipers 
Loperspel 
 
1. e2-e4  e7-e5 
2. Lf1-c4  d7-d6 
3. Dd1-h5 h7-h6?? 
4. Dh5xf7 mat 
 
1 0 
 
Pascal behaalde het record 'de kortste partij van de dag'. 
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In de groep van twaalf tot veertien jaar werd het resultaat voor EGS 
beter. Onze Donat Hermans werd vijfde. Hij speelde ook als enige 
gelijk tegen de latere winnaar. De jongens gingen trots met een mooie 
medaille naar huis. Zij beloofden volgend jaar zeker weer van de partij 
te zijn.  
  
In de groep tot en met zestien jaar werd het kampioenschap uitgesmeerd 
over twee dagen (zaterdag en zondag.) Op zaterdag behaalde Alex van 
Lanen (EGS) anderhalve punt uit drie wedstrijden en werd koploper van 
deze groep. Op zondag miste Alex de kans om mee te doen aan het 
Brabants jeugdkampioenschap. Zie zijn partij tegen Kjeld Vinkx. Indien 
hij deze partij gewonnen had was hij tweede geworden in zijn groep. De 
drie EGS-ers kregen tussen de partijen door schaaklessen van Serge 
Bierhuizen. Serge speelde op twee borden tegen de jongens. De sfeer 
was gezellig en buiten regende het, dus van voetballen zou toch niks 
komen. Op zondag echter zagen we toch een heel andere Serge. Menig 
balletje glipte tussen zijn benen het doel in tot groot verdriet van zijn 
medespelers. 
 
Kjeld Vinkx - Alex van Lanen 
Damegambiet 
 
  
1. d2 d4  d7 d5 
2. c2 c4  e7 e6 
3. Pb1 c3  Pb8 c6 
4. Pg1 f3  Lf8 b4 
5. Dd1 b3 Lb4xc3+ 
6. Db3xc3 Pg8 f6 
7. Lc1 g5  h7 h6 
8. Lg5 h4  g7 g5 
9. Lh4 g3  Pf6 e4 
10. Dc3 c2  f7 f5 
11. e2 e3  Dd8 e7 
12. a2 a3  Th8 f8 
13. Pf3 e5  f5 f4 
14. Pe5xc6  b7xc6 
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Hier had zwart 14. ... Df6 kunnen spelen. Er blijven twee witte stukken 
instaan en zwart krijgt aanval op de f-lijn. 
15. c4xd5  c6xd5 
 
In plaats van de d-pion te nemen kan zwart ook eerst de loper op g3 
nemen, waarna beide partijen met een schaakje dreigen. 
 
16. Dc2 c6+ Lc8 d7 
 
Na 16. ... Kf7 17. Dxa8 fxg3 heeft zwart nog aardig tegenspel. In het 
vervolg van de partij worden de dames geruild en staat zwart prompt 
verloren. 
 
17. Dc6xa8+ De7 d8 
18. Da8xd8+ Ke8xd8 
19. e3xf4  g5xf4 
20. Lg3 h4+ Kd8 c8 
21. f2 f3  Pe4 g5 
22. Lh4xg5 h6xg5 
23. Lf1 a6+ Kc8 b8 
24. O O  Tf8 e8 
25. Ta1 c1  c7 c6 
26. Tc1 c3  e6 e5 
27. Tc3 b3+ Kb8 c7 
28. Tf1 e1  Ld7 c8 
29. La6xc8 Kc7xc8 
30. Tb3 b4  e5 e4 
31. f3xe4  d5xe4 
32. Tb4 a4  Kc8 b7 
33. Ta4 a5  f4 f3 
34. g2xf3  e4 e3 
35. Ta5 e5  Te8xe5 
36. d4xe5  Kb7 c7 
37. Te1xe3 Kc7 d7 
38. e5 e6+  Kd7 e7 
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39. b2 b4  Ke7 e8 
40. e6 e7  a7 a6 
41. h2 h3 

1 0 
 
In de volgende partij zag de tegenstander van Alex een mat achter de 
paaltjes over het hoofd, wat hem fataal werd. 
 
Alex van Lanen - Frank Vennix 
Spaans vierpaardenspel 
 
1. e2 e4  Pg8 f6 
2. Pb1 c3  e7 e5 
3. Pg1 f3  Pb8 c6 
4. Lf1 b5  Lf8 b4 
5. Lb5xc6 d7xc6 
6. d2 d3  O O 
7. Pf3xe5  Lb4xc3+ 
8. b2xc3  Dd8 e7 
9. Pe5 f3  Lc8 f5 
10. O O  Lf5 g4 
11. h2 h3  Lg4xf3 
12. Dd1xf3 Tf8 e8 
13. Df3 g3  Ta8 d8 
14. Lc1 f4  Td8 d7 
15. Ta1 b1  Pf6 h5 
16. Dg3 g5 Ph5xf4 
17. Dg5xf4 De7 a3 
18. Df4 d2  Da3xa2 
19. Tb1xb7 Te8xe4 
20. Tb7 b8+ Td7 d8 
21. Tb8xd8+ Te4 e8 
22. Td8xe8 mat 
 
1 0 
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Eindstand in de groep tot en met 12 jaar. 
 1 Rick Zegveld   5½ 
 2 Paul Sluijter   5 
 3 Anthony Gelens  4½ 
 4 Martijn Kleuskens  4½ 
 5 Rob Marimans  4 
 6 Marlies Hendriks  4 
 7 Bouke Evers   4 
 8 Pascal Janssen   4 
 9 Jaap Elzemans  3 
 10 Paul Hendriks   2½ 
 11 Maarten de Jong  1 
 12 Mark Kuipers   0 
 
Eindstand in de groep tot en met 14 jaar. 
 1 Cor van Dongen  6½ 
 2 Willem-Jan Evers  6 
 3 Fabian Buskens  5 
 4 Sebastiaan van Absow 4 
 5 Donat Hermans  4 
 6 Dennis Brokken  3½ 
 7 Bart Melief   3 
 8 Erik van Wielink  2 
 9 Mark Scheutjens  1 
 
Eindstand in de groep tot en met 16 jaar (niet compleet). 
 1 Kjeld Vinkx   3½ 
 2 Niels Schoonen  3 
 3 Roland van Es   2 
 4 Alex van Lanen  2 
 
Eindstand in de groep tot en met 20 jaar (niet compleet). 
 1 Bert Jan Pandoel  3½ 
 2 Kees Antens   3 
 3 Joris Weel   2 
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Partij van de maand 
 
 
 
 
 
 
Deze partij van de maand werd op 1 november gespeeld. Op dat 
moment was de uitslag van belang voor de stand aan kop van het 
klassement in de eerste groep. 
 
Rick van Loy - Jan Langenberg 
Siciliaans, Najdorf variant 
 
1. e2 e4  c7 c5 
2. Pg1 f3  d7 d6 
3. d2 d4  c5xd4 
4. Pf3xd4  Pg8 f6 
5. Pb1 c3  a7 a6 
6. Lc1 g5  e7 e6 
7. f2 f4  Lf8 e7 
8. Dd1 f3  Dd8 c7 
9. O O O  Pb8 d7 
10. g2 g4  b7 b5 
 
Tot zover de theorie. Het nu volgende loperoffer, in ruil voor twee 
pionnen, levert wit nog wel aardig spel op maar is waarschijnlijk 
incorrect. 
 
11. Lf1xb5?! a6xb5 
12. Pd4xb5 Dc7 c6 
13. Th1 e1  O O 
14. Lg5xf6  Pd7xf6 
15. g4 g5  Pf6 d7 
16. Kc1 b1 



 11

Om te voorkomen dat zwart eventueel de kwaliteit offert. Er kan 
bijvoorbeeld gebeuren: 16. h4 Txa2 17. Pxa2 Dxb5 18. h5 Da4 19. Kb1 
Lb7 20. Pc3 Da5 waarna beide partijen kansen hebben op een 
koningsaanval. 
 
16. ...  Lc8 a6 
17. Pb5 d4  Dc6 b7 
18. Te1 e3  Tf8 b8 
19. Pd4 b3  La6 c4 
20. Df3 h5  Ta8 a6 
 
Waarschijnlijk is hier 20. ... Ta5 beter omdat de toren zo ook druk 
uitoefent op de vijfde rij, waar zich ook de witte dame bevindt. 
 
21. Te3 h3  Pd7 f8 
22. f4 f5  e6xf5 
23. e4xf5  f7 f6 
24. g5 g6  h7 h6 
 
Zwarts koning staat nu beschut maar heeft in ruil daarvoor een loper en 
een paard die slecht ontwikkeld staan. Bovendien heeft de zwarte 
koning enkele zetten nodig om uit zijn hol tevoorschijn te komen. Zwart 
moet rekening blijven houden met mat op de onderste rij omdat de 
zwarte koning geen luchtgaatje kan maken. 
 
25. Dh5 g4 d6 d5 
26. Dg4 d4 Tb8 a8 
27. Pc3xd5 Lc4xd5 
Een belangrijk moment in de partij. Ogenschijnlijk is 27. ... Lxb3 slecht 
wegens 28. Txb3. Maar er kan daarna volgen: 28. ... Txa2 29. Kc1 Ta1+ 
30. Kd2 T8a4 31. Dd3 Dd7 32. Txa1 Txa1 33. Pb6 Dxd3 34. Txd3 en 
een gelijksoortige stelling als die in partij ontstaat. 
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WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 

28. Dd4xd5+ Db7xd5 
29. Td1xd5 Ta6xa2 
30. Th3 e3  Ta2 a7 
31. c2 c3  Le7 d8 
32. Kb1 c2 
 
Of 32. Te8 Lc7 33. Txa8 Txa8. 
 
32. ...  Ld8 c7 
33. Te3 e2  Lc7 e5 
34. h2 h3  Ta7 d7 
35. Td5xd7 
 
Na 35. Td2 Txd5 36. Txd5 heeft wit zeer goed spel. Zwart moet in deze 
stelling waarschijnlijk torenruil voorkomen. Hij had dan ook beter 34. 
Ta4 gespeeld. Na wits tekstzet wordt het zwarte paard actief. 
 
35. ...  Pf8xd7 
36. Te2 d2  Pd7 b6 
37. Pb3 c5  Pb6 c4 
38. Td2 e2  Pc4 d6 
39. Te2 f2  Ta8 a5 
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WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 

Nu was de volgende combinatie mogelijk: 39. ... Lxc3 40. Kxc3 Tc8 41. 
Kd4 Txc5 42. Kxc5 Pe4+ 43. Kc6 Pxf2 44. b4 Pd3 45. b5 Pb4+ 46. Kc5 
Pd3+ met een remise stelling. 
 
40. Pc5 e6  Le5xc3?? 
 
De vorige zet kon het nog, nu niet meer. Beter is een zet als 40. ... Lg3. 
 
41. Kc2xc3 Pd6 e4+ 
 
Om nog meer ellende te voorkomen had zwart hier beter 41. Txf5 
kunnen spelen, waarna het witte paard zijn steunpunt e6 zou verliezen. 
De zwarte koning blijft echter opgesloten zitten. Na de tekstzet staat 
zwart verloren. 
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42. Kc3 b4  Pe4xf2 
43. Kb4xa5 Pf2xh3 
44. b2 b4  Ph3 f2 
45. b4 b5  Pf2 e4 
46. b5 b6  Pe4 d6 
47. Ka5 a6  h6 h5 
48. b6 b7  Pd6xb7 
49. Ka6xb7 h5 h4 
50. Pe6 f4  Kg8 f8 
51. Kb7 c7  Kf8 e7 
52. Kc7 c6  Ke7 f8 
53. Kc6 d6  Kf8 g8 
54. Kd6 d5 Kg8 f8 
55. Pf4 e6+ Kf8 g8 
56. Kd5 e4 
 
1 0 
  
Al met al een leuke partij, waarin twee lopers werden geofferd. Beide 
offers waren incorrect, hoewel het eerste loperoffer zwart nog de nodige 
problemen gaf. Rick staat, mede door deze overwinning, fier bovenaan 
in de tussenstand van de binnencompetitie. 
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Opgave 
 
 
 
 
 
 
De oplossing van de vorige opgave: 
 
1. e7! Txf3 2. e8D+ Tf8 3. De6+ Kh8 4. Pf7+ Kg8 5. Ph6++ Kh8 6. 
Dg8+ Txg8 7. Pf7 mat. 
 
 
 
De nieuwe opgave komt uit de partij Lengyel - Farago gespeeld te 
Boedapest in 1981. Wit geeft mat in 3. 
 

 
WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 
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Henk van Griethuijsen - Rick van Loy 
 
 
 
 
 
 
De schaakcompetitie 1994/95 is ongeveer twee maanden oud wanneer u 
onderstaande partij voorgeschoteld wordt. Op de derde ronde stond de 
confrontatie tussen Henk van Griethuijsen en Rick van Loy op het 
program. Een belangrijke confrontatie wanneer je bedenkt dat zowel 
Rick als Henk de GOK beide twee keer op hun naam hebben staan. 
Bovendien waren beide één keer clubkampioen; Henk in 1982 en Rick 
in 1992. Een generatieverschil zoals je kunt vaststellen. Nadat Rick in 
1991 en 1992 de GOK op zijn naam zette, keerde het tij voor Henk en 
kwam in zijn tweede jeugd om vervolgens en passent de GOK-beker in 
1993 en 1994 op zijn naam te zetten. De laatste confrontatie van Henk 
en Rick dateert ook van deze laatste GOK. Rick die in een vroeg 
stadium in de partij een positionele blunder begaat komt er niet meer 
aan te pas. In onderstaande partij neemt Rick revanche in zijn eigen stijl 
en schuift Henk meedogenloos van het bord af. 
 
Henk van Griethuijsen - Rick van Loy 
Catalaans 
 
  
1. d2 d4  Pg8 f6 
2. Pg1 f3  e7 e6 
3. g2 g3  c7 c5 
4. Lf1 g2  d7 d5 
5. e2 e3  Pb8 c6 
6. O O  b7 b6 
7. c2 c4  Lf8 d6 
8. c4xd5 
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WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 

Wit wil vroegtijdig de stelling openen met het oog op de rochade van 
zwart die nog moet volgen. 
 
8. ...  e6xd5 
9. Dd1 a4 
 
Een beetje ongelukkige zet waarmee wit zwart provoceert en daardoor 
belangrijke tempi zal verliezen. Met 9. Pc3 zou er nog niets aan de hand 
zijn! 
  
9. ...  Lc8 d7 
10. d4xc5  b6xc5 
11. Da4 c2 
 
Opnieuw speelt wit met de dame en kiest notabene voor een veld waar 
de dame geen rust zal vinden. Nog steeds was 11. Pc3 beter geweest. 
 
11. ...  O O 
12. Tf1 d1  Pc6 b4 
13. Dc2 e2  Ld7 c8 
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Een zet die zwart in staat stelt om zijn aanval voort te zetten. 
 
14. b2 b3 
 
Ook hier was 14. Pc3 geboden. Na 14. ... Tb8 15. Pb5 La6 16. a4 staat 
zwart iets beter, maar de geur van een winststelling is dan nog in geen 
velden of wegen te bekennen. 
 
14. ...  Pf6 e4 
15. a2 a3 
 
Op een zet als 15. Pe1 zet zwart voort met 
A) 15. ... La6 16. Db2 De7 17. Lxe4 Dxe4 18. Pc3 enz. 
B) 15. ... Df6 16. Lb2 Le5 17. Lxe5 Dxe5 18. Lxe4 Dxa1 enz. 
 
15. ...  Lc8 a6 
16. De2 b2  Pb4 d3 
17. Td1xd3 
 
Wit besluit de kwaliteit te geven om allerlei complicaties te omzeilen. 
Ook na 17. Dc2 Pexf2 18. Td2 Df6 19. Ta2 c4 20. Pd4 kan zwart zeer 
tevreden zijn. 
 
17. ...  La6xd3 
18. Pb1 c3  Pe4xc3 
19. Db2xc3 Ld3 e4 
20. Lc1 b2  f7 f6 
21. Ta1 d1  Dd8 c7 
22. Td1 c1  Tf8 c8 
23. Dc3 d2  Dc7 b7 
24. Dd2 d1 Ta8 b8 
25. Pf3 d2  Le4xg2 
26. Kg1xg2 Ld6 e5 
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27. Dd1 c2  Le5xb2 
28. Dc2xb2 a7 a5 
29. f2 f3  Db7 b5 
30. Kg2 f2  a5 a4 
31. e3 e4  d5xe4 
32. f3xe4  Db5 d3 
33. Tc1 c3  Dd3 d4+ 
 
0 1 
 



 20

 
 
Vrije Pion - EGS 
 
 
 
 
 
Deze wedstrijd hadden we kunnen winnen. We waren zeker niet minder 
dan onze tegenstander. Maar wat werd er achteraf en vooraf gebaald. 
Vooraf, omdat Jan en Kees toen pas te horen kregen dat we al met 1-0 
achterstonden. Achteraf, omdat we bij een 3-3 stand de kans hadden om 
met een 3-5 overwinning naar huis te kunnen gaan. Zo rond de klok van 
half zes begint het een beetje te rommelen. Erik heeft zojuist zijn 50e 
zet op tijd uitgevoerd en staat glad gewonnen. Hij staat op en loopt naar 
Henk om te kijken wat zich daar allemaal op het bord afspeelt. Hij ziet 
dat Henk een goede kans maakt om de winst naar zich toe te trekken. 
Met deze gedachte in zijn achterhoofd voert hij zijn volgende zet uit. 
Een blunder van jewelste, maar ........ iets dat ons allen weleens 
overkomt. (Het gerucht gaat dat Erik bij het uitvoeren van deze zet 
remise aanbood. Hij zal dit ontkennen.) De stand is nu dus 4-3. Maar we 
kunnen altijd nog vertrouwen op Henk. Toch. Of niet soms. Nee hè! 
Eindstand  4½-3½. 
 
EGS - Vrije Pion    3½ - 4½ 
Jan Langenberg - Ton Snoeren  0 - 1 
Pascal Graafmans – Wittebol   0 - 1 
Eugène Ros - H. Vennix   1 - 0 
Kees de Kok - De Grote Onbekende  1 - 0 
Ad van Diem - De Grote Onbekende  ½ - ½ 
Henk van Griethuijsen - P. van Dijk  ½ - ½ 
Pieter Couwenberg - V. van Laarhoven ½ - ½ 
Erik Hamers - Jan Hoevenberg  0 - 1 
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De stand in 2e klasse B na de 2e ronde NBSB is: 
 
 1. D4 2   4 11 
 2. Vrije Pion  4 9 
 3. Stukkenjagers 5 2 9½ 
 4. Schavo   2 8 
 5. Oisterwijk  2 6½ 
 6. Wolstad 3  0 7 
 7. EGS   0 6½ 
 8. Vughtse Toren 0 5½ 
 
Jan 
Voordat we ook maar 1 zet gespeeld hadden, wist ik al dat de Pirc op 
het bord zou komen. Ik had namelijk vorig jaar tijdens het 
Kerstkalkoenentoernooi te Dongen ook al een aantal partijtjes tegen Ton 
Snoeren gespeeld, en hij speelde steeds hetzelfde degelijke spelletje. 
Dus redenen genoeg voor mij om op te passen. Ik speelde de Pirc met f4 
en koos voor het verkeerde plan, nl: bestorming van de koningsvleugel. 
Aan deze bestorming kwam ik niet toe, ik werd zelf op de damevleugel 
onder de voet gelopen. Omdat Ton niet de beste voortzetting koos, kon 
ik mijn damevleugel redden en zelfs nog lang rocheren. Na zwarts 18e 
zet was ik zelfs helemaal uit de problemen. Na 22 zetten gaf zwart met 
zijn dame schaak op a3. Ik had toen de keuze om met mijn koning naar 
b1 of d1 te gaan. Het leek me niets om naar d1 te gaan, omdat zwart dan 
de mogelijkheid had om de dames te ruilen (achteraf bleek dat ik in dat 
geval toch nog iets actiever zou staan). Dus plaatste ik mijn koning op 
b1 zonder na te gaan wat hiervan de gevolgen zouden zijn. Op dat 
moment was het dus gewoon uit.  
 
Pascal 

Nu kreeg ik zelf 1. b4 tegen en ik wou dit met grof geweld 
bestrijden. In plaats van een rustige opbouw was dit een snelle 
afbraak ten gunste van wit. 
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WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 

17. ... e5?? (Beter is eerst Lf7 en dan e5) 18. dxe5! fxe5 19. fxe5 Txf3 
(wanhoop) 20. Lxf3 Pxe5 21. Lxd5+ Lf7?? 22. Lxe5 Lxe5 23. Txf7 1-0 
 
Eugène 

Ik dacht de partij weer rustig te kunnen opzetten met 1. c4 2. g3 
3. Lg2 maar mijn opponent dwong mij al gauw tot het openen 
van diverse lijnen/diagonalen, zodat er al na 15 zetten een 
tactisch gevecht aan de gang was dat mijn concentratievermogen 
danig op de proef stelde. Met een paar subtiele zetten wist ik de 
vijandelijke dame lichtelijk in het nauw te drijven op de 
koningsvleugel, waarna ik niet aarzelde mijn slag te slaan aan de 
andere kant van het bord. Ik won een kostbare pion. Er ontstond 
een toreneindspel dat veel nauwkeurigheid vereiste, maar 
uiteindelijk eenvoudig tot winst was te voeren, 1-0 na 53 zetten. 

 
Kees 

Kees moest tegen een man van 82! Op een gegeven moment 
verloor hij zelfs de kwaliteit en stond hij naar eigen zeggen 
slecht. Maar Kees had een sterk paard. Zo sterk, dat hij het zich 
kon permitteren om mat in 1 een zet uit te stellen. 
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Henk 
Een tamelijk spookachtige partij, waarbij dingen die er waren 
niet gezien werden terwijl dingen die er niet waren wel werden 
waargenomen. Een voorbeeld van zo'n spookbeeld: 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 

Met een vrij elementaire combinatie heb ik een pion gewonnen. 
Wit heeft net 13. Pd2 gespeeld. Waar moet de dame heen? 
Onder andere omdat ik voor 14. Dg4 vreesde koos ik voor 13. ... 
Dd4 en niet voor 13. Dd5. De oplettende lezer ziet onmiddellijk, 
dat als ik 13. Dd5 wel gedaan had, 14. Dg4 alleen maar gunstig 
voor zwart is. Nu ging het verder met 14. Df3 Dd5 15. Dxd5 
exd5 16. Te1+ Le6? Hier was 16. ... Pe7 beter geweest. Nu 
kwam ik mede dankzij een persoonlijk seizoensrecord hoogste 
serie zwakke zetten in een partij in een gruwelijke omklemming 
terecht. Ik moest een dikke twee uur in feite met een toren 
minder spelen, wat ondermeer het verlies van mijn a-pion tot 
gevolg had. Omdat mijn tegenstander ook niet alles zag kwam er 
tenslotte een eindspel op het bord waarin ik een loper had en hij 
een paard en wij beiden drie pionnen. Ik heb nog een paar keer 
glad verloren gestaan maar opeens had ik zelfs nog winstkansen. 
Maar inmiddels liep ik ook op mijn tandvlees. Na ruim 
vijfeneenhalf uur spelen werd nog wel afgebroken maar het was 
echt remise. 
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Pieter Couwenberg - V. van Laarhoven 
Konings-Indisch. 
 
1. d4  Pf6 
2. c4  g6 
3. Pc3  Lg7 
4. Pf3  O-O 
  
5. e4 d6 
 
Na verwisseling van zetten het Koning-Indisch. 
Het Koning-Indisch wordt gekenmerkt door het fianchetto van zwarts 
koningsloper in combinatie met d6, als steun voor de centrumvorming 
van Zwart. Het strategische plan van Zwart bestaat in het uitoefenen van 
druk op pion d4 door middel van Lg7 en een pion op e5 of eventueel c5. 
Deze druk moet Wit beletten van het brede centrum te profiteren, omdat 
pion d4 voortdurend dekking vereist, hetzij vroeg of laat een verklaring 
moet af leggen. Dit laatste is gunstig voor zwart, omdat deze geen direct 
gevaar hoeft te vrezen, en de toestand in het centrum kan stabiliseren. 
 
6. Le3  Pbd7 
7. h3 
 
Niet de beste zet , beter is Le2. 
 
7. ...  c6 
 
Ook dit is niet de beste zet. c5 om druk uit te oefenen op d4 is beter. Er 
kan volgen: 7. ... c5 8 e5 Pe8 9. Pd5 cxd4 10. Lxd4 dxe5 11. Lc3 Pf6 of 
11. ... b6. 
      
8. Dc2  Da5 
9. Le2  d5 
10. O-O  dxe4 
11. Pxe4  Pxe4 
12. Dxe4  e5 
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13. Ld2 
 
Een alternatief dat misschien wat meer bied voor wit is: 13. Tfd1 Pf6 
14. Dh4 Pd7 15. Pg5 h6 16. Pe4 Dd8 17. Dxd8 Txd8 18. Lxg7 Txd1+ 
19. Txd1 Kxg7 20. Lxh5 f5. Wit heeft nu een pion voordeel maar is dit 
genoeg? 
 
13. ...  Dc7 
14. Tac1  Te8 
15. d5  Pf6 
16. Dh4  Ph5 
17. Pg5  Pf6 
 
Beter is 17. ... h6 18. Pe4 Pf4 19. Lf3 g6!. Zwart staat hier beter. Toch 
laat zwart het hier een beetje liggen en ik zelf speel ook niet op men 
best. 
 
18. Lc3  h6 
19. Pe4  Pxe4 
20. Dxe4  Lf5 
21. Df3?  e4 
22. De3  Lxc3 
  
23. Txc3  Kh7 
24. dxc6  Dxc6 
25. a3  Ted8 
26. b4  Td7 
27. Td1  Txd1+ 
28. Lxd1  Td8 
29. Le2 
 
Waarom ik de loper terugspeelde weet ik niet, de bedoeling was Lc2 te 
spelen. Overigens de tijd begint te dringen (minder dan 15 minuten 
over). 
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29. ...  a6 
30. c5  Dd5 
31. Lc4  De5 
32. f4  De7 
33. g4  Ld7 
34. Td3  Lc6 
35. Txd8  Dxd8 
36. Lxf7  Dd3 
37. Kf2? 
 
De druk van tijdnood heeft toe geslagen. Hier had ik de partij in het 
voordeel kunnen beslissen met 37.Dxd3 exd3 38.Kf2. De pion op d3 zal 
de over kant niet halen. Wit heeft hier waarschijnlijk nog de beste 
winstkansen. 
 
37. ...  Dc2+   
38. Ke1  Db1+ 
39. Kf2  Dc2+ 
40. Ke1  Db1+ 
41 Kf2 
 
½ ½ 
 
 
Erik 

Er kwam een draak op het bord en ik voelde me als een vis in het 
water. Mijn tegenstander rocheerde echter ook kort waardoor de 
scherpste variant achterwege bleef. Na lang positioneel geschuif 
verloor mijn tegenstander plots een stuk tegen 3 pionnen. Hij 
had nog wel tegenspel maar uiteindelijk hield ik mijn stuk tegen 
2 pionnen. Ook haalde ik nog juist op tijd de 50e zet, alles leek 
in kannen en kruiken en ik dacht op de 51e zet NB af te 
wikkelen. Ik dacht d.m.v. schaak met mijn toren de verdediging 
van zijn toren weg te nemen en zo verder af te wikkelen. Hij 
nam echter met schaak! Een blunder dus wat je wel vaker ziet op 
de 51e zet. Timman ook. Het is dus echt niet zo erg. 
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Het tweede team speelde niet doordat er in die groep een oneven aantal 
teams is. De overige clubs in deze groep speelden wel. De stand in 4e 
klasse B na de 2e ronde NBSB is: 
 
 1. D4 4    4 9½ 
 2. Stukkenjagers 8  2 9½ 
 2. Wasbord   2 9½ 
 4. Waalwijk 3   2 7½ 
 5. EGS 2    2 4½ 
 6. Baronie 7   0 5½ 
 7. Wolstad 5   0 2 
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Binnencompetitie en Jeugdcompetitie 
 
 
 
 
 
 
Na 7 ronden spelen wordt het tijd dat Rick van Loy een keer onderuit 
wordt gehaald. Met een 100% score staat hij bovenaan de ranglijst, en 
het ziet er niet naar uit dat hij die positie nog wil afstaan. De hoop is nu 
gevestigd op clubcoach Erik Hamers. Als hij nog een paar goede 
partijen speelt en de tweede partij tegen Rick kan winnen, wordt het nog 
spannend. 
 
De stand na ronde 7 in groep 1 is: 
  
 1 Rick van Loy   311 
 2 Erik Hamers   249 
 3 Jan Langenberg  204 
 4 Kees de Kok   181 
 5 Pascal Graafmans  180 
 6 Henk van Griethuijsen 171 
 7 Pieter Couwenberg  162 
 8 Mark van Gestel  136 
 9 Ad van Diem   116 
 10 Arnold Backx   113 
 11 Rupert Spijkerman  112 
 12 Wil Spijkers   90 
 13 Ton Krugers   84 
 14 Peter Ansems   48 
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In groep 2 zien we dat Ruud, met stip, de leiding heeft overgenomen 
van Jan. Jan is zelfs van de eerste naar de vierde plaats gezakt, mede 
doordat hij het onderlinge duel met Ruud verloor. Een andere grote 
kanshebber voor de eindoverwinning in groep 2 vinden we op de achtste 
plaats. René staat nog laag genoteerd omdat hij pas één wedstrijd 
gespeeld heeft, maar heeft ontzettend veel in zijn mars. 
 
De stand na ronde 7 in groep 2 is: 
 
 1 Ruud van Loon  180 
 2 Jaap Touw   163 
 3 Louis Doomernik  146 
 4 Jan de Brouwer  136 
 5 Balt van den Dries  105 
 6 Ton Pastor   105 
 7 Piet van de Ende  80 
 8 René van den Bosch  70 
 9 Leo Joosten   56 
 10 Jo van Loon   38 
 11 Toon Spijkers   22 
 
Bij de jeugd heeft Alex al een flinke voorsprong opgebouwd op zijn 
concurrenten. De rest van de groep zit nog redelijk dicht op elkaar. 
 
De stand na ronde 8 bij de jeugd is: 
 
 1 Alex  85 
 2 Donat  59 
 3 Pascal  46 
 4 Ron  34 
 5 Dirk  28 
 6 Tom  27 
 7 Jan  24 
 8 Arnaud 19 
 9 Alexandre 18 
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Agenda 
 
 
 
 
 
 
De agenda voor de komende weken ziet er als volgt uit: 
 
  
 29 november  gongschaken 
  
 3 december  3e ronde externe competitie 
    1e team uit tegen Oisterwijk 
    2e team uit tegen Stukkenjagers 8 
  
 6 december  9e ronde interne competitie 
  
 13 december  10e ronde interne competitie 
  
 20 december  halve finale bekercompetitie 
    thema avond 
  
 27 december  oud-ledenmiddag, 's avonds geen schaken 
  
 3 januari  11e ronde interne competitie 
  
 7 januari  4e ronde externe competitie 
    1e team thuis tegen Stukkenjagers 5 
    2e team thuis tegen Waalwijk 3 
  
 10 januari  12e ronde interne competitie 
 
 
Kopij kan ingeleverd worden bij de redactie van de Schaakmeester. 
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Jaargang 17  nummer 1  december 1995 
  
 
De schaakmeester 
 
 
 
 
 
 
Periodieke uitgave van de "Eerste Goirlese Schaakclub" EGS te Goirle. 
 
Redactie. 
P. Couwenberg, tel. (013) 348378, 
J. Langenberg, tel. (013) 350487. 
 
Bestuur EGS. 
A. van Diem, voorzitter, tel. (013) 344229, 
A. Backx, penningmeester, tel. (013) 343695, 
T. Pastor, secretaris, tel. (013) 344879, 
S. Bierhuizen, jeugdleider, tel. (040) 129157, 
L. Doomernik, tel. (013) 341569. 
 
Clublokaal. 
Café "Hof van Holland", Tilburgseweg 83, Goirle, tel. (013) 341962. 
 
Clubavond. 
Dinsdag, aanvang 20.00 uur, 
Wedstrijdleider: A. van Diem, tel. (013) 344229 
 
Jeugdopleiding. 
Dinsdag, aanvang 19.00 uur, 
Jeugdopleiding voor pionnen-, toren- en koningsdiploma volgens KNSB-richtlijnen, 
Jeugdleider: S. Bierhuizen, tel. (040) 129157. 
 
Contributie. 
Senioren: fl. 90,- per jaar, 
Junioren: fl. 70,- per jaar, 
Aspiranten: fl. 55,- per jaar. 
 
EGS is aangesloten bij de KNSB. 
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Van de redactie ... 
 
 
 
 
 
 
Deze keer twee verslagen van de externe competitie, namelijk die uit de 
derde en vierde ronde. Verder een verslag van het 
kerstjeugdschaaktoernooi van Eindhoven, de standen in de diverse 
competities en enkele partijen van onze eigen leden. Bovendien een 
verslag van de eerste thema-avond. 
 
Veel leesplezier. 
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Kerstjeugdschaaktoernooi van Eindhoven 
 
 
 
 
 
 
Op zaterdag 17 december is onze jeugd, onder begeleiding van Serge, 
Balt en Jan, naar het kerstjeugdschaaktoernooi van Eindhoven geweest. 
De hoofdrolspelers van deze dag waren, in alfabetische volgorde: Alex, 
Alexandre, Arnaud, Dirk, Donat, Jan, Mathijs en Pascal. 
 
Om negen uur stond iedereen klaar in het Jan van Besouwhuis en 
vertrokken we richting Eindhoven. De reis verliep vlekkeloos, op een 
enkel gemist afslagje na, en we kwamen dan ook ruim op tijd aan bij het 
gemeenschapshuis 'De Lievendaal'. Het was al aardig druk, maar het 
zou later op de dag nog drukker worden. Serge had alle EGS-ers al 
ingeschreven, het wachten was nu op het fluitsignaal voor de eerste 
ronde. 
 
Met enige vertraging kon om half elf toch de eerste ronde beginnen voor 
Alex, Dirk, Donat en Jan. De anderen moesten wachten tot één uur 
voordat ze met hun eerste partij konden beginnen. De wedstrijdleiding 
ging er namelijk vanuit dat de jeugd tot elf jaar zeer snel zou spelen. 
Door ze later te laten beginnen, zouden alle groepen tegelijkertijd klaar 
zijn met hun schema. Omdat het nog twee en een half uur duurde 
voordat ze echt konden schaken, hebben we zelf een doorgeefschaak 
competitie gehouden. Er werden zes rondes gespeeld met steeds 
wisselende teams. Telkens als een team won, kregen beide leden er een 
punt bij. Na vier rondes gespeeld te hebben stond Pascal bovenaan met 
een honderd procent score van vier punten. Met nog twee rondes te gaan 
kon alleen Mathijs nog gelijk komen, en in de vijfde ronde kwam hij 
ook een puntje dichterbij. Maar in de laatste ronde sloeg Pascal opnieuw 
toe, en won uiteindelijk met vijf punten. 
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Bij de jeugd vanaf dertien jaar werd gespeeld in een tempo van twintig 
minuten per partij. Maar er werd zo snel gespeeld dat het schema ruim 
gehaald werd. Sommige groepen waren al om twee uur klaar met hun 
partijen. Meer denktijd geven loste het probleem ook niet op. De 
schakers bleven snel spelen. Een partijtje doorgeefschaak tussendoor 
was ook een van de mogelijkheden die werden uitgeprobeerd om de 
start van de laatste ronde een beetje uit te stellen. De organisatie had 
zelf ook voor een oplossing gezorgd. Er kon simultaan worden gespeeld 
tegen de kerstman. 
 
Ondertussen hadden Alex, Dirk, Donat en Jan al enkele partijen achter 
de rug. Donat baalde er flink van dat hij enkele partijen verloren had 
door gewoon een of ander stuk weg te geven. Er mag echter niet 
vergeten worden dat hij de jongste deelnemer was in zijn groep, van 
dertien tot zestien jaar. Alex draaide goed mee in het bovenste gedeelte 
van zijn groep. Dirk en Jan probeerden tegen elke tegenstander het 
herdersmat uit, soms met succes, dan weer met een tegenvallend 
resultaat. Maar als het lukte, kwamen ze enthousiast vertellen hoe ze 
hadden gewonnen. 
 
Om één uur was het dan zover. De jeugd tot elf jaar kon ook aan de 
slag. De zaal was al aardig vol, er waren naar schatting ongeveer 120 
deelnemers. Je kunt dus wel begrijpen dat het op een gegeven moment 
best wel warm en benauwd werd. Maar er was niemand die zich daar 
iets van aantrok. Er werd zonder klok gespeeld. Je zou zeggen dat de 
partijen dan wel erg lang konden duren. Maar dat viel reuze mee. En 
mocht een partij te lang duren, dan werd er een klok bijgezet met voor 
beide spelers nog vijf minuten. 
 
In de eerste ronde verloor Pascal zijn dame, maar niet de partij. Hij wist 
een halfje binnen te slepen door zijn tegenstander eeuwigschaak te 
geven. Alexandre, Arnaud en Mathijs behaalden ook enkele 
overwinningen, ondanks dat ze voor de eerste keer meededen met zo'n 
schaaktoernooi. Mathijs had zelfs nog nooit met een klok gespeeld. 
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Tijdens het toernooi werden ook nog allerlei andere soorten schaak 
aangeleerd, waarvan ik de meeste namen nu al weer vergeten ben. Jan 
en Dirk kwamen aanzetten met bombardeerschaak. Telkens als je een 
zet doet verdwijnen alle stukken van het bord die in de bewegingslijn 
van dit stuk liggen. Ook stukken die aangevallen worden door andere 
stukken verdwijnen van het bord. Na enkele partijen gespeeld te hebben 
werd het duidelijk wat het doel van het spel was: zo snel mogelijk met 
een dame of toren de onderste rij van je tegenstander bezetten, waardoor 
zijn hele stukken arsenaal, inclusief de koning, van het bord verdwijnt. 
Een ander soort schaak heette psycho-schaak, als ik me niet vergis. 
Telkens als een rij of lijn onbezet komt, dus het laatste stuk verlaat de rij 
of lijn, verdwijnt deze rij of lijn van het bord. Het bord word kleiner. Er 
kunnen op deze manier hele grappige partijen worden gespeeld, die 
meestal, volgens een kenner, in pat eindigen. 
 
Na afloop van het toernooi, was de prijsuitreiking. Dit was iets na 
vieren. Het was een drukte van jewelste op het podium. Daar lagen alle 
prijzen, en iedereen wilde zien wat er te halen viel. Beste EGS-er werd 
Alex met 4 punten en een derde plaats. Deze plaats had hij behaald na 
een barrage te hebben gewonnen van een andere kanshebber voor deze 
plaats. Alex mocht dan ook als eerste een prijs uitzoeken. Donat en 
Pascal eindigden beiden op de zesde plaats met respectievelijk 2 en 4½ 
punten. Een achtste plaats was er voor Alexandre en Arnaud met 
respectievelijk 3½ en 3 punten. Verder waren er drie negende plaatsen 
binnengehaald door Mathijs, Dirk en Jan met respectievelijk 3, 2 en 2 
punten. Tijdens de prijsuitreiking was één van onze spelers zo slim om 
bij een leuke prijs te gaan staan en er zijn arm op te houden. Niemand 
pakte deze prijs, omdat gedacht werd dat ie al bezet was. Zodra de 
bewuste speler zijn naam hoorde afroepen ging hij er met z'n prijs 
vandoor. Hier geldt met recht het spreekwoord: 'Wie niet sterk is moet 
slim zijn.' 
 
Na afloop vond iedereen het toernooi wel geslaagd. We zouden dan ook 
meer met de jeugd naar dit soort toernooien moeten gaan. Het word dan 
ook interessanter om beter te kunnen schaken, zodat je grotere prijzen 
kunt winnen. Volgend jaar gaan we in ieder geval weer. 
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Correspondentieschaken 
 
 
 
 
 
 
Doordat ik door werkzaamheden niet veel meer kan gaan schaken, heb 
ik me opgegeven voor het correspondentieschaken. Het 15e 
propagandabekertoernooi van de NBC (Nederlandse Bond van 
Correspondentieschakers) leek me wel geschikt. 
In november 1993 was het eindelijk zover. Ik werd ingedeeld in een 
groep van 7 spelers. Een van de deelnemers is Pleun Korpel. Hij zit 4 
jaar in de VUT, 64 jaar oud, speelt alleen correspondentieschaak, 
getrouwd en geen kinderen. 
 
P. Korpel - P. Graafmans 
 
  
 1. e2 e4  e7 e5 
 2. Pg1 f3  Pb8 c6 
 3. Lf1 c4  Pg8 f6 
 4. Pf3 g5  d7 d5 
 5. e4xd5  b7 b5! 
 
De Ulvestad Variant. De voortzetting 5. ... b5 werd door de Amerikaan 
Olaf l. Ulvestad in 1941 in 'Chess Charts' en 'The Chess Review' 
geanalyseerd. Hij merkte op dat de zet om meerdere redenen veel 
logischer is dan het toen gebruikelijk 5. ... Pa5. Bijna een halve eeuw 
later wordt Pa5 nog steeds het meest gespeeld, hoewel de analytische 
speelbaarheid van 5. ... b5 buiten kijf is komen te staan. 
 
 6. d5xc6  b5xc4 
 7. Dd1 e2  h7 h6! 
 
Ik volg nog steeds de theorie. 
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 8. De2xe5+ Lf8 e7 
 9. Pg5 f3  O O 
10. O O  Lc8 g4 
11. De5 e2! 
 
Nu houdt de theorie voor mij op en moest ik op eigen kracht verder 
gaan. 
 
11. ...  Le7 d6 
  
Achteraf denk ik dat 11. ... Te8 beter is. 
 
12. d2 d4  Tf8 e8 
13. Lc1 e3  Pf6 d5?! 
 
Volgens mijn tegenstander is 13. ... Pe4 beter. 
 
14. Pb1 d2  f7 f5 
15. De2xc4 Kg8 h8 
16. g2 g3! 
 
Deze simpele zet heb ik in mijn voorbereiding (16. Dxd5 Lxh2!) geheel 
overzien en nu staat wit al gewonnen. 
16. ...  f5 f4 
17. Dc4xd5 f4xe3 
18. f2xe3  Te8xe3 
19. Ta1 e1  Te3xe1 
20. Tf1xe1 
 
Ik geef op, want drie pionnen achter is teveel van het goede. 
 
1 0 
 
Deze partij is als eerste afgelopen. Als al mijn partijen zo gaan dan kan 
ik beter stoppen. Ik denk ook dat ik deze variant niet meer speel. 
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Opgave 
 
 
 
 
 
 
De oplossing van de vorige opgave: 
 
1. Pg6+ Kg8 2. Df8+ Txf8 3. Pde7 mat. 
 
 
 
 
De nieuwe opgave komt uit de partij Raki� - Govedarica gespeeld te 
Belgrado in 1975. Wit geeft mat in 2. 

 
WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 

 



 9 

 
Uit de binnencompetitie 
 
 
 
 
 
 
René van den Bosch - Louis Doomernik 
Caro-Kann 
 
 1. e2 e4  c7 c6 
 2. d2 d4  d7 d5 
 3. Pb1 d2  d5xe4 
 4. Pd2xe4 Lc8 f5 
 5. Pe4 g3  Lf5 g6 
 6. Pg1 f3  h7 h6? 
 
Een slechte zet omdat er ten eerste geen stuk ontwikkeld wordt, en ten 
tweede omdat niet voorkomen wordt dat er een paard op e5 beland. Een 
betere zet is dan ook 6. ... Pd7. 
 
 7. Pf3 e5  Lg6 h7 
 8. Lf1 c4  e7 e6 
 9. Dd1 f3 
 
Ook 9. De2 met de dreiging 10. Pxf7 is een mogelijkheid. 
 
 9. ...  Dd8 f6 
10. Df3 b3  b7 b6 
11. O O  Lf8 d6 
12. f2 f4 
 
Hier had wit de zwarte koningsstelling al kunnen ruïneren met 12. Ph5 
De7 13. Pxg7+ Kf8 en nu 
A. 14. Ph5 wat simpelweg een pion wint, of 
B. 14. Pxe6+ fxe6 15. Te1 met een leuke aanval voor wit.  
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12. ...  Ld6xe5 
 
De tekstzet opent voor wit de f-lijn, en speelt hem op deze manier in de 
kaart. De voorkeur verdient dan ook 12. ... De7, mede met het oog op 
een zet als 13. Ph5. 
 
13. f4xe5  Df6 d8 
14. Lc1 e3 
 
De tekstzet is een goede zet, maar leidt niet tot het scherpste spel. Er 
bieden zich twee mogelijkheden aan: 
  
A. 14. Lxe6 fxe6 15. Dxe6+ Pe7 16. Df7+ Kd7 17. Dxg7 Lxc2 
waarna de stelling zeer onduidelijk is. 
B. 14 Df3 Dxd4+ 15. Le3 (nu wel) Dd7 16. Ph5 met een 
verschrikkelijke aanval voor wit. 
 
14. ...  Pg8 e7 
15. Pg3 h5  O O 
16. Ta1 d1  Pe7 d5 
17. Le3 c1  Pb8 d7 
 
Misschien moet zwart hier proberen om de aandacht op de damevleugel 
te richten met een zet als 17. ... a4 
 
18. Lc4xd5 c6xd5 
19. Db3 g3 Lh7 g6 
20. Dg3 g4 Ta8 c8 
21. c2 c3  Lg6xh5 
22. Dg4xh5 Dd8 e7 
23. Td1 d3  f7 f5 
24. Td3 g3 
 
Ook goed, maar het is nu al mogelijk om met 24. Lxh6 de 
koningsvesting te slopen. Dit kan tot dezelfde stelling als die uit de 
partij leiden. 
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24. ...  Kg8 h7 
25. Dh5 g6+ Kh7 h8 
26. Lc1xh6 g7xh6 
27. Dg6xh6+ De7 h7 
28. Dh6xe6 
 
Op dit moment had wit mat in 5 kunnen aankondigen. Het is een leuke 
opgave om dit zelf uit te vogelen. 
 
28. ...  Tc8 d8 
 
Hoewel zwart katsverloren staat, is 28. ... Tce8 waarschijnlijk de beste 
verdediging voor zwart. 
 
29. Tg3 h3 
 
1 0 
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Oisterwijk - EGS  2 - 6 
 
 
 
 
 
 
Vol goede moed gingen we in december naar 'Moergestel'. Het bleek 
dat Oisterwijk daar zijn thuisbasis had. Omdat Oisterwijk gewonnen had 
van Schavo, en wijzelf van Schavo verloren, dachten we toch dat het 
een pittige klus zou worden. Het verbaasde ons dan ook dat we zo snel 
op grote voorsprong kwamen. Natuurlijk heb je hier altijd geluk bij 
nodig, maar misschien kun je geluk wel afdwingen. 
 
Bord 1. Jan 

In de opening leek het dat mijn tegenstander snel gelijk spel zou 
krijgen. Misschien zou hij zelfs beter staan als hij het had 
gewaagd om vroeg de rochade op te geven door een koningszet 
te doen. In plaats daarvan zette hij twee keer met zijn dame, 
Dd8-h4-e7, waardoor ik het initiatief kreeg. 
Op een gegeven moment kreeg ik mijn tegenstander zover dat hij 
zijn dame helemaal buitenspel plaatste. Ik kon hiervan profiteren 
met een koningsaanval, tot ik zag dat ik in plaats daarvan ook 
een stuk kon winnen. Mijn tegenstander gaf onmiddellijk op. 

 
Bord 2. Pascal 
  
 1. e2 e4  c7 c5 
 2. Pg1 f3  Pb8 c6 
 3. d2 d4  c5xd4 
 4. Pf3xd4  e7 e5 
 5. Pd4 b5  a7 a6 
 6. Pb5 d6+ Lf8xd6 
 7. Dd1xd6 Dd8 f6 
 8. Dd6 c7  Pg8 e7 
 9. Lf1 c4?! 
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Dit is niet bekend, beter is 9. Pc3 Pb4 10. Ld3 d5 11. O-O d4 12. Pa4 
Dc6 13. Dxc6 Pxc6 14. Pb6 volgens de theorie. 
 
 9. ...  Pc6 d4 
10. O O  Df6 g6 
11. f2 f3  d7 d5 
12. Lc4xd5 Lc8 h3 
13. Tf1 f2  Ta8 c8 
14. Dc7 a5  b7 b6 
15. Ld5xf7+ Ke8xf7 
16. Da5 a3 
 
Op 16. De5?? volgt Dg2! 
 
16. ...  Th8 d8 
17. Pb1 c3  Tc8xc3?! 
18. Da3xc3?? 
 
Beter is 18. bxc3 Pb5 19. Db3+. 
 
18. ...  Pd4 e2+!! 
19. Tf2xe2  Td8 d1+ 
20. Kg1 f2  Dg6xg2+ 
21. Kf2 e3  Dg2 g5+ 
22. Ke3 f2  Dg5 g1+ mat 
 
0 1 
 
Bord 3. Eugène 

Na 12 zetten bezorgde ik mijn tegenstander een geïsoleerde 
dubbelpion. Daar stond een zwakke pion op d3 tegenover. Door 
consequent de achilleshiel van zwart te bestoken, lukte het om 
een pion te winnen. 
Zwart spartelde heftig tegen, maar ik liet niet los. Toen mat 
dreigde gaf de Oisterwijker zich gewonnen. 1-0 na 39 zetten. 
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Bord 7. Erik 
Het is de derde externe wedstrijd dus na verlies had ik toch niet 
terug gemogen naar het 2de team, maar het doet je natuurlijk wel 
goed. Toch zag ik mat in 1 over het hoofd! 
 
1. d4 Pf6 2. c4 g6 3. Pc3 Lg7 4. e4 d6 5. f3 0-0 6. Le3 e5 7. d5 
Pbd7 8. b4?! Ph5 9. Ph3 f5 10. Lg5? Pdf6 11. Dd2 fxe4 12. g4 
Pf4 13. Pxf4 exf4 14. fxe4 Lxg4 15. Lxf4 Pxe4 16. Pxe4 Lxa1 
17. Lg2 Le5 18. Lg5 Dd7 19. De3 Da4 20. a3 a5?? 21. h3 Dd1  
0-1 

 
Bord 8. Pieter 

Deze keer ging het niet zo lekker. Ik gaf een kwaliteit weg en 
hiermee ook de partij. Ik voelde me echt zwarte piet.  
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Stukkenjagers 8 - EGS 2  2 - 6 
 
 
 
 
 
 
Een schitterende overwinning van het tweede team. Hiermee zijn er 
zelfs kansen op promotie wat te danken is een de zelfverzekerdheid en 
eendracht van het tweede. Al vele malen is Erik Hamers erop gewezen 
dat hij van de spelers van het tweede af moet blijven, en na dit succes 
zal hij dit ook zeker doen.  
Ook opvallend is hoe drie EGS-ers bij Stukkenjagers met een nieuwe 
naam door het leven gaan. Mark heet tegenwoordig Maik, Arnold blijkt 
verre familie te zijn van Cesar en heet van achteren Beckx, en Balt heet 
voortaan van der Dries. 
Hieronder het commentaar van een speler. 
 
Peter 

Op de 18e zet van deze partij (Damegambiet) lukte het mij om 
een kwaliteit plus een pion te winnen. Hier stond echter 
tegenover dat mijn koningsvleugel onder grote druk stond. Om 
mijn koning veilig te kunnen stellen moest ik de kwaliteit 
teruggeven. 
Op zeker moment had ik slechts vijf minuten over voor ±20 
zetten. Mijn tegenstander had nog ruim een kwartier. Mijn vrees 
dat ik door de vlag gejaagd zou worden werd evenwel niet 
bewaarheid. In plaats van dit, waarschijnlijk succesvolle, plan 
koos de witspeler voor een mataanval. Deze leidde tot niets 
omdat hij een paardzet van zwart over het hoofd had gezien. 
Inmiddels had wit zoveel tijd verbruikt dat zijn vlag eerder zou 
vallen dan die van mij. Dit alles na slechts 30 zetten. Dus besloot 
ik nu maar om wit door zijn vlag te jagen. Leuke en vooral 
spannende partij. 
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Oudleden middag 
 
 
 
 
 
 
Onlangs werd de oudleden middag gehouden, die gewonnen werd door 
EGS. De volgende spannende partij stamt uit deze middag. 
 
Bram Vromans - Erik hamers. 
Oud-ledenmiddag 27  december '94. 
Koning-Indisch 
 
  
1. d4  Pf6 
2. c4  g6  
3. Pc3  Lg7 
4. e4  d6 
5. f3  0-0 
6. Le3  e5 
7. Dd2  Te8 
 
Ik speelde Te8, o.a. om loper h8 te kunnen spelen als wit met Lh6 h4, 
h5, mijn koningsstelling onder vuur zou nemen. Hetzelfde plan vind je 
terug bij de Joegoslavische aanval van de draak. ("Bij iedereen 
bekend.") 
8. Pge2  Ld7 
9. 0-0-O?  exd4 
 
Wit kan beter d5 spelen en de pionnenstelling vast leggen. De zwarte 
koningsloper kan nu gevaarlijk worden. 
10. Pxd4  Pc6 
11. Kb1  a6 
12. Pde2  Pe5 
13. Pf4  b5! 
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Nu wit nog steeds niet h4 of g4 heeft gespeeld, is aanval op de witte 
koningsstelling en het pion offer op z'n plaats.  
 
14. cxb5  axb5 
15. Lxb5  Lxb5? 
 
Wit kan beter met het paard slaan en de loper houden om het zwarte 
paard van veld c4 weg te houden. 
 
16. Pb5  Tb8 
17. De2  Dd7 
 
  
17. Pe3 faalt op 17... Pc4. Met de tekstzet houdt wit veld c4 onder 
controle. 
 
18. Pc3  Dc6 
 
Dreigt naast 18.Dxc3 ook weer ... Pc4. Om dit te pareren begaat wit een 
blunder.  
 
19. Td4??  Dxc3 
 
19 Tc1 Pc4 20. Pd1 Tb4 .o.i.d. 
 
20. Tc1  Txb2+?! 
21. Dxb2  Dxe3 
 
Ik besloot uiteindelijk niet een stuk voor te blijven met 20... Da5  maar 
de toren tegen paard en loper te ruilen. Mijn loper op g7 moest dat 
rechtvaardigen. 
 22. Pd5?  Pxd5 
 
Wit had beter 22. Pe2 kunnen spelen. Nu kan ik a tempo de paarden 
weg spelen en diagonaal h8-a1 openen. 
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23. Db5  Pd7 
 
23. ... a6 misschien beter. 
24. Td3  Dxd3+ 
25. Dxd3  Tb8+ 
26. Db3  Txb3 
 
En wit gaf de partij op de 50e zet op. 
 
0 1 
 
 
Ik hoorde op die bewuste middag Serge en Rick praten om misschien 
weer extern bij EGS te gaan spelen om zo het dream-team eindelijk 
gestalte te geven. Als ik dan verder droom ziet de externe er volgend 
jaar zo uit: 
 
1e team (nog 2e klasse) 
 
Serge Bierhuizen, Rick van Loy, Jan Langenberg, Pascal Graafmans, 
Kees de Kok, Eugène Ros, Henk van Griethuijsen, Ad van Diem. 
 
2e team (3e klasse) 
 
  
Erik Hamers, Pieter Couwenberg, Peter Ansems, Jaap Touw, Mark van 
Gestel, Ruud van Loon, Fred Kreek, Henk Renders. 
 
3e team (4e klasse) 
 
Arnold Backx, Louis Doomernik, Wil Spijkers, Ton Krugers, Ton 
Pastor, Balt van den Dries, Leo Joosten, Jan de Brouwer. 
 
Reserves 
 
Rupert Spijkerman, Alex van Lanen, Donat Hermans. 
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EGS - Stukkenjagers 5  3½ - 4½ 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 7 januari traden we aan in het eigen 'Hof van Holland' tegen 
het team van de Stukkenjagers. Beide teams hadden op dat moment 2 
wedstrijdpunten en konden een overwinning dus goed gebruiken om de 
degradatiestrijd te ontlopen. Maar al snel bleek dat EGS zijn kruid te 
snel had verschoten. Op het moment dat het 1-4 stond was er nog enige 
hoop op een gelijkspel maar zelfs dat was net niet reëel. 
 
Bord 1. Pascal Graafmans - Guus Vermeulen (1646)  0-1 

Wit: Kh1 Dh6 Tf1 Te1 Pc3 Lc4 Lg5 Dh6 h2 g2 b2 a2 
Zwart: Kh8 Dd6 Te8 Ta8 Lc8 Ld4 Pe5 h7 g6 f5 c5 b7 a7 
Ik dacht op de 24e zet eindelijk mijn damevleugel te 
ontwikkelen met de zeer desastreuze zet 24. ... Ld7?? 25. Pe4! 
Deze zet was als een donderslag bij heldere hemel. Ik spartelde 
nog tegen 25. ... fxe4 26. Lf6+ Dxf6 27. Txf6 Pxc4 28. Tf7. Met 
de zet 24. ... Df8 zou ik gewonnen hebben. (Red: Na bestudering 
van de stelling blijkt dat 24. ... Ld7 helemaal niet zo slecht is als 
zwart 27. ... Pg4 speelt.) 

 
Bord 2. Jan Langenberg - Wiecher Muller (1584)  1-0 

In een versnelde draak kreeg ik op een gegeven moment twee 
stukken voor een toren en een pion. Bovendien had ik een sterke 
koningsaanval op het oog. Toch beging ik een fout waardoor een 
dameruil niet meer te vermijden was. Doordat mijn stukken op 
de goede plaatsen stonden kon ik mijn actieve stukkenspel toch 
omzetten in een overwinning. 
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Bord 3. Kees de Kok - Frank Peters (1661)  0-1 
Na een franse opening kwam zwart een pion voor op f2. Wit 
ontwikkelde zijn stukken en kwam beter te staan. Hij offerde 
voor de aanval zijn paard op e5 maar had over het hoofd gezien 
dat zwart kon verdedigen met de korte rochade. De stelling was 
verder voor Wit verloren. Na een blunder van zwart was het 
meteen afgelopen. 
Wit: Kb1 Db4 Te7 Lc4 a2 b2 c2 g2 h4 
Zwart: Kh8 Dc6 Ta8 Lf5 Lh6 a6 b7 g6 h7 
Zwart speelde Df6??. Goed fout! Wit wint dan met Dxb7 heel 
simpel. De beste zet voor zwart was Lg7!! (Red: Na bestudering 
van de stelling blijkt dat deze zet goed is voor remise, aangezien 
op deze zet Txg7 volgt.) 

 
Bord 4. Eugène Ros - Gerard Mei (1631)  ½-½ 

Konings-Indisch met 3. g3. Zwart speelde het vlijmscherp. Ik 
probeerde op de damevleugel het initiatief te nemen. Maar na 
een belangrijk tempoverlies (Pf3-g5-f3) kreeg ik een 
stormachtige aanval over me heen, waarna ik tot overmaat van 
ramp in hevige tijdnood kwam (Ca. 20 zetten in 8 minuten). Met 
lichte materiaalachterstand kon ik nog aardig tegenspartelen. Zo 
aardig, dat zwart op de 34e zet remise aanbood. 

 
Bord 5. Henk van Griethuijsen - Peter Buitenhuis (1686)  0-1 

In een Siciliaan met 2. c3 bleek ik onvoldoende theorie te 
kennen. Dit had tot gevolg dat ik voortdurend net iets te kort 
kwam om zwaktes op te lossen zonder een nieuwe te 
veroorzaken. Uiteindelijk dreigde er een pion te vallen met het 
bekende domino-effect. Toen was het wel gebeurd en kon ik 
onderstaand lied aanheffen. 
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HET LIED VAN DE VERSLAGEN SCHAKER 
 
Hoor de wind waait door de bomen  
Hier in huis zelfs waait de wind 
En de slaap wil maar niet komen 
O, wat was ik toch schaakblind 
O, wat was ik toch schaakblind 
 
  
Ja ik woel in donkere nachten 
En mijn rust vind ik niet snel 
Voor wie zulk een zet bedachten 
Is gaan slapen soms een hel 
Is gaan slapen soms een hel 
 
O, dat klopt niet, kinderen 
Dat gaat fout daar, kinderen 
Da's een zet, waar ik mij nu voor schaam 
'k Was een vreemdeling zeker 
In die opening zeker 
En ik speelde ook niet erg bekwaam 
 
Een nederlaag, een nederlaag 
Kreeg ik vanmiddag aan mijn broek 
Ik treur er nog vaak om  
In de een of andere hoek 
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Bord 6. Ad van Diem - Ronald Verboom (1666)  1-0 
Pirc opening, Sämisch variant. Wit rocheerde lang, zwart kort, 
waardoor wederzijds scherpe aanvalsmogelijkheden ontstonden. 
Zwart schoof echter het centrum dicht, waardoor hij wat 
gedrongen kwam te staan. Met een pionnen aanval (g4 en h4) 
brak wit de h-lijn open, waardoor een koningsaanval van wit 
mogelijk werd. Zwart kon deze alleen pareren door een kwaliteit 
te offeren. Nu ontstond een eindspel, dat gewonnen was voor 
wit. Er moest no wel secuur gespeeld worden, maar bij de 37e 
zet gaf zwart het op, overtuigd dat hij langzaam maar zeker de 
witte pionnen richting 8e rij zag komen. 

 
Bord 7. Erik Hamers - Luc Pullens (1674)  1-0 

Een klassieke Konings-Indiër werd ook klassiek gespeeld: Wit 
kreeg aanval op de damevleugel en zwart op de koningsvleugel. 
Onder druk van de tijd nam wit echter een giftige pion en verloor 
z'n paard. Met beiden minder dan 5 minuten voor de laatste 10 
zetten werd het toch nog een thriller maar op de 47e zet bleek hij 
mat te staan. 

 
Bord 8. Mark van Gestel - Harry Buyvoets (1634)  0-1 
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EGS 2 - Waalwijk 3  2½ - 5½ 
 
 
 
 
 
 
Na twee overwinningen op rij moest het tweede team toch het hoofd 
buigen. In plaats van 2-0 stond het al vrij snel 0-2. Dit maakte het voor 
de overgebleven spelers niet makkelijker. Bij een voorsprong zouden 
veel partijen rustig uitgespeeld kunnen worden, nu moest iedereen een 
tandje bijzetten om de achterstand te kunnen wegwerken. Dit had juist 
het omgekeerde effect, waardoor de bovenstaande eindstand ontstond. 
 
Bord 1. Peter Ansems - R. Verhoofstad  ½-½ 

In deze franse partij (Tarrasch-variant) kon ik, door de stelling 
gesloten te houden, het spel in evenwicht houden. Nadat wij 
beiden lang hadden gerokeerd begon de strijd zich voornamelijk 
op de damevleugel af te spelen. 
Toen de stand 2-5 in het voordeel van de Waalwijkers was 
raakte ik minder geïnspireerd en stelde na 24 zetten remise voor. 
Henk Renders vond het uiteraard nodig op te merken dat wit 
gewonnen stond. Nadat deze ex-trainer zelf achter de witte 
stukken had plaatsgenomen kostte het mij "verrassend" weinig 
moeite om onze ex-hoofdklasser zijn ongelijk te doen inzien. 
Onze teleurgestelde debutant blonk toch al niet uit in sportief 
gedrag door, als eerstverliezend EGS-er, hinderlijk aan onze 
tafel aan te schuiven zogenaamd om een verslag te schrijven. 
Ik hoop dat een en ander niet ongestraft zal blijven en stel voor 
dat het bestuur alles in het werk zal stellen om de KNSB te 
bewegen Henk's trainer-licentie in te trekken, dan wel hiermee te 
dreigen. Wellicht kan dat een stimulans betekenen tot 
verbetering van de mentaliteit van deze schaakgoeroe. Hiermee 
kan zowel Henk als de club zijn voordeel doen. 
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Bord 2. Henk Renders - P. Roggeband  0-1 
Door een vork snelle voorsprong van een paard tegen twee 
pionnen. Het offensief dat volgde leidde niet tot groter materieel 
voordeel. Positie brokkelde langzaam af. Slaan met verkeerde 
stuk was desastreus. Piet Roggeband kon het eerste punt voor 
Waalwijk III noteren. Niet hij maar de eerste bordspeler van 
EGS 2 bleek daar het meeste genoegen aan te beleven. 

 
Bord 3. Wil Spijkers - L. de Heide  1-0 
 
Bord 4. Louis Doomernik - S. van Dijk  0-1 

Het zag er aanvankelijk goed uit. Zwart koos op e4 voor de Caro 
Kann. Op de pionnenruil e4 volgde geen Lf5 maar Pa7. Bij mij 
niet zo bekend, maar ik kon toch initiatiefrijk spel ontwikkelen. 
Mijn tegenstander liet zich echter niet verrassen en verdedigde 
foutloos. Hij stuurde aan op een massa afruil, die hem een 
gewonnen eindspel opleverde: dame tegen mijnerzijds toren en 
paard met een gelijke pionnenstelling. Niet lang daarna moest ik 
mij gewonnen geven. 

 
Bord 5. Arnold Backx - J. van Hulten  0-1 

Slavische opening, die omdat wit de c4 pion doorschoof naar c5 
een onregelmatig karakter kreeg. In het middenspel kreeg ik 
voldoende ruimte om door te drukken, maar helaas zag ik een 
paard vork op toren en dame over het hoofd. Restte mij nog een 
stugge verdediging waarbij ik van penningen en dreiging van 
mat de partij kon rekken. Helaas ging ik door mijn vlag. 

 
Bord 6. Ruud van Loon - W. Kuysbers  1-0 

In een aangenomen damegambiet, dat ik zelf zwak opzette, kon 
ik vanwege nog zwakker zwart tegenspel toch een behoorlijke 
druk ontwikkelen over de diagonalen c4-g8, c2-h7 en c1-h6. 
Ondanks een blunder waarbij ik mijn belangrijke centrumpion 
op e5 weggaf, kon ik toch een mataanval op g7 opzetten omdat 
zwart te gulzig werd en nog een ongedekt stuk van mij sloeg. 
Zwart had hier geen antwoord meer op en gaf op de 22e zet op. 
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1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Pc3? Pf6 4. Pf3 e6 5. e4 Le7 6. Lxc4 O O 
7. O O b6 8. Dc2 Lb7 9. Td1 c6 10. h4 h6 11. e5 Pd5 12. h5 Pd7 
13. Pe2 c5 14. a3 cxd4 15. Pexd4 Tc8 16. Dd3 Pc7 17. Ph2? 
Pxe5 18. Dg3 Pxc4?? 19. Lxh6 g5 20. Pxe6 Ld6 21. Txd6 Df6 
22. Lxg5 1-0 
 

 
Bord 7. Ton Pastor - J. van de Wiel  0-1 
 
Bord 8. Balt van den Dries - F. van Lossel 0-1 
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Bekercompetitie en Jeugdcompetitie 
 
 
 
 
 
 
Allereerst even wat informatie over de bekercompetitie. Tijdens de oud-
leden middag, die gewonnen werd met 3½-1½ door EGS, werden ook 
de halve finales gespeeld van de beker. De uitslagen: 
 
Kees de Kok - Jan Langenberg  0-1 
Rick van Loy - Serge Bierhuizen 0-1 
 
Een overwinning dus van de zwartspelers. 
In de eerste partij werd een dame geruild tegen twee torens, en werd een 
stuk geofferd door zwart dat niet helemaal werd aangenomen. De witte 
koning werd in een helemaal open stelling belaagd door de zwarte 
dame. De arme man kon zich niet verweren en er restte hem niets meer 
dan de overgave. 
De tweede partij was na 18 zetten beslist. De rest van de middag werd 
besteed aan snelschaken. 
De finale is tussen Serge en Jan waarbij Serge met wit speelt en vindt 
plaats op dinsdag 17 januari. 
 
De stand na ronde 12 bij de jeugd is: 
 
 1. Alex  142 
 2. Donat  120 
 3. Pascal  82 
 4. Jan  61 
 5. Dirk  56 
 6. Alexandre 38 
 7. Arnaud 31 
 8. Tom  29 
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'Enter the Dragon' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit: Meester tegen meester, Max Euwe & Walter Meiden, Vermande Schaakfonds, 
blz. 59-63. 
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Agenda 
 
 
 
 
 
 
De agenda voor de komende weken ziet er als volgt uit: 
 
 17 januari  Finale bekercompetitie 
    Thema avond 
  
 24 januari  Jaarvergadering 
    Prijsuitreiking bekercompetitie 
  
 31 januari  13e ronde interne competitie 
  
 4 februari  5e ronde externe competitie 
    1e team uit tegen Wolstad 3 
    2e team uit tegen Wolstad 5 
  
 7 februari  14e ronde interne competitie 
  
 14 februari  15e ronde interne competitie 
  
 21 februari  Thema avond 
  
 28 februari  Geen schaken in verband met carnaval 
  
 4 maart  6e ronde externe competitie 
    1e team thuis tegen Vughtse Toren 
    2e team thuis tegen Wasbord 
 
 
Kopij kan ingeleverd worden bij de redactie van de Schaakmeester. 
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Jaargang 17  nummer 2  maart 1995 
 
De schaakmeester 
 
 
 
 
 
 
Periodieke uitgave van de "Eerste Goirlese Schaakclub" EGS te Goirle. 
 
Redactie. 
P. Couwenberg, tel. (013) 348378, 
J. Langenberg, tel. (013) 350487. 
 
Bestuur EGS. 
A. van Diem, voorzitter, tel. (013) 344229, 
A. Backx, penningmeester, tel. (013) 343695, 
T. Pastor, secretaris, tel. (013) 344879, 
S. Bierhuizen, jeugdleider, tel. (040) 129157, 
L. Doomernik, tel. (013) 341569. 
 
Clublokaal. 
Café "Hof van Holland", Tilburgseweg 83, Goirle, tel. (013) 341962. 
 
Clubavond. 
Dinsdag, aanvang 20.00 uur, 
Wedstrijdleider: A. van Diem, tel. (013) 344229 
 
Jeugdopleiding. 
Dinsdag, aanvang 19.00 uur, 
Jeugdopleiding voor pionnen-, toren- en koningsdiploma volgens KNSB-richtlijnen, 
Jeugdleider: S. Bierhuizen, tel. (040) 129157. 
 
Contributie. 
Senioren: fl. 90,- per jaar, 
Junioren: fl. 70,- per jaar, 
Aspiranten: fl. 55,- per jaar. 
 
EGS is aangesloten bij de KNSB. 
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Van de redactie ... 
 
 
 
 
 
 
Eindelijk weer een schaakmeester! Het heeft de redactie veel tijd gekost 
om weer een lekker gevuld clubblad te fabriceren. Dit maal staan weer 
twee verslagen van de externe competitie in het blad. In verband met de 
degradatiekansen van het eerste team en de promotiekansen van het 
tweede willen we niets verklappen. 
Verder vindt u de ranglijst van binnencompetitie en jeugdcompetitie. 
Bovendien zijn enkele EGS-ers actief geweest in het land. 
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Correspondentieschaken 
 
 
 
 
 
 
Om jullie te overtuigen dat correspondentieschaken helemaal niet saai 
is, krijgen jullie nu een zeer leuke partij voorgeschoteld. In deze partij 
dacht ik dikwijls gewonnen te staan, maar een zet later dacht ik alweer 
aan opgeven. Mijn tegenstander is 38 jaar, gehuwd, geen kinderen en 
helaas werkeloos. Dus hij heeft zeer veel tijd om mij het vuur aan de 
schenen te leggen. 
Nu genoeg geouwehoerd, naspelen die partij. De uitvoerders van dit 
stuk zijn: 
 
Henk Schulenberg - Pascal Graafmans 
Queens Gambit Defence 
 
  
 1. d2 d4  d7 d5 
 2. c2 c4  e7 e6 
 3. Pb1 c3  Pg8 f6 
 4. Pg1 f3  Lf8 e7 
 5. Lc1 f4 
 
5. Lg5 is de hoofdvariant. 
 
 5. ...  O O 
 6. e2 e3  c7 c6 
 7. Dd1 c2  Pb8 d7 
 8. h2 h3  Dd8 a5 
 
(8. ... a6 9. Td1± Bagirov A. Petrosian) 
Tot zover de theorie, vanaf nu gaat ieder zijn eigen weg in dit 
schouwspel. 
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 9. c4xd5 
 
Ik had 9. Pd2 en 10. Pb3 verwacht. 
 
 9. ...  Pf6xd5 
10. Lf1 d3  Pd7 f6 
 
Niet 10. ... Pb4 11. Lxh7+ Kh8 Db1! of 10. ... Pxf4 11. Lxh7+ Kh8 12. 
exf4. 
 
11. Lf4 e5  Pd5 b4 
  
12. Dc2 d2  Pb4xd3+ 
13. Dd2xd3 b7 b6!? 
 
Korte rochade is nu voorgoed uitgesloten voor wit. 
 
14. Pf3 g5  Lc8 a6 
15. Dd3 c2  g7 g6 
 
15. ... h6  16. Lxf6! 1-0. 
 
16. h3 h4!? Pf6 d5 
17. O O O  Pd5 b4 
18. Dc2 b1  La6 c4 
19. a2 a3  Pb4 d5 
20. Pc3 e4 
 
20. Pxd5? cxd5 21. Pxh7 Tc8? 
 
20. ...  f7 f6! 
 
Deze zet dwingt wit tot een verklaring. 
 
21. h4 h5 
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Deze zet kwam weer geheel als een verrassing. Ik had verwacht: 21. 
Pxe6 Pxe3 22. Pxf8 Pxd1 23. Pxg6 hxg6 24. Pxf6 Kf7 25. Pg4 Pxb2 26. 
Th3 Pd3 27. Txd3 Lxd3 28. Dxd3 Dxa3 29. Dxa3 Lxa3 en zwart staat 
gewonnen. 
Ik denk dat Pxe6 meer kansen biedt dan h5, maar ook deze zet is heel 
interessant. De witspeler vond Pxe6 waarschijnlijk niet bevredigend en 
waarschijnlijk staat zwart dan ook nog gewonnen. Leden met een 
verbetering kunnen zich melden bij de zwartspeler van deze partij. 
 
21. ...  f6xe5 
 
Zó, die dodelijke loper heb ik eindelijk te pakken. Interessant maar 
incorrect is: 21. ... fxg5 22. Pxg5 Dc3+ 23. bxc3 Lxa3+ 24. Kc2 Tf2 25. 
Td2 Pxe3 mat, 0-1. 
 
22. h5xg6  Tf8xf2 
23. g6xh7+ Kg8 h8 
24. Pe4xf2  Le7xg5 
25. Db1 g6 
 
25. De4 is ook interessant. 
 
25. ...  Lg5xe3+ 
26. Kc1 b1  Le3xf2 
27. d4xe5  Ta8 f8 
28. Th1 h3  Da5 a4 
 
Na 28. ... Pf4 volgt 29. Df6 1-0. 
 
29. Td1 h1 
 
29. Tc1, er dreigt dan Tf3! 
 
29. ...  Pd5 f4 
  
30. Dg6 h6 Lf2 c5 
31. Th3 c3 
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31. Tg3 Ld3 32. Ka1 Lg6 33. Tg6 Pg6 34. Dg6 Ld4. 
 
31. ... Pf4 d3 
32. Dh6 g5 Da4 b5 
 
En wit geeft op. 
 
0 1 
 
 

Pascal Graafmans 
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EGS-ers in het binnenland 
 
 
 
 
 
 
Van onze verslaggever. 
 
In het zuiden van land staan alle schaakstukken aan de kant vanwege het 
carnaval. Wat moet je doen als je niet aan dit feest wilt deelnemen. Je 
kunt gaan skiën, tv kijken of aan een weekend-schaaktoernooi in Leiden 
deelnemen of meedoen aan de landelijke competitie voor visueel 
gehandicapten in Nunspeet. Jan en Rick gingen naar Leiden, Pieter ging 
naar Nunspeet. 
 
In Leiden werd het LSG-weekend-toernooi georganiseerd. Een sterk 
bezet toernooi (4 grootmeesters) en 360 mindere goden. Rick deed mee 
in groep A, en kreeg 6 kanonnen tegen. Eén kanonskogel wist hij op te 
vangen en terug op het matje te leggen. Jan speelde in groep B, had na 4 
partijen 4 punten, en was zondag 's morgens niet wakker genoeg om 
voor de hoofdprijs te gaan. Uiteindelijk behaalde hij 5 punten uit 6 
partijen. Toch nog een prijsje. 
 
In Nunspeet werd de landelijke competitie van de NSVG gehouden. 
Pieter speelde mee in de eerste klasse en behaalde uit 3 partijen de volle 
100%. Er zullen nog 4 rondes volgen. Zijn verwachting is dat hij wel zal 
promoveren. 
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Partij van de maand 
 
 
 
 
 
 
In de interne competitie is Ton Krugers, voor mij, altijd een van de 
lastigste tegenstanders. Ik verlies of het wordt remise. Jaren geleden heb 
ik eens van hem gewonnen. Dat moet een misverstand geweest zijn. Op 
7 februari j.l. stond hij mij met de witte stukken op te wachten. 
Wederom moest ik balanceren op de rand van de afgrond. Het verliep 
als volgt: 
 
Ton Krugers - Louis Doomernik 
Caro-Kann 
 
  
 1. e2 e4  c7 c6 
 
Waarom speel ik op e4 telkens weer die vermaledijde cara-kann? Na e5 
vrees ik een Italiaan tegen te komen en na c5 de mafia. 
 
 2. d2 d4  d7 d5 
 3. e4 e5  Lc8 f5 
 4. Pg1 f3  e7 e6 
 5. Lf1 e2  c6 c5 
 6. c2 c3  c5xd4 
 7. c3xd4  Lf8 b4+ 
 8. Lc1 d2  Pb8 c6 
 9. O O  Dd8 b6 
10. a2 a3  Lb4xd2 
11. Dd1xd2 Lf5xb1 
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Ik vreesde, dat na Pc3 het witte overwicht op de damevleugel te groot 
zou worden. 
 
12. Ta1xb1 Pg8 e7 
13. Tb1 c1  O O 
14. Tc1 c5! 
 
Hiermede torpedeerde wit mijn plan om druk uit te oefenen langs de 
open c-lijn. Het tegendeel is nu het geval. 
 
14. ...  Pe7 f5 
15. Tc5 b5  Db6 c7 
16. Tf1 c1  Ta8 c8 
17. Le2 d3  Pf5 e7 
18. Pf3 g5 
 
  
Wit heeft de damevleugel onder controle en kan nu de koning gaan 
aanvallen. 
 
18. ...  g7 g6 
19. g2 g3  h7 h6 
20. Pg5 f3  Kg8 g7 
21. Dd2 f4  Dc7 d7 
22. Df4 f6+ Kg7 h7 
23. Tb5 c5  b7 b6 
24. Tc5 c2  Pe7 g8 
25. Df6 f4  Pc6 e7 
26. Pf3 h4  Tc8xc2 
27. Tc1xc2 f7 f5 
28. Df4 d2  g6 g5 
29. Ph4 f3 
 
½ ½ 
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Remise op voorstel van wit met o.m. de overweging dat wit nog ca. 20 
minuten bedenktijd had t.o. zwart ca. 45 minuten. Is dit remise? M.i. 
heeft wit licht voordeel. Gaarne commentaar. 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 

 
 
Redactie: In deze stelling heeft wit het voordeel van een goede loper 
tegen een paard, zolang er op twee vleugels gestreden wordt. Bovendien 
bezet wit de c-lijn. Een van de eerste acties van zwart zal dan ook Tc8 
zijn, om de invloed van de witte toren af te remmen. Misschien wordt 
dit voorafgegaan door g4, om op deze manier het paard nog een keer op 
te jagen. Wit zou na dit alles een offensief op de damevleugel kunnen 
beginnen, bijvoorbeeld met b4. 
  
 

Louis Doomernik 
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Lettisch gambiet 
 
 
 
 
 
 
Om iedereen een kans te geven om op onze thema avonden goed te 
scoren, behandel ik nu het Lettisch gambiet. 
 
Dit gambiet staat nu weer volop in de belangstelling. Er is ook een 
nieuw boek van uitgekomen: 
 'Theorie en praktijk met historische notities' door L.C.M. 
Diepstraten 
bestaande uit drie delen: 
Deel 1: Het hoofdsysteem met 3. Pe5 
Deel 2: De varianten met 3. Lc4 
Deel 3: De overige varianten 3. Pc3, 3. exf5, etc. 
 
Ik zal in het kort deze varianten behandelen. 
 
1. e2-e4  e7-e5 
2. Pg1-f3  f7-f5 
 
Het Lettisch, vertakkingen:  
A. 3. Pf3xe5, hoofdvariant 
B. 3. Lf1-c4, belangrijke zijvertakking 
C. 3. e4xf5 
D. 3. d2-d4 
 
Ik geef van elke variant de belangrijkste zetten. Dat wil niet zeggen dat 
andere zetten slecht zijn! 
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Variant A. 
 
3. Pf3xe5  Dd8-f6 
4. Pe5-c4  f5xe4 
5. Pb1-c3  Df6-f7 
6. d2-d4  Pg8-f6 
7. Lc1-g5  Lf8-b4 
8. Pc4-e5  Df7-e6 
9. Lf1-c4  De6-f5 
10. Lg5xf6  g7xf6 
11. Pe5-g4  Df5-g6 
12. Pg4-e3  f6-f5 
13. Pe3-d5 
 
Variant B. 
 
 
3. Lf1-c4  f5xe4 
4. Pf3xe5  d7-d5 
5. Dd1-h5 g7-g6 
6. Pe5xg6 h7xg6 
 
6. ... Pf6!? 
 
7. Dh5xg6+ Ke8-d7 
 
7. Dxh8 Kf7 is ook interessant maar onduidelijker. 
8. Lc4xd5 Pg8-f6 
9. Pb1-c3  Dd8-e7 
10. b2-b3  Th8-h6 
11. Dg6-f7  De7xf7 
12. Ld5xf7  Pb8-c6 
13. Lc1-b2  Kd7-e7 
14. Lf7-c4  Lc8-f5 
15. O-O-O 
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Variant C. 
 
3. e4xf5  e5-e4 
4. Pf3-e5  Pg8-f6 
5. Lf1-e2  d7-d6 
6. Le2-h5+ Ke8-e7 
7. Pe5-f7  Dd8-e8 
8. Pb1-c3  Pf6xh5 
9. Pc3-d5+ Ke7-d7 
10. Dd1xh5 Th8-g8 
11. f5-f6  Pb8-a6 
12. O-O  c7-c6 
13. Pf7-e5  d6xe5 
14. f6-f7  De8-e6 
15. f7xg8D De6xg8 
16. Pd4-c3 
 
Variant D. 
 
3. d2-d4 f5xe4 
4. Pf3xe5 Pg8-f6 
5. Lf1-e2 d7-d6 
6. Pe5-g4 Lf8-e7 
7. Pb1-c3 Pb8-d7 
8. Lc1-g5 Pf6xg4 
9. Lg5xe7 Dd8xe7 
10. Le2xg4 
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Ik hoop dat iedereen nu enthousiast is geworden. Laat je niet 
afschrikken door de vele complicaties. Dit zal je schaakvreugde zeker 
vergroten. 
Nu zal ik de precieze variant geven die we gaan spelen, en zoals de 
meeste clubgenoten wel weten houd ik van wilde varianten. Dus de 
keuze is voor mij niet zo moeilijk. 
 
1. e2-e4 e7-e5 
2. Pg1-f3 f7-f5 
3. Lf1-c4 f5xe4 
4. Pf3xe5 
 
Deze variant leidt tot wilde complicaties en je moet op elke zet 
voorbereid zijn. 
 
Clubgenoten succes, 
 

Pascal Graafmans 
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Opgave 
 
 
 
 
 
 
De ondertiteling van de vorige opgave was niet juist. Het diagram echter 
wel. De sleutelzet de vorige opgave is 1. Td6-d2 
 
 
 
 
 
 
De nieuwe opgave komt uit de partij Raki� - Govedarica gespeeld te 
Belgrado in 1975. Wit geeft mat in 2. 
 

 
WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 
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Wolstad 3 - EGS  5 - 3 
 
 
 
 
 
 
Op 4 februari speelden we tegen het derde team van Wolstad. Om niet 
in degradatiegevaar te komen moesten we deze wedstrijd eigenlijk 
winnen. Dit gebeurde echter niet, waardoor het verder zeer moeilijk zal 
worden. 
 
Bord 1.  Jan Langenberg - Wim Kimman  0 - 1 

Caro-Kann 
Na een zeer lastige opening, blokkade systeem van de Caro-
Kann, verzuimde ik om de h-lijn te openen. Hierdoor kreeg ik 
mijn stukken niet actief opgesteld. Mijn tegenstander profiteerde 
hiervan door langzaam op de c-lijn door te drukken. Ik verloor 
een pion, waarna het gewoon bekeken was. 

 
Bord 2.  Paul van Duynhoven - Pascal Graafmans  0 - 1 

Ik won al snel twee pionnen en daarmee was de stelling van mijn 
tegenstander een ruïne geworden. Ik won even later ook nog een 
stuk en daarmee de partij; 26 zetten. 

 
Bord 3.  Eugène Ros - G. Hakkenberg  1 - 0 

Konings-Indisch 
Konings-Indische opening met fianchetto van de witte 
koningsloper. Wit kwam prettig te staan, maar overzag dat zwart 
via een piepkleine combinatie een pion kon winnen. De 
compensatie die wit daarvoor kreeg was echter groot: een sterk 
ros op d5 en druk langs de d-lijn, waar zwart een zwakke pion 
had op d6. Zwart raakte in lichte tijdnood en wist geen goed 
antwoord te vinden op de problemen; 1-0 na 24 zetten. 



 17

Bord 4.  Kjeld Vinkx - Henk van Griethuijsen  1 – 0 
 
Bord 5.  Ad van Diem - Harry Szöke  1 – 0 
 
Bord 6.  B. van Kuyk - Erik Hamers  1 - 0 

Klassieke drakenvariant 
Vanuit bovengenoemde opening ontspon zich een strategisch 
gevecht waarin mijn tegenstander een betere stelling kreeg. In 
het eindspel overzag ik een simpel pionzetje waardoor onze 
(Mark van Gestel en ik) combinatie niet doorging. Ik verloor er 
een stuk mee. 

 
Bord 7.  Pieter Couwenberg - C. van Zundert  0 - 1 

Aangenomen damegambiet 
De opening ging me dit keer beter af dan de laatste keer tegen 
Oisterwijk. Toch kwam ik een pion achter te staan. De 
tegenstander won later nog een pion, maar in het eindspel won ik 
de pionnen  weer terug en de strijd op het bord was weer 
gelijkwaardig met zelfs iets betere kansen voor wit. Helaas kon 
ik dit voordeel miet om zetten in een bordpunt. Ik had een hele 
plezierige tegenstander waarmee ik een fijne pot geschaakt heb. 

 
Bord 8.  Piet de Kroon - Rupert Spijkerman  1 - 0 

Siciliaans 
Siciliaans met overwicht van zwart. Heerlijk spelen met lopers 
op b7 en b6, dreigend naar leuke combinaties in het centrum. De 
scherpe alerte verdediging van Piet de Kroon en 
concentratieverlies leidde tot de nederlaag. 
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Wolstad 5 - EGS 2  5½ - 2½ 
 
 
 
 
 
 
Op  4 februari speelde het tweede team tegen Wolstad 5. Met een dikke 
overwinning op zak maken ze kans om kampioen te worden en te 
promoveren naar de derde klasse, waar ze misschien wel het eerste team 
tegen komen. 
 
Bord 1.  Marc van Gestel - J. Coomans  1 - 0 
Nimzo-Indisch 

In een positiespel waarin de ruimte voor mij een klein voordeel 
bood werden de lopers listig geplaatst. Daar mijn tegenstander 
zijn dame op haar eigen vleugel liet, werd een koningsaanval 
met f4 ingezet. Op het einde waren de verdedigende pionnen 
dermate verzwakt dat twee verwoestende penningen beslist 
voordeel opleverden. Hoera voor Marc. 

 
Bord 2.  Jozef Kouwenberg - Peter Ansems  0 - 1 
d2-d3, d7-d5 

Na een rustig opgezette opening besloot mijn tegenstander aan te 
zetten voor een rustig verder verloop van de partij. In plaats van 
zijn druk op het centrum d.m.v. een pionzet te vergroten, koos 
hij voor een passievere zet. Hierdoor kon ik het initiatief nemen 
en op de 20e zet een pion veroveren. Doordat ik nu op de 
damevleugel kon oprukken, volgde later nog stukwinst en weer 
later partijwinst. 
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Bord 3.  Fred Kreek - J. Uittenbogaard  1 - 0 
Klassiek damegambiet 

Het was een spannende partij waar ik over het algemeen in de 
aanval was, en langzaam mijn positie iets verbeterde. Even later 
kwam mijn tegenstander sterk terug, maar door een verkeerde 
pionzet kon ik een koningsaanval beginnen met een loperoffer 
die hij verkeerd beantwoordde waardoor ik snel won. 

 
Bord 4.  C. Monquil - Wil Spijkers  0 - 1 
Vierpaardenspel 

1. e4 e5 2. Pf3 Pf6 3. Pc3 Pc6 4. a3 g6 5. Lc4 Lg7 6. d3 O-O 7. 
O-O d6 8. h3 Le6 9. Lxe6 fxe6. 
Dit leverde een dubbel-centrumpion op. Ik heb daarna het 
centrum veroverd en heel voorzichtig na 42 zetten schaakmat 
gegeven. 

 
Bord 5.  Louis Doomernik - H. van Gorp  ½ - ½ 
Frans, doorschuifvariant 

Zeer positioneel. Voortdurend strijd om overwicht in het 
centrum. Van Gorp had een pion meer. Ik had een licht 
positioneel voordeel. Materiaal: 5 respectievelijk 6 pionnen, 
beide 2 torens, dame en lopers van gelijke kleur. 
Remise overeengekomen op de 27e zet. Na het onverplicht 
uitspelen werd het remise, derhalve een terechte uitslag. 

 
Bord 6.  A. van Oss - Arnold Backx  1 - 0 
Caro-Kann 
1. e4 c6 2. c4 d5 3. b3 e6 4. e5 Ld7. 

Voor mij een onbekende theorie in deze opening waardoor ik erg 
in ruimtegebrek kwam en kunstmatig een korte rochade bereikte. 
In het eindspel ruilden wij af tot elk een zwart-velderige loper, 
die tenslotte ook in de ruil kwam. Het eindspel met ieder 5, later 
4 en 3 pionnen betekende voor mij de nekslag. In een zetdwang 
kort voor promotie van een witte randpion legde ik mijn koning 
neer. 
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Bord 7.  Balt van den Dries - F. van Daelen  0 - 1 
 
Bord 8.  D. Vos - Ton Pastor  0 - 1 

Dit keer had ik het genoegen een hele jonge tegenstander te 
treffen. Persoonlijk heb ik moeite met het inschatten van zo'n 
jochie dat net boven en onder zijn broek uit komt. En al gauw 
had ik het idee dat het wel eens een lange partij zou kunnen 
worden, omdat de eerste pion pas bij de 13e zet van het bord 
verdween. En ja hoor, de partij duurde langer dan 5 uur en was 
pas op de 80e zet beslist.Na een fout ingeschatte zet kon ik de 
jonge tegenstander toch nog mat zetten. 
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De competities 
 
 
 
 
 
 
Beker 
 
De beker is dit jaar gewonnen door Serge Bierhuizen. In de finale 
versloeg hij Jan Langenberg in de baragepartij, nadat de echte partij in 
remise was geëindigd. Volgend jaar zien we hem weer terug om zijn 
titel te verdedigen. 
 
Jeugdcompetitie 
 
Stand na de 20e ronde: 
 
 1. Alex  205 
 2. Donat  179 
 3. Pascal  130 
 4. Dirk  99 
 5. Jan  86 
 6. Nathijs  50 
 7. Alexandre 48 
 8. Tom  47 
 9. Arnaud 41 
 10. Mark  31 
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Binnencompetitie 
 
Stand na de 16e ronde in groep 1: 
 
 1. Rick van Loij   613 
 2. Jan Langenberg  451 
 3. Erik Hamers   407 
 4. Ad van Diem   375 
 5. Henk van Griethuijsen 360 
 6. Pascal Graafmans  351 
 7. Marc van Gestel  283 
 8. Wil Spijkers   267 
 9. Rupert Spijkerman  245 
 10. Kees de Kok   239 
 11. Pieter Couwenberg  237 
 12. Ton Krugers   223 
 13. René van den Bosch  205 
 14. Arnold Backx   111 
 15. Peter Ansems   104 
 
Stand na de 16e ronde in groep 2: 
 
 1. Jaap Touw   318 
 2. Louis Doomernik  280 
 3. Ruud van Loon  231 
 4. Jan de Brouwer  220 
 5. Balt van den Dries  197 
 6. Ton Pastor   173 
 7. Piet van den Ende  172 
 8. Leo Joosten   140 
 9. Jo van Loon   80 
 10. Toon Spijkers   42 
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EGS - Vughtse Toren  6 - 2 
 
 
 
 
 
 
Met een prachtige overwinning op Vughtse Toren behouden we nog 
kansen om in de 2e klasse te blijven. Niet onverdiend overigens. De 
zwaarste klus moet nog komen: de uitwedstrijd tegen D4 2. 
 
Bord 1.  Onno van Buijtenen - Jan Langenberg  0 - 1 
Siciliaans, Morragambiet 

In de opening verspeelde mijn tegenstander een vol paard. Hij 
kreeg hiervoor wel wat tegenspel, maar moest uiteindelijk toch 
buigen voor mijn materiële overwicht. 

 
Bord 2.  Eugène Ros  ½ - ½ 

Na een veelbelovend begin haperde de witte aanvalsmachine. 
Zwart verdedigde zich secuur en toen wit op de 24e zet het 
afschuwelijke idee kreeg de dames te ruilen - natuurlijk weer 
precies op de het verkeerde moment - was de aanval voorbij. Er 
restte niets anders dan in te gaan op zwarts remise-aanbod. 

 
Bord 3.  H. van Sterkenburg - Kees de Kok ½ - ½ 
Frans 

Na verwisseling van zetten kwam er een franse opening op het 
bord. Zwart won vrij snel een pion op de c-lijn en kon de druk 
opvoeren. Na het ruilen van stukken kwam het eindspel met de 
dames op het bord. Zwart stond beter maar kon het niet te snel 
forceren. De stand was al 5½-2½ dus werd besloten tot remise. 
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Bord 4.  Ad van Diem  1 - 0 
Caro-Kann 

In de Caro-Kann kreeg wit al snel ontwikkelingsvoorsprong. 
Toen zwart (foutief) kort rocheerde kon wit een vernietigende 
aanval opzetten, wwarbij wit de zwarte dame en 2 pionnen won 
tegen een toren en een loper. Daarna was het nog een kwestie 
van lange adem om de partij te winnen. Toen zwart langzaam 
maar zeker steeds meer materiaal van het bord zag verdwijnen 
gaf hij op. 

 
Bord 5.  Henk van Griethuijsen  0 - 1 
Siciliaans, Paulsenvariant 

In een Paulsen rocheerde wit lang tegen een half-open c-lijn. Dit 
gaf mij positionele aanknopingspunten. Een verdubbeling op de 
c-lijn leverde via een kleine tactische wending een pion op. In 
een poging nog iets te redden gaf wit ook nog een stuk cadeau. 
Toen was het wel uit. 

 
Bord 6.  Rupert Spijkerman  ½ - ½ 
Spaans 

Ja inderdaad Spaans. Maar de getructe manier van tegenspelen 
leidde tot een variant, die we niet gehad hebben in de les. In het 
middenspel speelde ik mezelf wat kwijt maar herstelde dit in het 
eindspel wat voor Rupert heel bijzonder is: remise. 

 
Bord 7.  Kees de Laat - Erik Hamers  ½ - ½ 
Siciliaans, Drakevariant 

Vanuit de klassieke variant van de siciliaanse draak werd ik in 
het middenspel tot verdedigen gedwongen. Maar gelukkig liet 
mijn tegenstander een steekje vallen en verloor een pion. 
Hierdoor kreeg ik weer wat lucht. Door de winst van good ol' 
Jaap Touw stonden we met 4½ al op winst waardoor de vrede 
snel getekend werd. 

 
Bord 8.  Jaap Touw - ?  1 - 0 
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Stand na de 6e ronde NBSB-competitie in de 2e klasse B: 
 
1. D4 2   11 31½ 
2. Oisterwijk   8 22½ 
3. Stukkenjagers 5  6 25½ 
4. Schavo   6 25 
5. Vrije Pion   6 22 
6. EGS    4 25 
7. Vughtse Toren  4 20½ 
8. Wolstad 3   3 21½ 
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EGS 2 - Wasbord  1½ - 6½ 
 
 
 
 
 
 
Het tweede team ging met man en muis de boot in tegen Wasbord. Het 
word nu zeer moeilijk om nog te promoveren, omdat vooraf vier teams 
aan kop stonden, en er maar twee kunnen promoveren. Dit betekent dat 
het tweede team, net als het eerste, in de laatste wedstrijd tegen D4 alles 
of niets zal moeten spelen. 
 
Bord 1.  Jeroen ? - Peter Ansems  1 - 0 
Frans 

Franse opening (Nimzowitsch variant) waarin de witspeler koos 
voor dame-uitval op g4. Remise zou niet voldoende zijn, dus 
maakte ik me op voor een winstpoging. Aangezien de stelling 
zich daar eigenlijk niet voor leende bleef ik uiteindelijk met lege 
handen en een stofsmaak in de mond achter. Ach ja, het kon 
eigenlijk ook niet goed blijven gaan. Volgende keer beter. 
Voor een uitvoerige analyse van de partij verwijs ik naar degene 
die na afloop mijn notatieboekje heeft ingepikt. 

 
Bord 2.  Mark van Gestel - ?  0 - 1 
 
Bord 3.  ? - Fred Kreek  ½ - ½ 
 
Bord 4.  Wil Spijkers - ?  0 - 1 
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Bord 5.  F. Huysdens - Arnold Backx  ½ - ½ 
Caro-Kann 

Wederom Caro-Kann, ditmaal de doorschuifvariant. Het aanbod 
om de witvelderige loper te ruilen weigerde mijn tegenstander en 
hij speelde c4 op. De stelling werd min of meer gedrongen; wit 
rokeerde pas laat, ik gaf mijn rokade op. Zijn zwartvelderige 
loper stond min of meer buiten spel terwijl ik een pion moest 
prijsgeven. De stelling bleef in evenwicht vooral toen ik een 
doorbraak op de koningsvleugel kon forceren terwijl mijn 
damevleugel zwak stond. Uiteindelijk werd tot remise besloten. 
Ook de post-mortem analyse gaf weinig mogelijkheden voor 
winstvoering van mijn tegenstander of van mij. 

 
Bord 6.  Louis Doomernik - ?  0 - 1 
Siciliaans 

Met wit een open siciliaan, tot de 28e zet volop winstkansen. 
Toen maakte ik een cruciale fout. D.m.v. aftrekschaak verloor ik 
een belangrijke centrum pion. De daarop volgende afruil 
bezorgde me ook nog een geïsoleerde dubbelpion. Het overwicht 
voor zwart was nu doorslaggevend: op de 37e zet gaf ik op.  

 
Bord 7.  ? - Balt van den Dries  1 - 0 
 
Bord 8.  Ruude van Loon - C. Fijnman  ½ - ½ 

Remise nadat 3x een gelijke stelling op het bord was verschenen. 
Mijn tegenstander stond beter. 

 
Stand na de 6e ronde NBSB-competitie in de 4e klasse B: 
 
1. Wasbord   8 26½ 
2. EGS 2   6 20 
3. Waalwijk 3   6 20 
4. D4 4   6 19½ 
5. Baronie 7   5 24 
6. Stukkenjagers 8  3 18½ 
7. Wolstad 5   2 15½ 
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Agenda 
 
 
 
 
 
 
De agenda voor de komende weken ziet er als volgt uit: 
 
  
 21 maart  18e ronde interne competitie 
  
 28 maart  19e ronde interne competitie 
  
 1 april   7e ronde externe competitie 
    1e team uit tegen D4 2 
    2e team uit tegen D4 4 
  
 4 april   thema avond 
  
 11 april  20e ronde interne competitie 
  
 18 april  21e ronde interne competitie 
  
 22 april  beslissingswedstrijden externe competitie 
  
 25 april  22e ronde interne competitie 
  
 2 mei   1e ronde snelschaken 
  
 9 mei   23e ronde interne competitie 
  
 16 mei   24e ronde interne competitie 
 
Kopij kan ingeleverd worden bij de redactie van de Schaakmeester. 
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Van de redactie ... 
 
 
 
 
 
 
Het seizoen zit er weer op wat betreft de binnen- en buitencompetitie. 
Het is bekend wie kampioen is geworden, welke teams zijn 
gepromoveerd en welke gedegradeerd. Sommige zijn blijven steken in 
de grauwe middenmoot. 
 
Ook is de laatste ronde van het snelschaken zojuist afgelopen en weten 
we of Rick de dubbel heeft kunnen maken. Dat hij inmiddels met een 
straatlengte voorsprong de nieuwe ongeslagen kampioen is van EGS 
weten we al een half jaar. Dit is ook de eerste keer dat EGS een 
kampioen heeft die geen enkele partij verloor, en slechts één partij 
remise moest geven (tegen wie was dit?). De gelijkenis met Ajax is 
groot, alleen won Ajax ook nog eens de Europacup voor 
landskampioenen. 
 
De laatste grote krachtmeting vind vanavond plaats: de simultaan tegen 
César Becx. We moeten toch eens een keer laten zien dat we thema 
avonden hebben georganiseerd, en nu dus best wel wat van openingen 
afweten (volgende keer behandelen we 1. f4). Maar het seizoen is nog 
niet afgelopen. Er zijn inmiddels plannen om alsnog de GOK te 
organiseren, maar dan gecombineerd met een zomercompetitie, zowel 
op dinsdag- als op vrijdagavonden. Hoever deze plannen zijn is nog niet 
duidelijk, maar dit wordt nog bekend gemaakt. 
 
En nu op naar het 60-jarig bestaan van EGS. 
 
 
P.S. Jammer genoeg zijn deze keer niet de eindstanden van de binnen- 
en jeugd competitie aanwezig. We hopen volgende keer op een betere 
afstemming met de desbetreffende competitieleiders. 
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Snelschaken 
 
 
 
 
 
 
De snelschaakcompetitie was dit jaar enigszins anders dan andere jaren. 
Geen 5 avonden in het jaar, en ook geen handicapschaken, maar 
gewoon 2 avonden in mei, een voorronde en een finale. Degene die de 
voorronde overleefden kwamen terecht in de finale, de overigen, 
waaronder ook enkele schakers die in de voorronde niet aanwezig 
waren, mochten vechten om de troostprijs. 
 
Op 2 mei werd de voorronde gespeeld. Twee groepen waren door loting 
verkregen, en binnen iedere groep werd een volledige competitie 
afgewerkt. De resultaten: 
 
Groep I 
 
 1. Pascal Graafmans  7 
 2. Rupert Spijkerman  6 
 3. Erik Hamers   4 
 4. Wil Spijkers   2½ 
 5. Piet van de Ende  ½ 
 
Pascal won in deze groep alles behalve één partij tegen Rupert. Pascal, 
Rupert en Erik gaan door naar de finale. 
 
Groep II 
 
 1. Jan Langenberg  7 
 2. Rick van Loy   6 
 3. Marc van Gestel  4 
 4. Balt van den Dries  2 
 5. Pieter Couwenberg  1 
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In groep II werd Jan winnaar. Hij verloor slechts één partij tegen Marc. 
Jan, Rick en Marc gaan door naar de finale. 
 
Op 30 mei, bijna een maand later, was het dan zover. De strijd om de 
snelschaakcup barstte los. Opnieuw werd in beide groepen een volledige 
competitie afgewerkt, met als volgende resultaat: 
 
Finalegroep 
 
 1. Jan Langenberg  8 
 2. Rick van Loy   7 
 3. Pascal Graafmans  6 
 4. Rupert Spijkerman  5 
 5. Erik Hamers   2½ 
 6. Marc van Gestel  1½ 
 
Na 9 ronden spelen was het al bekend, en na 10 ronden spelen officieel: 
de nieuwe snelschaakkampioen is Jan Langenberg. De twee afgelopen 
seizoenen werd het snelschaken overigens ook door hem gewonnen. 
 
Troostgroep 
 
 1. Henk van Griethuijsen 10 
 2. Jaap Touw   8 
 3. Wil Spijkers   5 
 4. Balt van den Dries   / 
  Louis Doomernik  3 
 5. Jan de Brouwer  2 
 5. Leo Joosten   2 
 
In de troostgroep was Henk niet te stuiten. Hij had waarschijnlijk ook 
goed in de finalegroep kunnen meespelen, maar regels zijn regels. Jaap 
eindigde op een zeer comfortabele 2e plaats. 
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Rick van Loy wint Wolstad-Cup 
 
 
 
 
 
 
Daar ik eigenlijk van plan was dit seizoen het wat rustiger aan te doen 
(geen TK en avondcompetitie), had ik me toch weer laten verleiden om 
mee te spelen voor de wolstadbeker. Een zeven ronden tellende 
competitie waarin iedere maand (we zijn gestart in oktober) 1 ronde 
wordt gespeeld. 
Na vijf ronden stond ik alleen aan kop. In de 6e ronde tegen Adri 
Hartsuiker ging het mis. Een eindspel met een kwaliteit meer kon ik niet 
tot winst voeren, waarna de tijdnood fase me de das om deed. Het geluk 
wat me in de 6e ronde ontbrak stond mij wel terzijde in de 7e ronde 
tegen Paul Bogaers. Serge zou winnaar zijn als Paul en ik remise 
zouden spelen. Na 23 zetten keek ik tegen een verloren stelling aan. 
Nadat mijn tegenstander het te mooi wilde afmaken, is het resterende 
spel voor mij gemakkelijk gewonnen. 
 
Na vier ronden had ik nog de volle 100% en zo mocht ik in de vijfde 
ronde tegen een van de betere spelers van Tilburg aantreden. Op het 
bord komt de Drakenvariant waarop mijn opponent toch zeker een 
patent heeft. Tot en met de twintigste zet is het allemaal bekend, maar 
wat dan? Enfin, kijkt u zelf maar. 
 
Rick van Loy - Wilbert Kocken 
Siciliaans, Drakenvariant 
 
 1. e2 e4  c7 c5 
 2. Pg1 f3  d7 d6 
 3. d2 d4  c5xd4 
 4. Pf3xd4  Pg8 f6 
 5. Pb1 c3  g7 g6 
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 6. Lc1 e3  Lf8 g7 
7. f2 f3  O O 
 8. Lf1 c4  Pb8 c6 
 9. Dd1 d2 Lc8 d7 
10. O O O  Ta8 c8 
 
Zo werd het twintig jaar geleden ook nog gespeeld, tegenwoordig geeft 
men de voorkeur aan Da5 om vervolgens met de koningstoren de c-lijn 
te bezetten, voor het creëren van een vluchtveld voor de loper op h8. 
 
11. Lc4 b3  Pc6 e5 
12. h2 h4  Pe5 c4 
13. Lb3xc4 Tc8xc4 
14. h4 h5  Pf6xh5 
15. g2 g4  Ph5 f6 
16. Pd4 e2 
 
Om punt c3 nogmaals te dekken en ter voorbereiding van 17. Lh6. 
Direct Lh6 zou weerlegt worden door Pxe4. 
 
16. ...  Dd8 a5 
17. Le3 h6  Tf8 c8 
 
Zie de opmerking bij de 10e zet, waar anders zwart Lh8 had kunnen 
spelen. Wit moet dan proberen zijn loper te ruilen tegen het paard op f6 
om zijn aanval voort te kunnen zetten. 
 
18. Lh6xg7 Kg8xg7 
19. Dd2 h6+ Kg7 g8 
20. Td1 d3 
 
Tot dusver alles bekend volgens de partij Karpov-Kortsnoj 1974, zie 
Schaakmeester januari 1995. 
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20. ...  Tc8 c5(?) 
 
Een alternatief is moeilijk aan te bieden. Kortsnoj speelde hier T4c5 
maar werd na 21. g5 Txg5 22. Td5 teruggefloten. 
Een nadeel van de tekstzet is in ieder geval dat er dreigende matbeelden 
verschijnen op de volgende zet van wit, in dit geval op de bovenste rij. 
 
21. Pc3 d5! 

 
WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 

 
Schitterend, al zeg ik het zelf. De primaire matdreiging van wit is 22. 
Pxe7+ Kh8 23. Df8+ Pg8 24. Dxg8 mat. 
  
21. ... Pxd5 is taboe vanwege 22. Dxh7+ en 23. Dh8 mat. Het inslaan op 
c2 met schaak, 21. ... Txc2+ 22. Kb1, vergt een nader onderzoek.  
A) 22. ... Txd5 23. Txd5 Da4 24. Td4 Dc6 25. Thc1 kan wit een 
eindspel ingaan met een kwaliteit voor twee pionnen. 
Na 24. Pc3 volgt 24. ... Txc3 25. bxc3 Lxg4 (26. fxg4 De4+) met goed 
spel voor zwart. 
Na 23. ... Dc7 (i.p.v. Da4) behoudt wit na 24. Td2 het betere van het 
spel. 
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B) 22. ... Txb2+ 23. Kxb2 Db5+ 24. Tb3 Dxe2+ 25. Ka1 of 25. Kb1 
en wit is tegen inbraak verzekerd. 
Al met al kunnen we tot de conclusie komen dat de zet 21. Pd5 
gerechtvaardigd is omdat wit in het slechtste geval gelijkspel overhoudt. 
 
21. ...  Tc5xd5 
 
Zwart vermijdt bovenstaande complicaties en geeft de kwaliteit om wits 
aanval af te stoppen. 
 
22. e4xd5  Da5 c5 
 
Ook het inslaan op a2 helpt niet vanwege Ta3. 
 
23. Pe2 c3  b7 b5 
24. Pc3 e4 
 
Opnieuw laat wit het inslaan op c2 vrijwillig toe om zijn plan tot 
uitvoering te brengen. Om 24. Pe4 te voorkomen had zwart beter Df2 
kunnen spelen. 
 
24. ...  Tc4xe4 
 
Zwart stopt er een tweede kwaliteit in om wits aanval tot stilstand te 
brengen. 
 
25. f3xe4  Ld7xg4 
26. Dh6 e3  Dc5xe3+ 
 
Wit speelt op dameruil om zijn materiële voordeel in winst om te 
buigen. Het resterende eindspel is nog niet zomaar gewonnen, zeker niet 
tegen een crack als Wilbert Kocken. 
 
27. Td3xe3 a7 a5 
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Welk plan moet wit volgen om verder te komen? Het is daarom 
belangrijk om te weten waar de kansen van zwart liggen. Ziet u het ook? 
Het vijandelijke pionnenduo g en h moeten in bedwang worden 
gehouden. Daarom zal de monarch het werk moeten doen. 
 
28. Kc1 d2  h7 h5 
29. Kd2 d3 Pf6 d7 
30. Kd3 d4 Pd7 e5 
31. a2 a4  b5xa4 
 
31. b4 is misschien beter, maar wits plan is het naar voren sturen van de 
c-pion om een vrijpion te creëren. 
 
32. c2 c4  Pe5 d7 
 
Het vrijwillig verlaten van dit steunpunt wordt zwarts ondergang. 
 
33. e4 e5  d6xe5+ 
34. Te3xe5 Pd7xe5 
 
Wit geeft de kwaliteit terug in ruil voor actief spel. 
 
35. Kd4xe5 Kg8 f8 
36. c4 c5  f7 f6+ 
37. Ke5 d4  Lg4 f5 
 
Misschien wel een kritiek moment. Na 37. ... e5+ 38. Ke3 heeft wit 
twee vrijpionnen en blijft het spannend. 
 
38. c5 c6  Kf8 e8 
39. Th1 a1  Lf5 c2 
40. Ta1 c1  Lc2 f5 
41. Tc1 c4  h5 h4 
42. Tc4xa4 h4 h3 
43. Ta4xa5 Ke8 d8 
44. b2 b4  g6 g5 
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45. b4 b5 
 
45. d6 ziet er ook goed uit. 
 
45. ...  h3 h2 
46. Ta5 a8+ Lf5 c8 
 
46. ... Kc7?? 47. Kc5 
 
47. Ta8 a1  g5 g4 
48. Kd4 e3  f6 f5 
49. Ke3 f4 
 
49. b6 wint sneller. 
 
49. ...  Kd8 c7 
 
Indien 49. ... e5+ volgt 50. Kxe5 g3 51. Kd6 en wint. 
 
50. Ta1 h1  Kc7 b6 
51. Th1xh2 Kb6xb5 
52. Th2 h8  Lc8 a6 
53. c6 c7 
 
1 0 
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Opgave 
 
 
 
 
 
 
De oplossing van de vorige opgave is: 1. Th5+ gxh5 2.Df6 mat. 
 
 
 
 
 
 
Wit geeft mat of wint de dame. 
 

 
WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 
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D4 2 - EGS  6 - 2 
 
 
 
 
 
 
Met maar liefst vier uitvallers (Kees de Kok, Henk van Griethuijsen, 
Pieter Couwenberg en Pascal Graafmans) moest we proberen ons vege 
lijf te redden in Oosterhout. Hierbij hadden we de hulp nodig van enkele 
leden van het tweede team, waardoor zij dusdanig werden verzwakt dat 
er ook voor hen een eervolle tweede plaats niet meer in zat. 
Als we zouden winnen waren we in de tweede klasse gebleven, echter 
dit bleek onmogelijk. 
 
Bord 1.  Eugène Ros - M. van de Burght  0 - 1 
Ben-Oni 

Nadat zwart kans op initiatief gemist had, zette wit hem klem; 
zwart kon (bijna) geen vin meer verroeren. Op het moment dat 
we er als team slecht voor stonden, moest ik alles of niets spelen. 
En zoals het zo vaak gaat ... 

 
Bord 2.  Sandra de Blécourt - Jan Langenberg  ½ - ½ 
Dame-Indisch 

Zoals zo vaak in een dame-indische opening kwam ik ook deze 
keer zeer beroerd te staan. Op de 9e zet speelde ik f5, waarna ik 
alle zeilen moest bijzetten om pion e6 niet te verliezen. 
Tegenspel had ik op dat moment niet of nauwelijks. Ondanks de 
slechte stelling kon ik het allemaal net verdedigen, en kreeg op 
een gegeven moment zelfs een beetje lucht. Even later kwamen 
we met EGS op een niet meer te achterhalen achterstand waarna 
ik remise aanbood. 
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Bord 3.  Ad van Diem - Thorvals Guurink  0 - 1 
Siciliaans 

Al vroeg in de partij (14e zet) offerde wit een loper tegen twee 
pionnen door op h6 in te slaan en de koningsvleugel van zwart 
zodoende open te breken. Wit kreeg daardoor weliswaar een 
krachtige aanval, maar zwart kon zich steeds goed verdedigen. 
Door afruil van een aantal stukken werd uiteindelijk de aanval 
gepareerd, waardoor wit een stuk achterstond zonder echte 
compensatie. Toen ik daarna bovendien een combinatie verkeerd 
inschatte was het helemaal verkeken. Wit ging nog meer 
materiaal verliezen; tijd dus nu om op te geven. Helaas. 

 
Bord 4.  Ruud Goverde - Erik Hamers  ½ - ½ 
Spaans afruilvariant 

Ik besloot tot een open opening en hoopte daarmee wat meer 
verwikkelingen te creëren, maar de partij werd snel naar een 
eindspel afgewikkeld wat snel remise werd. 

 
Bord 5.  Rupert Spijkerman - Avontuur  0 - 1 

Overmoedig overzag ik stukverlies in het middenspel. Dit leidde 
tot een felle koningsaanval van mijn kant. Damewinst was niet 
genoeg, Ik werd geleidelijk aan door zijn goed opgestelde 
paarden en torens in het nauw gebracht. 

 
Bord 6.  K. Brunner - Jaap Touw  1 - 0 
Russisch 

De eerste zeven zetten theorie, daarna 10 zetten in 1.45 uur. 
Hevig onder druk van tijd en witte paarden, toren, dame, enz., 
kwam op de 27e zet de beslissende fout. 



 14

Bord 7.  Fred Kreek - E. Boom  1 - 0 
Grünfeld-Indisch 

Het begin ging gelijk op, maar ik kon een open c-lijn beheersen 
na een pionslag. Mijn tegenstander probeerde deze te veroveren, 
wat hem lukte, maar door een listige paardzet won ik een pion. 
Ik offerde het paard voor 3 pionnen en in het eindspel bleken 
deze net te sterk. 

 
Bord 8.  J. Heyne - Marc van Gestel  1 - 0 

In een opening waar ik niets van snapte (1. Pf3 d5 2. c4 dxc4 3. 
Pc3 Pc6) overzag ik een kleine vork die me een pion kostte. 
Deze bleef tot het eindspel overeind. Helaas miste ik toen nog 
een remisekans: 1-0. 

 
 
Eindstand in de 2e klasse B: 
 
1. D4 2   12 37 Kampioen 
2. Schavo   8 28 
3. Oisterwijk   8 25 
4. Stukkenjagers 5  7 29½ 
5. Vrije Pion   7 26 
7. Vughtse Toren  6 25½ 
7. EGS    4 27 Degradatie 
8. Wolstad 3   4 26 Degradatie 
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D4 4 - EGS 2  5 - 3 
 
 
 
 
 
 
Doordat een aantal mensen waren doorgeschoven naar het eerste team, 
moesten we met 7 man aantreden. Hierdoor stonden we bij voorbaat al 
met 1-0 achter. Ondanks alles gingen we toch vol goede moed aan de 
slag, en zijn zeker niet kansloos geweest. 
 
Bord 1.  Peter Ansems - Arnold Sprinkhuizen  0 - 1 
Bird 

Na de opening zag het er hoopvol uit; pion voorsprong en 
gezonde stelling. Toen ik verderop in de partij nog een pion 
dacht te veroveren en na afruilen in een gewonnen eindspel 
dacht te komen werd mijn tegenstander plotseling klaarwakker. 
Hij deed ogenschijnlijk een loper in de 'aanbieding' en zette een 
mataanval op. In de overtuiging dat dit allemaal zo'n vaart niet 
zou lopen, besloot ik hier toch maar op in te gaan. Mijn 
tegenstander had het echter net iets beter gezien dan ik en in 
plaats van een gewonnen kwam ik in een verloren stelling 
terecht. 

 
Bord 3.  Wil Spijkers - W. Ariëns  ½ - ½ 
Dame pion opening 

Wij speelden zo pienter dat het in de 17e zet herhaling van zetten 
werd en er niet meer dan remise in zat terwijl alle stukken nog 
op het bord stonden. 
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Bord 4.  Paul Vioen - Arnold Backx  0 - 1 
Dame pion opening 

Gelijk oplopende partij die in een remise stelling verzande. Met 
enig geluk kan ik in een flitsende combinatie de partij afmaken. 
Wit: Kg1 Dc2 Tf1 Te5 Lc3 a2 b2 c3 d4 g3 h2 
Zwart: Kg8 Dc7 Tc8 Tf8 Le6 a3 b2 d5 f7 g7 h6 
Na wits 1. Lf5 kwam ik na diep nadenken tot 1. ... Dc4, vervolg: 
2. Te6 fxe6 3. Le6+ Kh8 4. Lc1 Df1 mat. 

 
Bord 7.  Balt van den Dries - Jeroen Zwaap  0 - 1 
Engels 
 

Remise aangeboden, niet aangenomen. Ik dacht dat ik beter 
stond. Naderhand gaf ik mijn dame weg, toen kon ik het niet 
meer redden. 

 
Bord 8.  Jimmy de Leeuw - Alex van Lanen  0 - 1 

Ik kwam al snel een pion voor, maar ik lette niet goed op, en 
verloor hem weer. In het eindspel won ik weer een pion en gaf 
mat. 

 
Eindstand in de 4e klasse B: 
 
1. Wasbord   8 30 Kampioen 
2. D4 4   8 24½ 
3. Waalwijk 3   6 23½ 
4. EGS 2   6 23 
5. Baronie 7   5 24 
6. Stukkenjagers 8  5 23 
7. Wolstad 5   4 20 
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De italiaanse partij 
 
 
 
 
 
 
In het kader van de thema avond volgt hier een zeer interessante partij 
die gespeeld werd in het Hastings van 1895. Deze partij kan als het 
hoogtepunt van de combinatiekunst uit de tweede helft van de 
negentiende eeuw worden beschouwd. Ook de tegenwoordige schaker 
raakt betoverd door de onsterfelijke schoonheid van deze partij. 
 
Steinitz - Von Bardeleben 
Italiaans 
 
  
1. e2 e4  e7 e5 
2. Pg1 f3  Pb8 c6 
3. Lf1 c4  Lf8 c5 
4. c2 c3  Pg8 f6 
5. d2 d4  e5xd4 
6. c3xd4  Lc5 b4+ 
7. Pb1 c 3 d7 d5 
 
Op de thema-avond werd erop gewezen dat 7. ... Pxe4! hier de sterkste 
voortzetting is. 
 
8. e4xd5  Pf6xd5 
9. O O!  Lc8 e6 
 
Het springt in het oog, dat zwart het aangeboden pionoffer niet mag 
aannemen, omdat de gevolgen voor hem catastrofaal zouden zijn. Na 9. 
... Pxc3 10. bxc3 Le7 11. Lf4 of 11. Te1 O-O 12. d5 krijgt wit de beste 
vooruitzichten. 
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10. Lc1 g5  Lb4 e7 
 
Zwart wil veld d5 blijven controleren wat hem de mogelijkheid biedt de 
geïsoleerde witte d-pion te blokkeren. Uit deze partij blijkt echter, dat 
wit daarvoor een uitstekend stukkenspel krijgt. 
 
11. Lc4xd5 
 
Op het eerste gezicht staat zwart volkomen veilig. Maar door een reeks 
afruilen lukt het wit de vijandelijke koning in het centrum te vast te 
houden en tot een gevaarlijke aanval te komen. 
 
11. ...  Le6xd5 
12. Pc3xd5 Dd8xd5 
13. Lg5xe7 Pc6xe7 
14. Tf1 e1 
 
Hiermee laat wit de zwarte rochade niet toe, een factor die zwaar zal 
wegen. 
 
14. ...  f7 f6 
 
Een zet met dubbele betekenis: zwart ontneemt de velden e5 en g5 aan 
de witte stukken en bereidt met Kf7 en The8 een soort kunstmatige 
rochade voor. Toch verzwakt de positie van de zwarte koning, waardoor 
wit een gevaarlijke aanval kan ontwikkelen. 
 
15. Dd1 e2 
 
Vele decennia lang trok niemand deze voor de hand liggende en 
logische zet in twijfel. Pas in 1973 kwam GM Igor Saitzev met de 
verrassende uitval 15. Da4+. Daarna begeeft de zwarte koning zich naar 
f7. Tien jaar later ontdekte GM Geller daarop de beslissende versterking 
van de witte aanval: 16. Pe5+. 
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15. ...  Dd5 d7 
16. Ta1 c1  c7 c6 (?) 
 
Juist deze zet gaf Steinitz de mogelijkheid een schitterende combinatie 
uit te voeren en daarmee een schaakkunstwerk te scheppen. Zwart 
moest hier 17. ... Kf7! spelen, om het paard te ontpennen en dat zo 
spoedig mogelijk naar d5 te brengen. 
De zwarte stukken zijn door de penning op de e-lijn verlamd. 'Wie in 
het voordeel is moet aanvallen, anders boet hij dit voordeel in!' - dit 
motto bleef Steinitz ook in deze partij trouw en hij begon zijn offensief.  
 
17. d4 d5! 
 
Wit, die zijn tegenstander in de ontwikkeling ver vooruit is, brengt een 
pionoffer dat hem overduidelijk in het voordeel brengt. 
 
17. ...  c6xd5 
18. Pf3 d4  Ke8 f7 
19. Pd4 e6  Th8 c8 
 
Hiermee verhindert zwart de witte toreninvasie op de 7e rij. Tot 
hetzelfde doel zou ook 19. ... Pc6 dienen, maar dan had zwart de 
pluspion moeten teruggeven. 
 
20. De2 g4  g7 g6 
21. Pe6 g5+ Kf7 e8 
 
De combinatie die met de volgende zet begint heeft deze partij 
inderdaad onsterfelijk gemaakt. Natuurlijk was hier ook 22. Pxh7 Dxg4 
23. Pxf6+ en 24. Pxg4 mogelijk, met overgang naar een eindspel waarin 
wit een pion meer heeft. Wit had dan nog een harde dobber gehad om 
dit voordeel tot gelding te brengen. 
 
22. Te1xe7+!! 
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Na deze verrassende, mooie zet wint wit geforceerd. Het is duidelijk dat 
de variant 22. ... Kxe7 23. Te1+ Kd6 (op 23. ... Kd8 beslist 24. Pe6+) 
24. Db4+ Kc7 25. Pe6+ Kb8 26. Df4+ tot een snelle witte zege leidt. 
Het fijne van de combinatie van Steinitz bestaat er echter in, dat zwart 
de brutale toren niet hoeft te nemen. 
22. ...  Ke8 f8! 
23. Te7 f7+! Kf8 g8 
24. Tf7 g7+!! 
 
Wederom mag de toren met de dame noch met de koning worden 
geslagen, terwijl na 24. ... Kf8 wit de strijd meteen beslist door 25. 
Pxh7+. 
 
24. ...  Kg8 h8 
25. Tg7xh7+ 
 
In de meeste publikaties heet het nu dat zwart het opgaf. Dat klopt, maar 
niet helemaal. Von Bardeleben, die de hopeloosheid van zijn toestand 
had ingezien, verliet zwijgend de toernooizaal en kwam niet meer terug. 
Op deze niet geheel behoorlijke wijze onttrok Von Bardeleben zich aan 
de plicht zijn nederlaag openlijk toe te geven. Steinitz liet daarna het 
slot van zijn combinatie zien: 25. ... Kg8 26. Tg7+! Kh8 27. Dh4+ Kxg7 
28. Dh7+ Kf8 29. Dh8+ Ke7 30. Dg7+ Ke8 31. Dg8+ Ke7 32. Df7+ 
Kd8 33. Df8+ De8 34. Pf7+ Kd7 25. Dd6 mat. 
Zonder te aarzelen kende de enthousiaste jury Steinitz voor deze partij 
de schoonheidsprijs toe. 
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Agenda 
 
 
 
 
 
 
De agenda voor de komende weken ziet er als volgt uit: 
 
  
 6 juni officiële afsluiting van het seizoen 
  
 13 juni start van de zomercompetitie 
  
  
Kopij kan worden ingeleverd bij de redactie van de Schaakmeester. 
 
De oplossing: 1 Tc7+ Td7 (1. ... Kd6 2. Dc5+ of 1. ... Ke8 2. De3+) 2. Dc5+ Kd8 3. 
Kh6!!, een hoogst opmerkelijke tempo-dwang. 
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 Jaargang 17  nummer 4  september 1995 
 
De Schaakmeester 
 
 
 
 
 
 
Periodieke uitgave van de "Eerste Goirlese Schaakclub" EGS te Goirle. 
 
Redactie. 
P. Couwenberg, tel. (013) 348378, 
J. Langenberg, tel. (013) 350487. 
 
Bestuur EGS. 
A. van Diem, voorzitter, tel. (013) 344229, 
A. Backx, penningmeester, tel. (013) 343695, 
T. Pastor, secretaris, tel. (013) 344879, 
S. Bierhuizen, jeugdleider, tel. (040) 817908, 
L. Doomernik, tel. (013) 341569. 
 
Clublokaal. 
Café "Hof van Holland", Tilburgseweg 83, Goirle, tel. (013) 341962. 
 
Clubavond. 
Dinsdag, aanvang 20.00 uur, 
Wedstrijdleider: A. van Diem, tel. (013) 344229 
 
Jeugdopleiding. 
Dinsdag, aanvang 19.00 uur, 
Jeugdopleiding voor pionnen-, toren- en koningsdiploma volgens KNSB-richtlijnen, 
Jeugdleider: S. Bierhuizen, tel. (040) 817908. 
 
Contributie. 
Senioren: fl. 100,- per jaar, 
Junioren: fl. 70,- per jaar, 
Aspiranten: fl. 55,- per jaar. 
 
EGS is aangesloten bij de KNSB. 
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Van de redactie ... 
 
 
 
 
 
 
Het nieuwe seizoen is weer aangebroken en iedereen heeft er weer zin 
in, in schaken. Na een lange hete zomer waarin toch ook nog geschaakt 
werd beginnen de kille dagen weer een belangrijke rol te spelen. 
Allereerst is het misschien belangrijk om te vertellen hoe het afgelopen 
seizoen werd afgesloten. 
Allereerst was er de simultaan tegen César Becx. Voor zover we ons 
kunnen herinneren was dit een 100% overwinning van César. Maar wat 
belangrijker is, het was een zeer geslaagde avond. 
Vervolgens werd de zomercompetitie voor de tweede 
achtereenvolgende keer gespeeld. Dit waren vijf of zes ronden volgens 
het Zwitsers systeem. Niet op komen dagen betekende dan ook gewoon 
een nul aan je broek. En er waren nogal wat mensen die niet op kwamen 
dagen. Helaas is ons de eindstand niet bekent, maar wij schatten dat 
Henk van Griethuijsen deze competitie uiteindelijk heeft gewonnen. 
Mocht dit niet zo zijn wil dan de echte winnaar opstaan! 
De start van het nieuwe seizoen betekent ook de vormgeving van het 
zestig jarig jubileum van EGS. Hieraan wordt door verschillende 
mensen zéér hard gewerkt. Bij het vormgeven van een jubileum 
Schaakmeester werden alle oude Schaakmeesters doorgespit. En wat 
blijkt, al bij de eerste nummers werd er door de redactie tot in den 
treuren toe om kopij gevraagd. Onze afspraak is dat deze Schaakmeester 
de laatste zal zijn waarin dit gebeurt. 
  
KOPIJ KOPIJ KOPIJ KOPIJ KOPIJ KOPIJ KOPIJ KOPIJ KOPIJ 
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Mededelingen van het bestuur 
 
 
 
 
 
 
Agenda van de openingsvergadering van het schaakseizoen 1995/1996: 
 
1. Opening door de voorzitter. 
2. Mededelingen. 
3. Binnencompetitie. 
4. Snelschaakcompetitie. 
5. Buitencompetitie. 
6. Viering 60 jarig bestaan. 
7. Rondvraag. 
8. Sluiting. 
 
Wegens een zeer druk schaak-programma van schaakvereniging Schavo  
is het dit jaar niet mogelijk gebleken om de traditionele vriendschappe-
lijke wedstrijd tegen Schavo te spelen. 
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Schaken 
 
 
 
 
 
 
Met Mieke van Manker. 
Goedemiddag, u spreekt met Spijkerman van de omroep, u bent van 
schaakvereniging SAVO? 
Jawel. 
Wij zijn op het ogenblik een programma aan het maken over de 
verschillende niet gebonden zomer- en wintersporten. Kunt u iets over 
het schaken zeggen? Is het verplicht overdekt of mag het ook in de 
openlucht bijvoorbeeld? 
Ja, vooral in de zomermaanden gebeurt het ook wel in de openlucht. Op 
braderieën en zulk soort toestanden wordt vaak wel eens een 
schaakstand opgebouwd en daar zitten dan enkele leden van onze club 
bij die dan met voorbijgangers een potje willen schaken. 
Eh, ik begrijp hieruit: bij schaken gebruik je een 'schaakstand' en een 
'potje'. 
Nee, het wordt gespeeld met een bord en met schaakstukken. 
Schaakstukken. Zijn die niet zijwindgevoelig? 
Nee hoor, als we in de open lucht spelen, dan gebruiken we grote 
houten stukken, dus dat valt wel mee. 
Wat is nu precies het grondprincipe van schaken? Stel u geeft mij mijn 
eerste schaakles, waar ... 
Dat is heel eenvoudig. We gaan uit van een bord met 64 velden. 
Dat is een hele oppervlakte. 
Eén speelt met wit, en de ander speelt met zwart. 
Is dat verplicht? 
Dat is verplicht. Dan krijgen we de stukken. Het voornaamste stuk is 
natuurlijk de koning. 
Oh ja? 
En dan de dame. 
Welke dame? 
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Allebei de spelers hebben een dame. 
Je speelt het dus twee aan twee? 
Eh ... met z'n tweeën ja. 
Samengevat: de koning speelt met de dame tegen die andere koning met 
een dame? 
Nou, zo kunt u dat niet zien hoor. Schaken is toch wel een combinatie 
van alle stukken met elkaar. Dan heeft iedere speler ook nog twee 
torens, twee paarden, twee lopers en pionnen. 
Wacht even, wat u daar noemt, zijn dat allemaal stukken? 
Jawel, en die stukken hebben ieder hun eigen loop. Ieder stuk loopt op 
een andere manier over het veld en de bedoeling van het schaakspel is 
om de tegenstander 'mat' te zetten op het bord. 
Aha, en wat bedoelt u met 'mat' zetten? 
'De koning mat zetten'. Als de koning 'mat' staat, dan moet u denken dat 
ieder stuk een paar velden bestrijkt en, nu noem ik maar iets, die dame 
kijkt naar de koning. 
Welke dame? 
Die dame van de tegenstander. 
En waarom staat zij dan die koning aan te kijken? 
Dat moet. 
Van wie? 
Dat is één van de regels van het spel. En als de koning dan niet naar een 
ander veld toe kan, dan staat hij 'mat'. 
Speelt het paard daarbij ook een rol? 
Dat kan, dat hoeft niet per se. Het kan een pion zijn, of een loper, kijk 
de stukken kunnen onderling geruild zijn. 
Door wie? 
Door de tegenspeler. 
Mooi is dat. Nog een vraag. Die 'mat' is dat een 'loper'? 
Dat is een loper, ja. 
Ik heb ook wel eens gehoord van 'herdersmat'. 
Ja, dat 'herdersmat' is een bepaald soort 'mat'. Je hebt ook nog 'stikmat' 
maar voor beginnende schakers lijkt me dat ... 
En 'Narrenmat'? 
Ja ... 
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'Droogmat'? 
Zo zijn er ... 
'De Buitenmat'? 
Ja, maar laten we het bij de eenvoudige regels houden. Als de koning 
'mat' staat, dan is het spel over. 
En kan het spel dan opgeborgen worden of moeten de stellingen blijven 
staan tot een volgende keer? 
Nee hoor, alles kan dan opgeborgen worden. 
U bent heel duidelijk geweest, misschien mag ik u nog een paar korte 
vragen stellen over het schaken? 
Ja hoor, gaat uw gang. 
Pionnen, zijn dat vrije torens of staan ze daar los van? 
Eh ... pionnen eh ... zijn van zichzelf. Hij kan wel heel belangrijk 
worden als ie promoveert. 
Een hoed opzet met een pluimpje? 
Eh ... ja. 
Kan een koning ook een dame worden? 
Nee, een koning blijft een koning. 
Dus de dame blijft een stuk van zichzelf? 
Ja, de dame blijft een stuk op zich met de waarde van ... 
Van een paard. 
De dame heeft de waarde van een paard? 
De waarde van de paardesprong bedoel ik. 
Ah, dat bedoelt u, de paardesprong. 
Dat is toch één vooruit, twee achteruit, even omhoog, en dan rats boem 
schuin door het midden? 
Ja, inderdaad. 
Mooi. Alles is volkomen duidelijk. Speelt u zelf ook schaak? 
Jawel, hoor. In clubverband. 
En wint u vaak? 
Nou, dat valt wel tegen, hoor. 
Ja, daar was ik al bang voor. Zeg mevrouw hartelijk dank voor al uw 
inlichtingen. Dag mevrouw. 
Graag gedaan, hoor. Dag mijnheer. 
 
Uit: 
Onzinnige telefoongesprekken: kluunwapsen, drevelkneipers en ander telefoonvertier/ 
Jack Spijkerman. 
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Opgave 
 
 
 
 
 
 
Deze keer een opgave die is ingezonden door Mark van Gestel. 
 
Wit: Kh1 pion f4 h4, 
Zwart: Kh6 pion g5 f7. 

 
WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 

 
Het schijnt dat je gerust je computer mag gebruiken bij het oplossen van 
deze opgave. Met andere woorden: de computer zal het antwoord niet 
vinden. 
 
Het antwoord op deze opgave is te verkrijgen bij Mark van Gestel of bij Serge 
Bierhuizen. Om een tip te geven: het lijkt me onverstandig om als eerste zet een 
pionzet uit te voeren. 
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Jeugdcompetitie 
 
 
 
 
 
 
Ranglijst per 20 juni 1995 (waarschijnlijk is dit ook de eindstand): 
 
 1. Alex  306 
 2. Donat  249 
 3. Pascal  175 
 4. Dirk  135 
 5. Jan  119 
 6. Mathijs 100 
 7. Arnoud 80 
 8. Tom  72 
 9. Mark  67 
 10. Alexandre 62 
 
Na 30 ronden gespeeld te hebben, zien we dat Alex het weer voor elkaar 
heeft. Opnieuw is hij jeugdkampioen van EGS. Met een riante 
voorsprong op Donat kan hij terugkijken op een zeer geslaagd seizoen. 
Als enige jeugdspeler wist hij bovendien ongeslagen te blijven, wat op 
zich ook al een zeer goede prestatie is. Donat staat met zijn puntentotaal 
ook behoorlijk stevig op de tweede plaats, gevolgd door Pascal. Deze 
twee zullen het Alex volgend seizoen behoorlijk lastig gaan maken. 
Alex en Donat hebben echter wel het hoogste remise percentage (18%) 
van de jeugd. Wat dat betreft zijn Dirk, Jan, en Mathijs de strijdlustigste 
spelers met een remise percentage van 0%. Bij hen was het elke partij 
erop of eronder. Jammer dat we hier geen partij van kunnen laten zien. 
Onderaan vinden we zeer dicht opeen Arnaud, Tom, Mark en 
Alexandre. De onderlinge strijd is gewonnen door Arnaud, maar er dient 
opgemerkt te worden dat Mark slechts 14 wedstrijden heeft gespeeld. 
Dat belooft dus nog wat spektakel voor de toekomst. 
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De Schaakmeester 
 
 
 
 
 
 
Dag mensen, hier eens een berichtje van de Schaakmeester zelf. Met het 
oog op het komende seizoen wilde ik eens vertellen wat er allemaal in 
mij te lezen zal zijn, en door wie dit allemaal verzorgd zal worden. 
 
Wat er iedere keer in mij te lezen zal zijn (hoop ik): 
 
- Van de redactie. 

Dit stukje wordt, zoals verwacht verzorgd door de redactie van 
de Schaakmeester, dit zijn Pieter Couwenberg en Jan 
Langenberg. 

 
- Column over het wel en wee binnen EGS. 

Hiervoor moet de titel nog verzonnen worden, suggesties zijn 
welkom, er is echter al een kandidaat schrijver aanwezig. 

 
- Partij van de maand. 

De bedoeling is dat iedere uitgave een leuke partij die door twee 
EGS'ers is gespeeld aan de lezers wordt getoond. 

 
- Schaakcuriosa. 

Blunders, iedereen maakt ze wel eens mee. Voortreffelijke 
zetten, wie kent ze niet. In deze rubriek wordt aandacht besteed 
aan alle menselijke aspecten van het schaakspel. 

 
- Onderweg naar mat. 

Een oude titel weer uit de kast gehaald, met stukjes over partijen, 
opening, middenspel en eindspel, combinaties, valletjes, kortom 
alles wat met de poppetjes op het bord te maken heeft. 
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- Opgave. 
Meestal komt deze uit een boekje, maar het is natuurlijk leuker 
wanneer een opgave uit onze vereniging komt, zoals in deze 
aflevering het geval is. 

 
- Agenda. 
 
- Ranglijsten. 

Dit omvat de stand van de jeugd-, binnen-, buitencompetitie, de 
bekerwedstrijd, het snelschaken en dergelijke. Vaak zijn deze 
standen door de redactie makkelijk te verkrijgen. 

 
- Uitslagen. 

Deze titel spreekt voor zich. Er is echter één maar. Omdat de 
redactie slechts zelden aanwezig zal zijn bij de wedstrijden voor 
de buitencompetitie zullen de teams zelf hun wedstrijdverslagen 
in elkaar moeten knutselen. Bijvoorbeeld door iedere speler een 
klein verslagje te laten schrijven van zijn partij. Dit hoeft niet 
veel te zijn. Vervolgens schrijft één van de spelers een 
wedstrijdverslag door deze kleine verhaaltjes tot een groot 
verhaal te smeden. Dit laatste kan gerouleerd worden zodat 
iedereen ten hoogste één keer aan de beurt is. 

 
- Mededelingen van het bestuur. 

Hieronder vallen bijvoorbeeld notulen van vergaderingen, 
aankondigingen, besluiten, nieuwe leden, oude leden, alles wat 
het bestuur aangaat. 

 
Er zijn natuurlijk nog veel meer onderwerpen die ik in mijn blaadje kan 
laten zien. Wat te denken van een boekenrubriek, of het volgen van een 
correspondentiepartij tussen EGS en een andere schaakvereniging. Voor 
nieuwe ideeën en geniale invallen zal ik in ieder geval altijd mijn boekje 
open doen. En nu veel leesplezier in het komende seizoen. 
 

De Schaakmeester 
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Agenda 
 
 
 
 
 
 
 5 september openingsvergadering 
  
 12 september 1e ronde interne competitie 
  
 19 september 2e ronde interne competitie 
  
 26 september bekerwedstrijd 
 
Kopij kan worden ingeleverd bij de redactie van de Schaakmeester. 
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 Jaargang 17  nummer 5  oktober 1995 
 
De Schaakmeester 
 
 
 
 
 
 
Periodieke uitgave van de "Eerste Goirlese Schaakclub" EGS te Goirle. 
 
Redactie. 
P. Couwenberg, tel. (013) 5348378, 
J. Langenberg, tel. (013) 5350487. 
 
Bestuur EGS. 
A. van Diem, voorzitter, tel. (013) 5344229, 
A. Backx, penningmeester, tel. (013) 5343695, 
T. Pastor, secretaris, tel. (013) 5344879, 
E. Hamers, jeugdleider, tel. (013) 5346625, 
L. Doomernik, tel. (013) 5341569. 
 
Clublokaal. 
Café "Hof van Holland", Tilburgseweg 83, Goirle, tel. (013) 5341962. 
 
Clubavond. 
Dinsdag, aanvang 20.00 uur, 
Wedstrijdleider: A. van Diem, tel. (013) 5344229 
 
Jeugdopleiding. 
Dinsdag, aanvang 19.00 uur, 
Jeugdopleiding voor pionnen-, toren- en koningsdiploma volgens KNSB-richtlijnen, 
Jeugdleider: E. Hamers, tel. (013) 5346625. 
 
Contributie. 
Senioren: fl. 100,- per jaar, 
Junioren: fl. 70,- per jaar, 
Aspiranten: fl. 55,- per jaar. 
 
EGS is aangesloten bij de KNSB. 
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Van de redactie ... 
 
 
 
 
 
 
Weer een nieuwe Schaakmeester met deze keer eindelijk het verslag van 
de jaarvergadering van januari 1995. Op deze manier kunnen we in 
ieder geval controleren of we het afgelopen jaar gedaan hebben wat we 
aan het begin van het jaar zeiden. 
Verder een zinderende partij tussen Leo en Rob. 
Voor de eerste keer in deze Schaakmeester de rubriek 'Schaakcuriosa', 
waarin diverse onderwerpen van het schaken aan bod komen. Deze keer 
zijn het de blunders. Graag zouden we ook van de clubleden hun 
grootste blunders zien. Hoe harder we kunnen lachen, des te beter. 
En verder, zoals gewoonlijk, de standen en agenda. 
 
Veel leesplezier. 
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Mededelingen van het bestuur 
 
 
 
 
 
 
Verslag van de jaarvergadering welke is gehouden op 24 januari 1995. 
 
1. Opening 
Aanwezig van het bestuur: Ad van Diem, Louis Doomernik, Arnold 
Backx, Ton Pastor. 
Leden: Ton Krugers, Erik Hamers, Pascal Graafmans, Balt van den 
Dries, Jan de Brouwer, Jaap Touw, Jo van Loon, Wil Spijkers, 
Jan Langenberg, Marc van Gestel, Rick van Loy, Pieter Couwenberg, 
Henk van Griethuijsen, Rupert Spijkerman, Leo Joosten, Peter Ansems. 
Afgemeld: Serge Bierhuizen, Kees de Kok, Henk Renders, Piet van de 
Ende. 
 
2. Geen opmerkingen m.b.t. vorige notulen. 
 
3. Jaarverslag/mededelingen: 
Bord met de leden wordt aangepast (Ad). 
Aanvang van de wedstrijden wordt 20.00 u. De klokken worden gestart. 
De Bekercompetitie is gewonnen door Serge door een overwinning in 
een snelschaakpartij tegen Jan. 
In de volgende openingsvergadering wordt teruggekomen op de G.O.K. 
Binnencompetitie: Groepswinnaar groep 2: Pieter, groep 1: Jan. 
De zomercompetitie zal worden georganiseerd door Henk v. 
Griethuijsen. 
Bekerwedstrijd: winnaar Jan Langenberg. 
Winnaar snelschaken zowel met als zonder handicap: Jan Langenberg. 
De nieuwe thema-avonden worden zeer gewaardeerd. 
Het EGS Toernooi was geslaagd. Winnaar was Johan van Mil. 
Winnaar GOK was Henk van Griethuijsen. 
Kruikenmarkt-toernooi: (eindelijk) 1 wedstrijd gewonnen. 
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Externe competitie: 1e gepromoveerd naar 2e klasse. 
Avondcompetitie: laatste plaats. 
Simultaan tegen Cesar Beckx: 16,5 uit 17. 
De wedstrijd tegen Schavo werd verloren. 
Seizoenkaart Willem II: geloot werd wie de wedstrijden mocht 
bezoeken. 
Open dag Jan van Besouwhuis: geen respons. 
Oudledenmiddag: uitslag 4,5 tegen 1,5 voor EGS. 
Gongschaak: altijd leuk. 
LOG: 1 uur zendtijd tegoed (nog geen bericht ontvangen). 
 
4. Kascontrole: alles (als altijd) was weer perfect. 
Voorstel van Arnold: Alle gegevens van voor 1993 vernietigen (behalve 
de officiële stukken zoals balans etc.) 
Er zal worden nagegaan welke stukken tot wanneer bewaard moeten 
blijven. 
De nieuwe kascontrole commissie bestaat uit: 
Jan Langenberg en Leo Joosten (na aftreden van Rupert). 
 
5. Verslag penningmeester: 
Rick wil weten of de financiering van het EGS-Toernooi rond was. 
Er was een nadelig verschil. Kosten waren: zaalhuur, consumpties, 2 x 
aanschrijvingen, wisselbeker. 
De Jaarrekening wordt vastgesteld. 
 
6. De contributie wordt vastgesteld op nlg. 100,00 per jaar. 
 
7. De begroting wordt goedgekeurd met algemene stemmen. 
 
8. Bestuursverkiezing: 
Ad geeft een toelichting op het voorstel van het Bestuur om het aantal 
leden van het Bestuur terug te brengen van 5 naar 3. Geen 
vertegenwoordiging van de jeugd meer in het Bestuur. 
Taak van plv. voorzitter naar penningmeester of secretaris. 
Met algemene stemmen is het voorstel aanvaard m.i.v. komend jaar. 
Aftredend: Ad en Serge. Beiden herkozen. 
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9. Jeugdschaak: 
In de opleiding is overgegaan naar het 4-stappen systeem. 
Eventuele gegadigden voor jeugdinstructie s.v.p. melden bij Erik. 
Deelname aan het Kersttoernooi was zeer geslaagd. 
Voor vervoer naar toernooien worden primair de ouders benaderd. 
 
10. Schaakmeester: 
Deze is zeer regelmatig verschenen en was goed gevuld. Waarvoor alle 
lof. Graag worden artikelen ontvangen over buitengewone evenementen 
zoals bijv. kruikenmarkt, eigen EGS toernooi etc. 
 
11. Pr-activiteiten (toernooi 60 jarig bestaan). 
Het toernooi wordt i.v.m. 60 jarig bestaan doorgeschoven naar het 
nieuwe seizoen. 
Leden kunnen zich aanmelden voor organisatie van activiteiten. 
- extra editie Schaakmeester  . 
- Jubileumboek? 
 
12. Rondvraag: 

Jaap: Schaakklokken ijken? (Wil Spijkers) 
Competitie lagere scholen organiseren. 
Geen Schaakmeester in bieb. 
Advertenties in Schaakmeester. 
Voor nieuwe leden: wedstrijdreglement (Keizersysteem) en 
huisregels. (Ad: wedstrijdreglement + Arnold). 
Wil:  Regels i.v.m. notatie 
Marc: Thema-avonden (zeer geslaagd) Komen er meer? 
Rick: Wisselbeker interne competitie: Namen graveren in 
plaats van naamplaatjes. 
Schaaktrainer (eventueel te combineren met thema-avond). 
Bij eerste inventarisatie zijn er zeker 9 liefhebbers. 
Jo:  Gezellige avond voor leden. (Pascal en Jo). 

 
13. Sluiting. 
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Partij van de maand 
 
 
 
 
 
 
De partij van de maand is gespeeld in de binnencompetitie. De 
witspeler, Leo Joosten, wordt overrompeld door een pionnenstorm van 
de eerste categorie. Of hij de hieruit voortvloeiende problemen ook te 
boven komt kunt u lezen in het volgende stukje. De zwartspeler, Rob 
Leurs, schaakt sinds de start van dit seizoen in Goirle. Het was dus niet 
zo makkelijk voor Leo om zich op deze partij voor te bereiden. 
 
Leo Joosten - Rob Leurs 
Koningsfianchetto 
 
1. e2 e4  g7 g6 
 2. Lf1 e2  e7 e5 
 
Inmiddels hebben beide spelers zich in het diepe gestort. De vraag in 
deze stelling is of pion e5 de loper die op g7 zal verschijnen niet 
blokkeert. 
 
 3. Pg1 f3  d7 d6 
 4. d2 d3  Lf8 g7 
 5. b2 b3  f7 f5 
 6. Lc1 b2  c7 c5 
 7. Pb1 d2 
 
Zwart staat dreigend klaar om de witte stelling te vermorzelen. 
Misschien is het daarom beter voor wit om 7. Pc3 te spelen, waardoor er 
iets meer ruimte is voor de witte stukken. 
 
 7. ...  f5 f4 
 8. O O  g6 g5 
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Zwart gaat hier zeer agressief te werk. 
 
 9. h2 h3  h7 h5 
10. Pf3 h2  Pg8 f6 
11. Pd2 c4  Pb8 c6 
12. a2 a3 
 
Een andere mogelijkheid is om Te1 te spelen gevolgd door Lf1, om op 
deze manier de koningsstelling te verdedigen. 
 
12. ...  b7 b5 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 

 
13. Pc4 d2  Lc8 e6 
14. Pd2 f3  Lg7 h6 
 
Zwart had hier al 14. ... g4! moeten spelen, waarna hij een zeer grote 
druk over de g- of h-lijn kan gaan uitoefenen. 
 
15. Dd1 e1 
 
Wit profiteert echter niet van de wachtzet van zwart, door druk uit te 
oefenen op het centrum met 15. d4! 
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15. ...  g5 g4 
16. h3xg4  Pf6xg4 
 
Beter is 16. ... hxg4 waarna de h-lijn geopend is en het witte paard moet 
vluchten. 
 
17. Ta1 d1  Th8 g8 
18. Kg1 h1 Pg4xh2 
19. Pf3xh2  Dd8 g5 
20. Tf1 g1  Le6 g4 
21. Le2 f3 
 
Niet Pxg4 wegens de matdreiging Dh5. 
 
21. ...  Lg4 e6 
 
Ook 21. ... Kd7 is hier een goede mogelijkheid. 
 
22. De1 e2  Le6 f7 
23. d3 d4  c5 c4 
24. d4 d5 
 
Hier had wit het centrum kunnen openen met 24. dxe5, om zo tegenspel 
te krijgen. 
 
24. ...  Pc6 a5 
25. b3 b4 
 
Na de zet 25. g4 kan wit zijn koningsstelling sluiten voor de zwarte 
aanval. 
 
25. ...  Pa5 b7 
26. c2 c3  O O O 
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27. g2 g4  h5 h4 
28. De2 f1  Dg5 e7 
29. Df1 h3  Lh6 g5 
30. Lf3 e2  Tg8 h8 
31. Ph2 f3  Td8 g8 
32. Tg1 g2  Lf7 e8 
33. Tg2 h2  Le8 d7 
34. Td1 g1  Pb7 d8 
35. Dh3 f1  De7 h7 
36. Pf3xg5  Tg8xg5 
37. f2 f3  Th8 g8? 
 
Wit wint nu een pion. 
 
38. Df1 f2  Tg8 h8 
39. Df2xa7 Pd8 b7 
40. Da7 f2 
 
Wit moet nu zijn aanval doorzetten, bij voorkeur met de zet 40. a4! De 
dame kan altijd nog terug. 
 
40. ...  h4 h3 
41. Df2 f1  Kc8 c7 
42. Df1 f2  Th8 g8 
43. Df2 f1  Kc7 b6 
44. Df1 f2+? 
 
Waarom neemt wit niet de pion op h3 met zijn toren? Hij staat dan twee 
pionnen voor en dat is toch erg veel. Bovendien is de h-lijn dan ook in 
zijn handen. 
45. ...  Kb6 a6 
45. Le2 f1?? 
 
Wit mist de mogelijkheid om voor de laatste keer in deze partij naar de 
winst de grijpen. Weer is 45. a4! de aangewezen zet, waarna wit een 
zeer grote aanval heeft over de a-lijn en de diagonaal a7-g1. Nu keren 
de kansen wel heel snel. 
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45. ...  Ld7xg4! 
46. f3xg4  Dh7xe4+ 
47. Lf1 g2  h3xg2+ 
48. Df2xg2 f4 f3 
 
Slecht is de laatste zet van Rob niet, maar hij had het karwei nu in één 
keer kunnen klaren met de fantastische zet 48. Txg4 wat geforceerd tot 
mat leidt. 
 
49. Dg2 f2  Tg5xg4 
50. Tg1xg4 Tg8xg4 
51. Lb2 c1  De4xd5 
52. Lc1 d2  Dd5 e4 
53. Ld2 e3 
 
Wit besluit om te capituleren. 
 
0 1 
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Opgave 
 
 
 
 
 
 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 

 
In de volgende opgave geeft wit mat in 7 zetten. Het lijkt een 
onmogelijke opgave, maar na afloop zul je zien dat matgeven met slecht 
enkel een paard toch mogelijk is. 
 
Wit: Kh5 Pf3 
Zwart: Ka3 Ta2 Tb3 La1 Pb2 Pc3 pi a4 b4 f6 
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Wolstad III - EGS  7½-½ 
 
 
 
 
 
 
Omdat Hof van Holland gesloten was ging een ieder op eigen 
gelegenheid naar de Wolstad. We kwamen dus al niet als team aan. 
Daar kwam nog bij dat we met een achterstand begonnen. Rob had 's 
maandags al in het hol van de leeuw gespeeld. Al met al bleek de 
Wolstad een maatje te groot, maar twee seizoenen geleden verloren we 
ook de eerste wedstrijd met 7-1 en zijn uiteindelijk nog gepromoveerd. 
Laat ons hier kracht uit putten, maar vooral troost. 
 

Erik Hamers 
 
Bord 1 Ad van Diem - Wim Kimman 1-0 
In de opening gaf ik een pion weg, waardoor zwart al snel in het 
voordeel kwam. Ik had wel tegenspel, maar dit was onvoldoende om 
remise te kunnen houden. Zwarts tactiek was namelijk om af te 
wikkelen naar een eindspel, wat hem ook lukte. Daar bleek de pluspion 
voldoende voor de winst. Vlak voor de 50e zet en met de vlag op vallen 
gaf ik op. Het was toen al 5½-½ voor Wolstad. 
 
Bord 2 Ben van Kuijk - Louis Doomernik 1-0 
Caro-Kann 
Aangezien Ben een goede bekende van mij is, vond ik het leuk naar 
bord 2 op te schuiven. Een vorige gelegenheid leverde dat ons een punt 
op. Hij was dus gewaarschuwd. Ben speelde de actieve variant, hierdoor 
kwam ik onder druk. De eerste aanvalsgolf heb ik af kunnen slaan. 
Daarna werd het een positioneel gevecht. Wit kreeg licht overwicht. Dit 
was op den duur voldoende voor de winst. Op de 46e zet verloor ik een 
belangrijke pion. Bij de 50e zet, tegen de klok aan, moest ik opgeven. 
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Bord 3 Eugène Ros - M.O. Mix ½-½ 
Ros 
Ik gaf een pion voor het initiatief, kreeg tactische kansen langs de open 
d-lijn, maar investeerde te veel tijd, waardoor ik mijn lichte voordeel 
kwijtraakte. Remise na welgeteld 23 zetten. 
 
Bord 4 Kjeld Vinkx - Henk van Griethuijsen 1-0 
In een opening van mij onbekend ras (Reti? (bastaard?) Engels?) 
probeerde ik een stevige stelling op te bouwen. In het middenspel 
slaagde Kjeld erin de open d-lijn te beheersen. Ik slaagde erin de 
diagonaal h1-a8 te sluiten, maar toen kwamen de problemen via de 
andere diagonaal. Met kleine middelen precies zoals ik het zelf gedaan 
zou hebben, bracht wit mij in een situatie waarin ik langzamerhand 
moest kiezen tussen materiaal verliezen en verliezen of verliezen. 
Tenslotte overkwam dat laatste mij. 
 
Bord 5 Rob Leurs - Dennis van Kuijk 1-0 
 
Bord 6 Piet de Kroon - Mark van Gestel 1-0 
Lets gambiet 
Na een Lets gambiet kwam ik duidelijk beter in ontwikkeling te staan 
ten koste van 2 pionnen. Helaas verzuimde ik het spel scherp te houden 
waardoor mijn tegenstander terug kon komen. 
 
Bord 7 Erik Hamers - Frank van de Zande 1-0 
Spaans 
1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lb5 a6 4. La4 Pf6 5. O-O b5 6. Lb3 h6 7. Te1 Lc5 
8. Pxe5 Pxe5 9. d4 Lxd4 10. Dxd4 Pc6 11. Dd3 d6 12. Pc3 O-O 13. Dg3 
Ph5 14. Dg6 Pe5!! 
Ik ruilde mijn dame maar tegen 2 stukken en vocht voor wat ik waard 
was. Op de 52e zet gaf ik op. 
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Bord 8 Karin Bulle - Ton Pastor 1-0 
Damepion opening 
De enige aanwezige Wolstad-dame werd op bord 8 tegen mij ingezet. 
Dit bleek een juiste keus, althans voor de thuisclub. De eerste 15 zetten 
ongeveer zette ze à tempo. En na 25 zetten viel mijn vlag. Een beetje 
raar gezegd misschien, maar het was "gered door de gong", want op de 
26e zet werd ik mat gezet. 
 
Rectificatie: 
 
In de vorige schaakmeester werd Henk van Griethuijsen aangeduid als 
winnaar van de zomercompetitie, maar 
 

Mark van Gestel 
is 

zomerkampioen. 
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Schaakcuriosa 
 
 
 
 
 
 
Blunders, we maken ze als schaker allemaal weleens, we zijn tenslotte 
geen computerprogramma. Fouten maken is menselijk en een blunder 
maken is iets wat bij de schaaksport hoort Schakers die denken dat 
grootmeesters geen fouten maken hebben het mis. Wanneer we een 
willekeurig toernooi boek nemen en we spelen er wat partijen uit., dan 
zul je ongetwijfeld wel een aantal blunders te zien krijgen. hieronder 
heb ik zo'n mooi voorbeeld uit het Interpolis boek van 1991. 
 
Bareev - Karpov 
  
 
1. d4  Pf6 
2. c4  e6 
3. Pf3  b6 
4. g3  La6 
5. Da4  Lb7 
6. Lg2  c5 
7. dxc5  Lxc5 
8. 0 0  0 0 
9. Pc3  Le7 
10. Lf4  Pa6 
11. Tfd1  Pc5 
12. Dc2  Dc8 
13. Tac1  Pce4 
14. h3  Td8 
15. g4?! 
 
De bedoeling van de vorige zet, maar 15. Pe5 lijkt me hier meer op zijn 
plaats. 
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15. ...  d6 
16. Dd3  Pxc3 
17. Txc3  e5! 
 
  
Zwart heeft een gevaarlijk wapen wat wit dodelijk zal treffen. 
 
18. g5  Ph5 
19. Lc1  e4 
 
De vork eist hier een kwaliteit op. 
20. Dd4  exf3 
21. Lxf3  Lxf3 
22. Txf3  Lf8 
Wit had hier al op moeten geven maar gaat voor de vorm verder! 
 
23. b3  Te8 
24. Td2  Dc6 

 
WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 

In de volgende stelling ben ik aan zet en speel 42. ... Tc1? en bied ik Jan 
remise omdat ik dacht dat de pion op a2 toch niet meer kan promoveren, 
Jan steek zijn hand toe als acceptatie van mijn aanbod. 
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Dan komt het moeilijkste moment van de hele avond, wanneer Jan laat 
zien hoe ik met Th1 de partij helemaal op mijn naam had mogen 
schrijven. Ik baal nog steeds van deze afschuwelijke blunder. 
 
 
 
 

P. Couwenberg 
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De competities 
 
 
 
 
 
 
Jeugdcompetitie 
 
 
De stand bij de jeugd na 4 ronden: 
 
 1. Alex  60 
 2. Pascal  48 
 3. Jan  38 
 4. Dirk  35 
 5. Donat  27 
 6. Arnaud 24 
 7. Mark  22 
 8. Alexandre 16 
 9. Mathijs 15 
 10. Tom  8 
 
 
Binnencompetitie 
 
 
De stand in groep 1 na 5 ronden: 
 
 1. H v Griethuijsen 166 
 2. A van Diem  161 
 2. R v/d Bosch  145 
 4. E Hamers  137 
 5. P Couwenberg 124 
 6. L Doomernik  117 
 7. R Leurs  117 
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 8. M van Gestel  92 
 9. T Krugers  78 
 10. W Spijkers  76 
 11. T Pastor  72 
 
 
De stand in groep 2 na 5 ronden: 
 
 1. A Backx  124 
 2. R van Loon  97 
 3. L Joosten  95 
 4. J Touw  86 
 5. D Hermans  69 
 6. A van Lanen  62 
 7. A Schipperijn  56 
 8. J de Brouwer  54 
 9. B v/d Dries  52 
 10. W van Helden  20 
 
 
Partijen gespeeld op 24 oktober: 
 
W van Helden - B v/d Dries  0 - 1 
T Pastor - A Schipperijn  1 - 0 
R Leurs - H van Griethuijsen  0 - 1 
A van Lanen - L Joosten  0 - 1 
E Hamers - R v/d Bosch  ½ - ½ 
R van Loon - M van Gestel  ½ - ½ 
A Backx - J Touw   1 - 0 
D Hermans - L Doomernik  ½ - ½ 
 



 20

 
De EGS-ratinglijst per 10 oktober 1995 
 
 
 
 
 
 
 1. H v Griethuijsen 1754 
  2. E Hamers  1682 
  3. A van Diem  1678 
  4. R v/d Bosch  1667 
  5. R Leurs  1610 
  6. R van Loon  1601 
  7. M van Gestel  1595 
  8. A Backx  1587 
  9. L Doomernik  1564 
 10. P Couwenberg 1560 
 11. J Touw  1548 
 12. T Krugers  1517 
 13. W Spijkers  1509 
 14. A van Lanen  1501 
 15. A Schipperijn  1490 
 16. D Hermans  1488 
 17. T Pastor  1476 
 18. W van Helden  1473 
 19. L Joosten  1447 
 20. B v/d Dries  1420 
 21. J de Brouwer  1378 
 
 
Oplossing: 
1. Pd2! f5 (Zwart kan geen paard verroeren: 1. ... Pd3 2. Pc4 mat of 1. ... Pb5 2. Pb1 
mat) 2. Kh4! (niet 2. Kg5 wegens 2. ... Pe4+) f4 3. Kg4 (de witte koning moet 
zorgvuldig vermijden, dat hij schaak wordt gezet) f3 4. Kh3! f2 5. Kg2 f1D+ 6. Kxf1 
en Zwart bevindt zich eindelijk in tempodwang: mat op de volgende zet. 
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Agenda 
 
 
 
 
 
 21 november  8e ronde interne competitie 
 Kopij inleveren voor de externe competitie. 
 Uiterlijk maandagavond afmelden voor de binnencompetitie. 
  
 28 november  gongschaken 
  
 5 december  geen schaken vanwege Sinterklaas 
  
 12 december  9e ronde interne competitie 
  
 16 december  3e ronde externe competitie 
  
 19 december  halve finale bekercompetitie 
    thema avond 
  
 26 december  geen schaken vanwege kerstmis 
  
 28 december  oud-ledenmiddag 
  
 2 januari  10e ronde interne competitie 
  
 6 januari  4e ronde externe competitie 
  
 9 januari  11e ronde interne competitie 
  
 16 januari  finale bekercompetitie 
    thema avond 
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 Jaargang 18    nummer 1     januari 1996 
 
De Schaakmeester 
 
 
 
 
 
 
Periodieke uitgave van de "Eerste Goirlese Schaakclub" EGS te Goirle. 
 
Redactie. 
P. Couwenberg, tel. (013) 5348378, 
J. Langenberg, tel. (013) 5350487. 
 
Bestuur EGS. 
A. van Diem, voorzitter, tel. (013) 5344229, 
A. Backx, penningmeester, tel. (013) 5343695, 
T. Pastor, secretaris, tel. (013) 5344879, 
E. Hamers, jeugdleider, tel. (013) 5346625, 
L. Doomernik, tel. (013) 5341569. 
 
Clublokaal. 
Café "Hof van Holland", Tilburgseweg 83, Goirle, tel. (013) 5341962. 
 
Clubavond. 
Dinsdag, aanvang 20.00 uur, 
Wedstrijdleider: A. van Diem, tel. (013) 5344229 
 
Jeugdopleiding. 
Dinsdag, aanvang 19.00 uur, 
Jeugdopleiding voor pionnen-, toren- en koningsdiploma volgens KNSB-richtlijnen, 
Jeugdleider: E. Hamers, tel. (013) 5346625. 
 
Contributie. 
Senioren: fl. 100,- per jaar, 
Junioren: fl. 70,- per jaar, 
Aspiranten: fl. 55,- per jaar. 
 
EGS is aangesloten bij de KNSB. 
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Van de redactie ... 
 
 
 
 
 
 
Beter laat dan nooit. Hier is weer een uitgave van het zo fel begeerde 
blad. We wensen alle lezers een goed 1996 zowel achter als naast het 
bord. 
 
In deze schaakmeester de verslagen van drie externe, zeer boeiende, 
beetje treurige, pijnlijke wedstrijden. 
 
We hadden gehoopt dat Henk Renders onze vaste columnist zou 
worden, deze vacature staat echter nog steeds open. Mocht iemand 
belangstelling hebben om maandelijks zijn rubriek vol te pennen, dan 
kan deze zich bij de redactie melden. 
 
Wegens curieuze omstandigheden, is de bekerwedstrijd nog niet 
afgerond. Er moet nog steeds een datum worden gepland tussen de 
finalisten René en Rick. Er doen geruchten de ronde dat er afspraken 
zijn gemaakt met een andere sponsor, en dat de finale niet in Hof van 
Holland zou worden gespeeld. 
 
 
Veel leesplezier! 
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Partij van de maand 
 
 
 
 
 
 
De volgende partij werd op 31 oktober gespeeld in het Hof van Holland. 
Het is een partij waarin de moderne zet g6 wordt toegepast door zwart. 
Deze zet wordt echter voorafgegaan door het nemen van de pion op e4, 
waardoor de problemen voor wit in het centrum direct zijn opgelost. 
 
Het commentaar in deze partij is van Erik himself. 
 
Erik Hamers - Ruud van Loon 
Caro-Kann 
 
 1. e2 e4  c7 c6 
 2. d2 d4  d7 d5 
 3. Pb1 c3  d5xe4 
 4. Pc3xe4  g7 g6? 
 
Ik denk dat deze zet te vroeg gespeeld is. Beter is bijv. 4. ... Pd7 
gevolgd door 5. ... Pgf6. 
 
 5. Lc1 e3  Lf8 g7 
 6. Pg1 f3  Pg8 f6 
 7. Pe4xf6+ Lg7xf6 
 8. Dd1 d2 O O 
 9. O O O  Dd8 b6 
10. h2 h4  h7 h5 
11. Lf1 d3  Lc8 g4 
12. Td1 g1 
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12. ...  e7 e6? 
13. Pf3 e5  Lg4 f5? 
 
Beter is c5 en op Pxg4 volgt hxg4, en op dxc5 volgt Dc7 met 
onduidelijk spel. 
 
14. g2 g4  h5xg4 
15. Pe5xg4 Lf6xd4 
16. Le3xd4 Db6xd4 
17. Pg4 h6+ Kg8 h7 
18. Ph6xf5  e6xf5 
19. h4 h5  Kh7 g7 
20. h5xg6  f7xg6 
21. Tg1xg6+ Kg7 f7 
22. Dd2 g5? Dd4 e5 
 
22. Th7+!! 
 
23. Ld3xf5? Tf8 h8 
 
23. Lc4+!! 
 
24. Th1 g1? Th8 h7 
 
24. Le6+!! 
 
25. Lf5 e6+ 
 
1 0 
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Schaken op internet 
 
 
 
 
 
 
Het Internet...... Je hoort er tegenwoordig niet meer bij als je niet mee 
kunt praten over (het) Internet. Wat is dat Internet nu en wat biedt het 
voor mogelijkheden, vooral voor de schakende mens? 
 
Internet is niets meer of minder dan een aantal computers verspreid over 
de gehele wereld die via een modem (telefoonlijn) met elkaar verbonden 
zijn. Daarbij bestaat de mogelijkheid om informatie op te halen van de 
ene computer en dan snel over te schakelen naar de volgende. Dit is wat 
wel het 'netsurfen' genoemd wordt. Daarbij kun je zelf allerlei 
informatie achterlaten op speciaal daarvoor ingerichte pagina's. 
 
Ook is het mogelijk om te schaken op Internet. Daarvoor is een aantal 
krachtige computers her en der opgetuigd in een aantal landen. De drie 
meest bekende staan in Pittsburg, Oklahoma en het Midden Oosten, 
maar er zijn er al snel een stuk of twintig. De oudste 'club' kost geld in 
de vorm van een jaarcontributie van $49, de andere zijn gratis.  
 
Je begint dus te bellen naar een lokale 'verspreider' van Internet of 
inbelpunt. Vanuit hier wordt de verbinding gemaakt over de gehele 
wereld. Je betaalt dus alleen een abonnement aan de verspreider en 
verder alleen lokale telefoonkosten. In Goirle is het mogelijk om lid te 
worden van de Stichting KNOT tegen een jaarcontributie van ongeveer 
60 gulden. Dit is zeer laag in vergelijking met andere aanbieders, die 
behalve dit bedrag ook nog een maandbijdrage van ongeveer 30 gulden 
verlangen. 
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Na verbinding met een 'schaakserver' (server is Engels voor dienend 
computersysteem) en het kiezen van een zogenaamde 'Handle' (dit is 
een naam waarmee je aangesproken wil worden) die uniek moet zijn 
(dus niet Piet, Kees of Klaas want daar zijn er meer van op de wereld) 
en het toekennen van een password ben je klaar om te gaan schaken. 
Eerder ook al maar dan krijg je geen rating toegekend. 
Het geheel bestaat uit een lijst van commando's waarmee je allerlei 
informatie kunt uitwisselen. Het schaken zelf doe je op een bord met 
behulp van een muis. 
Zo kun je iemand uitdagen met een kort commando om een partij te 
spelen met 2 minuten op de klok en 12 seconden per zet erbij (Fischer 
klok). Dit is de meest gebruikte Blitz-tijd (snelschaak). Ook standaard 
partijen (duren langer) en zelfs wilde partijen (waarbij de onderste rij 
een willekeurige plaats krijgt) zijn mogelijk. Iedereen die geregistreerd 
is heeft een rating en zo kun je dus zien voor elke soort schaakpartij wat 
je rating is. Deze wordt uiteraard betrouwbaarder naarmate je meer 
partijen speelt. Ook is het mogelijk 'te gaan kijken' bij andere partijen 
die op dat moment gespeeld worden en zelfs commentaar te leveren 
(wat een domme zet etc.), alhoewel dat laatste uiteraard niet wordt 
gewaardeerd. Ook grootmeesters als Kasparov, Seirawan staan 
geregistreerd als gebruiker. Zelf kwam ik van de week de zusjes Polgar 
tegen op de Pittsburg-server. Vaak worden anonieme namen of handles 
gebruikt zoals BlackDeath, FreightTrain, Scarab, ChessFreak, Force, 
TheEmpress, ObiWanKanobi, KingLoek (Loek van Wely)  etc.  Je kunt 
aangeven tegen wie je per se niet wilt spelen, welke soort partijen je wilt 
spelen etc. Bij uitdaging wordt je tegenstander automatisch van je 
voorkeur op de hoogte gebracht. Partijen kunnen worden afgebroken en 
weer later hervat. Tevens kunnen deze worden verzonden naar een E-
mail adres (heeft iedereen die op Internet zit) waardoor je deze later op 
je gemak kunt analyseren. 
Het feit dat je tegen mensen speelt over de hele wereld leidt soms tot 
leuke taferelen. Zo speelde ik eens tegen een Amerikaan die er maar 
geen genoeg van kreeg. Toen ik zei dat ik naar bed ging (het was hier 
24.00 uur) vroeg hij of mijn baas dat dan wel goed vond, slapen 
overdag. Ik antwoordde dat mijn baas waarschijnlijk ook in bed lag, 
waarop hij de gezondheid van de instantie waar ik werk ernstig in 
twijfel begon te trekken.  
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Zo speel je partijen tegen Zuid-Amerikanen, Finnen, Noren, Denen, 
Amerikanen, als ook Nederlanders en zelfs Chinezen, Japanners  en 
Thais die als de datumgrens passeert al op de volgende dag spelen! 
Vaak volgt na een partij nog een klein over en weertje van vragen over 
de persoon, waar woon je, wat doe je etc. Zo vormt zo'n 'schaakcafé', 
waar Engels uiteraard de voertaal is, een plaats waar verschillende 
culturen verspreid over de gehele wereld nader tot elkaar komen onder 
het genot van een potje schaak. Het motto van het Internet-
schaakgebeuren is dan ook: 
 

'remember, chess is fun' 
 

Marc van Gestel 
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Opgave 
 
 
 
 
 
 
De volgende stelling komt uit de partij Bobby Fischer - Sherwin (New 
York 1957). Wit is aan zet, en staat gewonnen. De vraag is alleen hoe 
maakte Bobby het af. 
 
Wit: Kh1 De2 Ta4 Tf1 Ld5 a2 e4 g2 h2. 
Zwart: Kg8 Dg5 Tc3 Tf8 Pg4 d6 f7 g7 h7 
 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 
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EGS - Eindhoven 6  5-3 
 
 
 
 
 
 
We zijn weer helemaal terug. Binnen de kortste keren had Louis de 
eerste Eindhovenaar verschalkt. De tweede werd door de draak 
verschroeid, nummer drie werd door Eugène gevangen, Rob hield 
remise. Ondertussen probeerde René iedereen ervan te overtuigen dat 
zijn stelling remise was maar ondertussen stond Ton al verloren en 
waren de stellingen bij Ad en Henk nog onduidelijk. En daar kwam toch 
de overwinning van René: 4½, we waren binnen. Ton verloor, Ad 
volgde en Henk moest toch nog in remise berusten, hoewel hij het 
aanbod van zijn tegenstander al een keer had afgeslaan: 5-3. 
 

Erik Hamers 
 
  
Bord 

 
EGS 

 
Eindhoven 6 

 
Uitslag  

1 
 
Erik Hamers 

 
J. Wilsch 

 
1-0  

2 
 
Ad van Diem 

 
M. Lousberg 

 
0-1  

3 
 
Eugène Ros 

 
H. Reusink 

 
1-0  

4 
 
Henk van Griethuijsen 

 
P. Schaffer 

 
½-½  

5 
 
Rob Leurs 

 
M. de Rooij 

 
½-½  

6 
 
René van den Bosch 

 
A. Leeuwenburgh 

 
1-0  

7 
 
Ton Pastor 

 
J. Houtstra 

 
0-1  

8 
 
Louis Doomernik 

 
J. Kessels 

 
1-0  

 
 
 

 
 

 
5-3 
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J. Wilsch - Erik Hamers 0-1 
Er kwam, jawel, de joegoslavische aanval van de draak op het bord, 
maar mijn tegenstander vergat een zetje waardoor de draak zijn vuur 
kon spuwen: 1. e4 c5 2. Pf3 d6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 Pf6 5. Pc3 g6 6. Le3 
Lg7 7. f3 O-O 8. Lc4 Pc6 9. Dd2 Ld7 10. O-O-O Tc8 11. g4?? (11. 
Lb3) Pxd4 12. Dxd4 Pxg4. De dame moet weg en na ruil op e3 valt de 
loper op c4. 
 
Ad van Diem - Maurice Lousberg 0-1 
Siciliaans 
De partij ging lange tijd gelijk op. Wit kreeg op de damevleugel drie 
pionnen tegen één zwarte, maar zwart had in het centrum een vrijpion. 
Aanvankelijk had wit één pion meer, maar onder druk van zwart moest 
hij deze teruggeven. Zwart kon de druk op de witte koning steeds meer 
opvoeren, waarbij wit continu op moest letten voor mat of 
materiaalverlies. Vlak voor de tijdcontrole (die zwart in problemen 
bracht, omdat hij nog 10 zetten in 2 minuten moest doen) vond zwart 
een mooie matcombinatie. Wit gaf op. 
 
H. Reusink - Eugène Ros 0-1 
Na een uiterst Moderne Opening (1. e4 g6 2. d4 Lg7 3. Pf3 d6 4. c3) 
kwam zwart comfortabel te staan. Na ruil van wat stukken werd een 
middenspel bereikt waarin zwart goede tactische kansen had. Maar rond 
de 20e zet stokte het aanvalsspel. Wit kreeg een vrije d-pion die het 
uiterste vergde van zwarts zenuwen. Gelukkig werd ook wit nerveus; hij 
offerde een stuk voor twee pionnen, maar moest altijd rekening houden 
met "mat achter de paaltjes". De witte aanval bleek een fata morgana. 
De vaste 3e-bord speler van EGS maakte het karwei gedecideerd af, al 
zeg ik het zelf. 0-1 na 34 zetten. 
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Henk van Griethuijsen - Paul Schaffer ½-½ 
Na 24 Catalaans geïnspireerde zetten bezat ik een gezonde pluspion. Ik 
mag wel zeggen een wolk van een gesteunde vrijpion op c5. Toen 
combineerde ik een tactisch missertje met een wat grotere positionele  
fout. Dit resulteerde in een eindspel in een vrij open stelling met dames 
en een vrij zwakke loper tegen een paard. Na nogal wat strijd bleek dat 
ik uiteindelijk genoegen moest nemen met wat ruimtelijk overwicht. De 
zwakte op de witte velden voorkwam dat mijn vrijpion echt kon 
dreigen. Remise. 
 
M. de Rooij - Rob Leurs ½-½ 
Aan bord vijf met zwart een bekeken remise gespeeld. Gezien het 
verloop van de wedstrijd achtte ik het niet nodig om onnodige risico's te 
nemen. Na zo'n 18 zetten waren wij al beland in een eindspel, waarbij ik 
door secuur te spelen remise kon afdwingen. Achteraf zat er ook niet 
meer in. Maar gezien het eindresultaat een goede uitslag. 
 
René van den Bosch - Arjan Leeuwenburgh 1-0 
Wit speelde het London-systeem met de loper buiten de keten. Wit heeft 
steeds iets beter gestaan met wat meer ruimte en een open lijn. De 
tegenstander gaf in het middenspel een paard voor een loper en gooide 
zijn eigen stelling dicht. Dan is het paard in gesloten stelling beter en hij 
ruilde de open lijn in voor een paard + dame route. Mijn tegenstander 
dacht heel lang na, maar kon niet verhinderen dat het paard en de dame 
in de zwarte verdediging kwamen. Zwart dacht de problemen op te 
lossen door met zijn koning naar de andere vleugel te gaan. Maar hij 
dacht daar zolang over na dat zijn vlag viel. 1-0. 
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J. Houtstra - Ton Pastor 0-1 
Na de klassieke vierpaardenspel-opening kreeg wit een zodanig 
overwicht, dat ik na 20 zetten al 3 pionnen achterstond en eigenlijk 
constant onder druk van de witte aanval bleef. In het middenspel kon ik 
enigszins de druk verlichten en zelf een aanval opbouwen. De 3 pionnen 
bleef ik echter achter. Na de nodige afruil was de materiële achterstand 
niet weggewerkt, zodat het eindspel gewonnen was voor wit. Uiteraard 
ging ik door mijn vlag, maar anders had wit toch wel gewonnen. Ik heb 
in ieder geval doorgespeeld voor wat ik waard was. 
 
Louis Doomernik - J. Kessels 1-0 
Siciliaans 
Mijn tegenstander kwam beter uit de opening. Hij verzuimde echter hier 
profijt van te trekken en ging steeds voorzichtiger spelen. Toen ik mijn 
stukken had kunnen hergroeperen, kon ik de aanval overnemen. Omdat 
ik "lang" had gerocheerd kan ik aan een pionnenopmars op de 
koningsvleugel beginnen. De Eindhovenaar kon hier niet tijdig 
maatregelen tegen nemen en ging op de 33e zet mat. 
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D4 4 - EGS  7½-½ 
 
 
 
 
 
 
We moesten tegen het jeugdteam van D4 (Oosterhout). Rob Leurs en ik 
hadden de vis al vrij snel op het droge. Balt kwam slecht uit de opening 
maar wist zich eruit te wringen en toen ik nog eens ging kijken stond hij 
gewonnen. Bij Ad, die een kwaliteit offerde sloeg de aanval niet door 
maar Ton maakte zijn partij bekwaam uit. We stonden dus met 4-1 voor 
toen ik met een helft van het team alvast huiswaarts keerde (nooit meer 
doen!). In mijn handen wrijvend want Louis, Henk en Eugène zaten nog 
te spelen. Daar zou toch nog wel minstens een halfje uitkomen! Toen ik 
Louis belde bleek de einduitslag 4-4 te zijn geworden. 
 

Erik Hamers 
 
Rob Leurs - Onno Maroman 1-0 
Koningsgambiet 
Via een goede opening paardwinst - winst van twee pionnen. Helaas 
niet op tijd afgemaakt. Wel steeds twee pionnen voorgebleven. Eindspel 
toren twee pionnen koning tegen koning en toren. Zoals in de vorige 
interne tegen Erik al duidelijk werd, zorgvuldig uitspelen is de beste 
manier om te winnen. En jawel na 63 zetten moest de immer remise 
aanbiedende tegenstander het hoofd buigen. Tussenstand: 0-3! 
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Louis Doomernik - Nieuwenbraek 0-1 
Siciliaans 
  
Dramatisch. Een gewonnen stelling veranderde na een onbegrijpelijke 
vergissing in een uiteindelijk verloren partij. Met de loper nam ik op g6 
een pion met schaak (35e zet). Die kon hij niet terugnemen met pion f7 
op straffe van torenverlies. De loper kon evenwel heel simpel met de 
koning worden genomen.  
De zwarte koning geraakte weliswaar in een ongunstige positie, maar 
het materiaaloverwicht gaf, na heel lang spelen (bijna5 uur - 70 zetten) 
de doorslag. Ik begrijp nog niet hoe het mogelijk is, geconcentreerd 
spelend zo'n foutieve vergissing te begaan. Gelukkig deden mijn buren, 
Ton en Balt het beter. Zij hielden in zorgwekkende toestand het hoofd 
koel en wonnen. Hierdoor konden we met opgeheven hoofd vertrekken. 
We hadden tenslotte niet verloren. 
 
 
Maikel Aarts - Erik Hamers 0-1 
Siciliaans 
Op de 11de zet won ik een pion en op de 26e zet de dame. Op de 44e 
zet gaf wit op. 
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Ad van Diem - P. Willemse 0-1 
  
 
1. e2 e4  c7 c5    
2. Pg1 f3  d7 d6    
3. d2 d4  c5xd4    
4. Pf3xd4  Pg8 f6    
5. Pb1 c3  g7 g6    
6. Lc1 e3?!             
 
Niet de beste zet hier. Zwart kan al vervelend worden met Pg4, 
waardoor de loper weer weg moet of wordt afgeruild. 
 
6. ...  a7 a6    
7. f2 f3               
 
Mijn favoriete zet in dit soort stellingen. Verdedigd e4  en houdt  de 
zwarte loper en paard op g4 weg. 
 
7. ...  Lf8 g7    
8. Dd1 d2 0 0    
9. Le3 h6               
Niet zozeer om de loper af te ruilen, alswel om h5 van zwart tegen te 
gaan. 
 
9. ...  Pb8 d7    
10. Lf1 c4  Pd7 e5    
11. Lc4 b3  Lc8 d7 
12. 0 0 0  b7 b5 
 
Hiermee zet zwart de aanval op de witte koning in. Wit moet oppassen 
voor b4 en a5. 
 
13. a2 a3  Ta8 c8    
14. g2 g4               
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Een typisch thema in dit soort stellingen. Wit gaat ook frontaal in de 
aanval. Het wordt nu een strijd om de tijd: wie komt het eerst? 
 
14. ...  Dd8 b6    
15. h2 h4  a6 a5    
 
Niet de sterkste zet. Zwart had actiever moet doorzetten. 
a]  15. ... Txc3. Deze variant brengt zwart in een onduidelijke stelling, 
waarin hij in ieder geval kansen heeft. 16. bxc3 Pexg4 17. fxg4 Pxe4 18. 
De3 Lh6 19. g5 Lc6. Een onduidelijke stelling, waarin zwart weliswaar 
iets minder staat, maar met 20. ... dxc5 nog een aanval heeft. Wit heeft 
meer materiaal, maar zijn aanval tegen de zwarte koning is afgewend. 
b] 15. ... Txc3 16. Lg7 Kg7 17. Dc3 Tb8 18. g5 Ph5 19. De3 Pc6 20. 
The1 Pa5. 
 
16. h4 h5  Kg8 h8    
 
Doet niets. Wit kan nu zijn aanval afmaken. 
 
17. Lh6xg7+ Kh8xg7    
18. h5xg6  f7xg6    
19. Dh6+  Kg7 h8??    
20. g4 g5?! .... 
 
20. Pd5!! EN DE PARTIJ IS UIT. Deze zet had ik  achter het bord niet 
gezien. Men zie: 
20. ... Pf7 21. Dg6 Dc5 22. Pf6 Dg5+ 23. Dxg5 Pxg5 24. Pxd7 En zwart 
staat zoveel materiaal achter dat hij maar beter op kan geven. 
 
20. ... Ph5 
21. Th1xh5 g6xh5    
22. Dh6xh5 Pe5xf3    
23. Td1 h1  Pf3xg5    
24. Pd4 e6  Ld7xe6    
25. Lb3xe6 Db6 e3+   
26. Kc1 b1  Tc8 c5    
27. Le6 f5  Tf8 f7    
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28. Lf5 g6  Tf7 g7    
29. Dh5 h6 De3 f3    
30. Pc3 d5  Df3 g2    
  
31. Pd5 e3  Dg2 f2    
32. Pe3 f5  Df2xc2+   
33. Kb1 a1  Tc5xf5 
34. e4xf5  Dc2 g2 
35. Th1 c1  Dg2 g4 
36. Tc1 e1  Kh8 g8 
37. Lg6xh7+ 
 
Een noodgreep. In hevige tijdnood moet wit zonodig nog wat forceren. 
Dat is niet verstandig. 
 
37. ...  Pxh7 
38. De6+  Kg8 h8    
39. De6 c8+ Tg7 g8    
40. Dc8 c3+ Ph7 f6    
41. Te1xe7 Dg4 d1+   
42. Ka1 a2  Dd1 d5+   
43. Ka2 a1    
En wit ging door zijn vlag. 

Ad van Diem. 
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EGS - Schijndel  2½-5½ 
 
 
 
 
 
 
  
Bord 

 
EGS 

 
Schijndel 

 
Uitslag  

1 
 
Erik Hamers 

 
P. v.d. Heijden 

 
½-½  

2 
 
Henk van Griethuijsen 

 
Fierito 

 
0-1  

3 
 
René van den Bosch 

 
Theo Heijningen 

 
½-½  

4 
 
Ad van Diem 

 
Gijs Hermes 

 
0-1  

5 
 
Eugène Ros 

 
J. Smetsers 

 
0-1  

6 
 
Louis Doomernik 

 
 

 
½-½  

7 
 
Ton Pastor 

 
 

 
0-1  

8 
 
Pieter Couwenberg 

 
P. van de Meer 

 
1-0  

 
 
 

 
 

 
2½-5½ 

 
P. v.d. Heijden - Erik Hamers ½-½ 
Koningsindisch Klassiek 
De partij verliep volgens de strategie van de opening: wit aanval op de 
damevleugel, zwart op de koningsvleugel. Wit kwam echter beter in het 
middenspel en ik ging een pion verliezen en tevens stond wit op mijn 7e 
rij. Dus ik gooide de knuppel in het hoenderhok en tot mijn verbazing 
ruilde wit een kwaliteit af tegen mijn loper. Hij had wel een pluspion, 
maar ik hield het remise. 
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Henk van Griethuijsen - Fierito 0-1 
Tot mijn eigen en mijn teamleiders teleurstelling ben ik er voor de derde 
maal niet in geslaagd een goede stelling in klinkende punt om te zetten. 
Aanvankelijk wist ik een overwicht te creëren. En in het middenspel 
kon ik kiezen op welke vleugel ik in actie zou komen. Door een fout 
werd mijn eens zo dreigende vrijpion een zwakte. Ik kon hem niet meer 
houden. In dat proces verblunderde ik ook nog een toren maar dat was 
al niet meer van belang. Ik heb heel lang lekker gespeeld, maar 
uiteindelijk net de verkeerde keuze gemaakt. 
 
Theo Heijningen - René van den Bosch ½-½ 
Caro-Kann 
De tegenstander deed helemaal niets en wou mij in slaap sussen. 
Hierdoor won hij een pion en zei pionwinst. Hierdoor werd ik 
gemotiveerd en won de pion terug, maar dit veroorzaakte de 
remisestelling. Ik kreeg de pion terug en daarna stond de stelling weer 
vast. 
 
Ad van Diem - Gijs Hermes 0-1 
Philidor 
Na een tamelijk tamme opening ontstond een gesloten stelling waarin 
wit twee paarden had en zwart het loperpaar. 
In een gesloten stelling kunnen twee paarden soms beweeglijker zijn 
dan lopers, maar zwart had het paar prima onder controle en kon een 
aanval opzetten. Wit moest lijdzaam toezien hoe hij langzaam maar 
zeker in de pan gehakt werd. Toen wit ook nog eens een twijfelachtige 
verdediging koos, was het uit. 
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J. Smetsers - Eugène Ros 1-0 
Pirc 
Rustige opening. 
Schermutselingen op de damevleugel. 
Winst twee pionnen. 
Hoofdbrekens in het eindspel: 
Wat is de snelste weg naar winst? 
Lichte tijdnood. 
Black-out op 50e zet: 
Zwart gaf stuk weg en daarmee partij. 
Pieter Couwenberg - P. van de Meer 1-0 
  
In het begin van de partij was ik een beetje zenuwachtig. Ik besefte 
maar al te goed dat het belangrijk was om de partij te winnen. Niet 
alleen voor het EGS team , maar ook om mijn zelfvertrouwen achter het 
bord terug te krijgen. De laatste drie partijen, een tegen Bram Vromans 
en twee tegen Erik Hamers heb ik weggegeven, terwijl ik al deze 
partijen gewonnen heb gestaan. 
  
 
1. d2 d4 
 
Natuurlijk als ik wit heb speel ik meestal d4. 
 
1. ...  Pg8 f6 
2. c2 c4  e7 e6    
3. Pb1 c3  c7 c6    
4. Pg1 f3  d7 d5 
5. Lc1 g5  Lf8 e7    
6. e2 e3  0 0 
7. Dd1 c2 
 
Het Geweigerd Damegambiet. 
 
7. ...  Pb8 d7    
8. Lf1 e2  Tf8 e8    
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9. 0 0  Pd7 f8    
10. a2 a3  Pf8 g6    
11. Ta1 b1 
 
Zwart wilde de pion op d4 niet nemen zodat ik eerst wat anders moest 
verzinnen. 
 
11. ...  Dd8 c7    
12. b2 b4  h7 h6 
Misschien had zwart hier beter  12. ..,c6c7 kunnen spelen. Hij breekt het 
centrum van wit dan open. 
 
13. Lg5xf6  Le7xf6 
14. c4xd5 
 
Dit is het juiste moment om de pion op d5 te nemen. Zwart kan niet met  
pion e6 terug nemen, zodat zwart problemen blijft houden met de 
ontwikkeling van zijn dameloper. 
13. ... exd5? 14. Pxd5, en wit wint een pion. 
 
14. ...  c6xd5    
15. Tb1 c1  b7 b6?  
 
Hier haal ik mijn eerste pion winst. Zwart had veel beter zijn pion op d5 
kunnen dekken. 
 
16. Pc3xd5! Dc7xc2    
17. Pd5xf6+ g7xf6    
18. Tc1xc2 Lc8 b7    
19. Tc2 c7  Te8 e7 
 
  
Zwart wil de c lijn terug veroveren maar doet dit op een verkeerde 
manier. Dit is om de loper naar d5 te brengen en daarna de toren op c8 
af te ruilen. 
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20. Tf1 c1 
 
Een mooie lijn voor wit die ik niet meer uit handen geef. 
 
20. ...  Lb7 d5 
 
Zwart heeft de dreiging gezien. 
 
21. Pf3 d2  f6 f5    
22. f2 f3 
 
De loper staat niet zo heel goed op d5, en heeft weinig vluchtvelden 
meer. Terug kan ook niet Vanwege 22. ... Lb7? 23. Txe7 Pxe7 24. Tc7 
Tc8 en wit wint een stuk. Maar wat moet zwart dan wel spelen? Mijn 
tegenstander had een half uur nodig. 
 
22. ...  a7 a6 
 
22. ... Lb7 23. Txe7 Pxe7 24. Tc7 Tc8 25. Txe7 Tc2 26. Txb7 Txd2 27. 
Lb5  
23. e3 e4 
 
Tja, het valt te proberen. 
 
23. ...  f5xe4    
24. f3xe4  Te7xc7    
25. Tc1xc7 Pg6 f4    
26. Kg1 f2 
 
Nu sta ik toch gewonnen. Maar de vrees dat ik het weer fout zou doen 
begon nu ook bij mij een rol te spelen. 
 
26. ...  Ld5xe4    
27. Pd2xe4 Ta8 d8    
28. Le2xa6 Td8xd4    
29. La6 b7  Kg8 g7    
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30. Kf2 f3  e6 e5    
31. Tc7 e7  Td4 d3+   
32. Kf3 g4  Kg7 g6    
33. Te7xe5 h6 h5+   
34. Kg4xf4 
 
Hier gaf zwart de partij op. 
 
1 0 
Stand na de 4e ronde NBSB 
 
1. Wolstad 3   6 21 m 
2. Sint Oedenrode  6 19½ 
3. Twee koningen  6 19 
4. Stukkenjagers 7  4 16 m 
5. Eindhoven 6  3 13½ 
6. EGS    3 12 
7. Schijndel   2 14 
8. D4 4   1 12 
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Gongschaak 
 
 
 
 
 
 
Op 28 november werd in het Hof van Holland gegongschaakt. 
Hieronder volgt de eindstand. Er werd gespeeld in twee groepen. 
 
Groep 1 
 
 1. Pascal   5 
 2. Donat   4 
 3. Wil   4 
 4. Ton Pastor  3½ 
 5. Balt   2½ 
 6. Albert   2 
 7. Jan van den Dries 0 
 
Groep 2 
 
 1. Mark/René  5½ 
 3. Jan Langenberg 4½ 
 4. Henk   4½ 
 5. Louis   3 
 6. Jaap   2½ 
 7. Arnold   1½ 
 8. Alex   1½ 
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Agenda 
 
 
 
 
 
A.u.b. uiterlijk maandagavond afmelden voor de interne competitie en 
uiterlijk dinsdagavond voor de externe competitie. 
 30 januari 12e ronde interne competitie 
  
 3 februari 5e ronde externe competitie 
  
 6 februari 13e ronde interne competitie 
  
 13 februari 14e ronde interne competitie 
  
 20 februari geen schaken in verband met carnaval 
  
 27 februari 15e ronde interne competitie 
  
 2 maart 6e ronde externe competitie 
  
 5 maart 16e ronde interne competitie 
  
 12 maart 17e ronde interne competitie 
  
 19 maart thema avond 
  
 26 maart 18e ronde interne competitie 
  
 30 maart 7e ronde externe competitie 
  
 2 april 19e ronde interne competitie 
 
Oplossing: 1. Tf1xf7! h5 (In de partij geschiedde: 1. ... Tc1+ 2. Df1! en wint) 2. 
Tf7xf8+Kg8xf8 3. De2-f1! Pg4-f6 4. Ta4-c4 Tc3xc4 5. Df1xc4 en wit moet winnen. 
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Van de redactie ... 
 
 
 
 
 
 
Beste lezers, het is al een tijdje geleden dat we een Schaakmeester 
hebben uitgebracht. Inmiddels zit het seizoen er bijna op, maar niet 
getreurd er komt nog een zomercompetitie. In de laatste Schaakmeester 
werd vermeld dat de bekerfinale zou worden gespeeld tussen Rick en 
René. Helaas is de uitslag nog niet bekend. De barrage partijen moeten 
nog een beslissing brengen alleen de heren kunnen er niet uitkomen 
wanneer deze te spelen. Misschien moet de wedstrijdleider maar eens 
ingrijpen. De finale partij die in remise eindigde staat verderop vermeld. 
Henk van Griethuijsen is opnieuw kampioen van EGS. Hij 
vertegenwoordigt volgend jaar EGS in het EGS toernooi dat voor de 
tweede maal gewonnen werd door Johan van Mil. Bij de jeugd is ook 
een felle strijd geleverd, zowel op de gang als achter het bord. Alex van 
Lanen heeft deze strijd gewonnen en mag zich jeugdkampioen van EGS 
noemen. 
Velen van ons hebben oog in oog gestaan met het degradatiespook. 
Maar door in de laatste wedstrijd in het Hof van Holland de 
tegenstander te dwingen tot overgave mogen we volgend jaar meedoen 
in de derde klasse. Wel is duidelijk dat in de zomer veel getraind zal 
moeten worden. Wellicht zouden we nog een aantal thema-avonden 
kunnen organiseren om het niveau een beetje op te krikken. Het was wel 
duidelijk dat de thema-avonden het afgelopen seizoen een groot succes 
waren (geïsoleerde pion, Caro-Kann, Blackmar-Diemer gambiet, 
Koningsindisch). 
Voor het eerst in de geschiedenis van het kruikenmarkttoernooi had de 
EGS kans om de finale te bereiken. Wegens groot tijdgebrek waren de 
meesters Erik en Rick genoodzaakt om zich terug te trekken. De finale 
werd uiteindelijk gewonnen door Stukkenjagers. 
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Notulen jaarvergadering 
 
 
 
 
 
 
Aanwezig zijn: Ad van Diem, voorzitter, Serge Bierhuizen, Pieter 
Couwenberg, Balt v.d. Dries, Marc van Gestel, Erik Hamers, Leo 
Joosten, Ton Krugers, Jan Langenberg, Ruud van Loon, Henk Renders, 
Toon Spijkers, Jaap Touw en Arnold Backx, notulist. 
Afwezig met kennisgeving: Louis Doomernik, Ton Pastor en Wil 
Spijkers. 
 
2. Notulen vorige vergadering, zoals vermeld in de Schaakmeester. De 
notulen worden conform goedgekeurd. 
3. Jaarverslag van voorzitter en mededelingen. 1995 was een rustig jaar 
voor EGS, dat helaas door een terugloop van leden wordt gekenmerkt. 
Het was niet mogelijk meer met twee teams aan de externe competitie 
deel te nemen; nu speelt slechts 1 team na degradatie in klasse 2. Aan de 
interne competitie namen gemiddeld ongeveer 14 leden deel. 
Buitengewone schaakavonden zoals de thema avond zijn slap bezocht, 
maar toch blijken de thema avonden een sukses te zijn; in 1995 is er 
zelfs een op donderdagavond geweest. 
De club telt thans 26 senior  en 9 juniorleden. Afgemeld hebben Frank 
van Gool, Sjef Hamers, Wendy van Helden, Fred Kreek en Rupert 
Spijkerman. Nieuwe leden René van den Bosch, Wendy van Helden, 
Rob Leurs en Albert Schipperijn. 
  
In groep 1 van de interne competitie werd Rick van Loy winnaar, in 
groep 2 Louis Doomernik. De snelschaakcompetitie werd voor de derde 
maal op een rij door Jan Langenberg gewonnen terwijl Marc van Gestel 
de zomercompetitie op zijn naam schreef. Serge Bierhuizen won in 
1995 de bekercompetitie; de uitslag van de bekercompetitie 1996 wacht 
op de finale tussen Rick van Loy en René van den Bosch.  
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Het seizoen 1994/95 werd afgesloten met een simultaanwedstrijd, 
waarbij Cesar Becx alle partijen op zijn naam kon schrijven. De 
traditionele opening van het seizoen met een vriendschappelijke 
wedstrijd tegen Schavo kon helaas wegens druk programma bij Schavo 
niet doorgaan. Wel werd met veel gezelligheid dinsdags voor 
Sinterklaas gongschaak gespeeld en was de oudledenmiddag op 28 
december voor de oud leden een groot sukses : zij wonnen met 6   1. 
Teleurstellend was de open dag in het Jan van Besouwhuis op 17 
september, waarbij voor EGS slechts een man aanwezig was. 
EGS viert dit seizoen haar 60 jarig bestaan met op 13 april 1996 het 
EGS toernooi. In Goirles Belang van 13 december werd hieraan een 
hoofdartikel gewijd.  
De Schaakmeester verscheen vijf maal..  
4. De kascontrole commissie, bestaande uit Jan Langenberg en Leo 
Joosten, melden dat zij de boeken van de penningmeester in orde 
hebben bevonden. Als nieuwe leden van deze commissie worden Leo 
Joosten en Henk Renders benoemd. 
5/6/7. Het reeds schriftelijk uitgereikte jaarverslag van de 
penningmeester en begroting 1996 worden conform goedgekeurd. De 
contributie blijft voor 1996 gehandhaafd op f 100, . 
Gediscussieerd wordt over de hoogte van de contributie van leden die 
niet aan de competitie deelnemen. Het bestuur zal hierover in de 
volgende vergadering een voorstel uitbrengen, waarbij zij aangetekend 
dat volgens de statuten van de bond en de vereniging lidmaatschap van 
de bond voor clubleden verplicht is. 
8. Zoals in de vorige ledenvergadering besloten, wordt het aantal 
bestuursleden teruggebracht van 5 naar 3, waardoor wij afscheid nemen 
van Serge Bierhuizen en Louis Doomernik als bestuurslid. Beiden 
worden hartelijk bedankt voor het vele werk dat zij in het bestuur voor 
EGS hebben gedaan. Ton Pastor, die volgens rooster aftredend was, 
wordt bij acclamatie tot bestuurslid herkozen. 
9. Jeugdschaak. Wordt thans geleid door René, Balt en Erik. Omdat zij 
niet steeds aanwezig kunnen zijn en deze avond toch door minstens 2 
man begeleid dient te worden, stellen Pieter, Henk en Ad zich 
beschikbaar voor eventuele vervanging, mits tijdig telefonisch 
geïnformeerd. 
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10. De schaakmeester is in 1995 vijf maal onder redactie van Jan en 
Pieter verschenen. De vergadering heeft grote waardering voor de 
inhoud van dit clubblad. 
11. Publiciteit. Louis heeft het op zich genomen om 1 x per maand een 
stukje voor EGS in Goirles Belang te schrijven. Ook kan meer gebruik 
worden gemaakt van de LOG. Rond 13 april a.s. mogen wij een uur 
zendtijd op de LOG vullen en beschikt de LOG over teletekst, waarop 
voor EGS waarschijnlijk een gratis pagina beschikbaar komt. 
Verschillende suggesties worden gedaan voor de pagina inhoud : 
aankondiging thema avond, schaakproblemen, uitslag interne en externe 
competitie. 
Voorgesteld wordt einde zomer een openlucht toernooi op de Hovel te 
organiseren in ongeveer dezelfde opzet als het Kruikenmarkttoernooi. 
De organisatie rond het EGS toernooi is in gang gezet door een 
commissie bestaande uit Ad, Albert, Eric, Ton en Arnold. 90 
verenigingen zijn aangeschreven en de eerste reactie van sponsors is 
binnen. Het toernooi zal gespeeld worden in 7 ronden rapid schaak (20 
minuten per persoon per partij). Van deelnemers   behalve de 
hoofdgroep, waarvoor alle clubkampioenen van NBSB clubs worden 
uitgenodigd, en de eigen leden van EGS   zal inschrijfgeld worden 
gevraagd. Naast de hoofdgroep zullen de deelnemers in 3 groepen naar 
speelsterkte worden ingedeeld. Voor het toernooi is opname in het 
Grand Prix Circuit aangevraagd. 
12. Rondvraag 
  Marc wijst op de huidige staat van het materieel en stelt voor 2 Fischer 
klokken aan te schaffen. Aanschaf van nieuw materieel hangt af van de 
financiële toestand na het toernooi. 
  Ton verzoekt voor "wilde" snelschaakpartijen de kleine klokken te 
gebruiken. 
  Jaap stelt voor het aantal vergaderingen per jaar tot een aan het begin 
van het seizoen te beperken. De vergadering voelt wel voor deze 
suggestie; het bestuur zal hierover een voorstel doen, wat eventueel een 
wijziging van de statuten zou kunnen inhouden. 
13. De voorzitter sluit de vergadering met dank voor ieders inbreng in 
de discussie 
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Jeugdschaak 
 
 
 
 
 
 
De volgende partij werd op 21 mei gespeeld door Jan van den Dries met 
wit en Pascal Jansen met zwart. De opening heet loperspel. 
 
  
1. e2 e4  e7 e5 
2. Lf1 c4  Pg8 f6 
3. d2 d4  Pb8 c6 
4. d4xe5  Pc6xe5 
5. g2 g4  Pe5xc4 
6. g4 g5  Pf6xe4 
7. Pg1 f3  Lf8 c5 
8. Pf3 e5  Pc4xe5 
9. Th1 f1  0 0 
10. f2 f3  Pe4xg5 
11. f3 f4  Pg5 f3+ 
12. Ke1 e2  Pf3 d4+ 
13. Ke2 e1  Pe5 c6 
14. Tf1 g1  Pd4xc2+ 
15. Dd1xc2 Lc5xg1 
16. b2 b3  Pc6 d4 
17. Dc2 c3  Tf8 e8+ 
18. Ke1 d1  Pd4 e2 
19. Lc1 b2?? Pe2xc3+ 
20. Pb1xc3 Dd8 h4 
21. Pc3 d5  Dh4 e1+ 
22. Kd1 c2  De1 e4+ 
23. Kc2 c3  De4xd5 
24. Ta1xg1 Te8 e3+ 
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25. Kc3 c2  Dd5 d3+ 
26. Kc2 c1  d7 d5 
27. Tg1xg7+ Kg8 f8 
28. f4 f5  Te3 e1# 
 
0 1 
 
  
De stand met nog één ronde te spelen: 
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Opgave 
 
 
 
 
 
 
 
In de volgende opgave van V. Salonen moet wit proberen de 
vijandelijke pionnenmuur af te breken om met zijn toren op de 8e rij 
mat te geven. 
 

 
WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 

 
 
 
Wit: Ka6 Tb2 
Zwart: Ka8 c7 d7 e7 f7 g7 h6 
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2 Koningen - EGS 
 
 
 
 
 
 
Pieter Couwenberg vestigde het record van kortste partij winnen. Dat 
was al 1-0, maar binnen een mum van tijd rolden de koppen van Louis, 
Ton en Balt. Naast mij ging het met Eugène ook al bergafwaarts evenals 
met Mark. Hij zag zijn geofferde pionnen niet meer terug. 
Ondergetekende maalde eerder en Henk van Griethuijsen voerde een 
typische Griethuijsen stelling met een pionnetje meer naar winst. 5-3 
dus. Dit gaat richting pompen of verzuipen jongens.  
 

Erik Hamers 
 
Bord 1. Eugène Ros - Van de Reijden 0-1 
1. g3 
Réti-opening - doorgaans bedaagd - ontaardde in een wild tactisch 
gevecht dat door een blunder op de 17e zet een abrupt einde kreeg. Zelfs 
rommelen hielp niet meer. 
 
Bord 3. Louis Doomernik - G. Bouma 0-1 
4 paardenspel 
Ik kwam in vreemd openings vaarwater, maar behield vrij goed spel. 
Mijn aanval op de zwarte koningsvleugel over de g-lijn met dame en 
paard werd wreed verstoord door een zwarte toren op f5. Een zet die ik 
geheel over het hoofd heb gezien. Hierdoor verloor ik het paard en een 
aantal zetten later de partij. 
 
Bord 5. Marc van Gestel - J. Dankers 0-1 
Blackmar-Diemer 
Ik probeerde natuurlijk weer mijn nieuwe opening uit maar ergens 
verloor ik het initiatief en dan is het over en uit in deze opening. Toch 
duurde de partij nog 48 zetten, waarvan ik er 96 gezet heb. 
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Bord 8. E. van Deurwaarder - Balt van den Dries 1-0 
Siciliaans 
Vanuit de opening gingen de dames al ras van het bord. Maar ik zat wel 
al met een dubbelpion opgescheept. Daarna nog een geïsoleerde pion 
maar de kardinale fout was dat ik de toren in het eindspel binnen liet 
komen. Daarna ging het snel bergafwaarts, doordat ik zelf mijn graf 
groef door mijn paard te offeren. 
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Oud-ledenmiddag I 
 
 
 
 
 
 
In september 1935 werd de Eerste Goirlese Schaakclub opgericht en 
toevallig ben ik in dezelfde maand geboren. Het duurde echter tot 1985 
dat EGS en ik elkaars levenspad kruisten, toen ik na een lang 
schaakloos leven mijn (on)kunde van het schaken mocht toetsen aan 
kennis en ervaring van de routiniers van EGS. 
Inderdaad was mijn kennis van het schaken beperkt tot het onderwerp; 
hoe verschuif ik de stukken? De eerste maanden waren dan ook gevuld 
met nederlagen, tot ik aan het begin van het nieuwe seizoen mijn eerste 
remise en overwinning kon halen. Mijn allereerste grote sukses beleefde 
ik in de externe competitie: ik had zwart en mijn tegenstander koos voor 
het Damegambiet: 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Pc3 Pf6 4. Lg5 Pbd7 5. cxd5 
exd5 en toen volgde wat in elk boekje "Beginnersfouten" staat 6. Pxd5. 
Zenuwachtig controleerde ik wel tienmaal, of wit mij niet een valletje 
zette, maar uiteindelijk zeker van mijzelf koos ik voor de enig juiste 
reactie 6. ... Pxd5. Het vervolg was gedwongen : 7. Lxd8 Lb4 8. Dd2 
Lxd2 9. Kxd2 Kxe8. Met een paard meer en een pion minder kon ik 
deze partij tot winst voeren. 
In het begin van mijn schaaktijd speelde ik de partij openingen vrij 
willekeurig; met wit e4, d4, Pf3. met zwart al naar gelang mijn intuïtie 
ingaf. Na veel nederlagen leerde ik de waarde van het spreekwoord 
kennen: in de beperking toont zich de (schaak)meester. Thans open ik 
steeds met d4 en beperk mij zo veel mogelijk tot enkele varianten van 
het Damegambiet, het slavisch of indische spelen. Met zwart heeft het 
Slavisch of het Caro Kann mijn voorkeur. Wel probeer ik elk jaar 
binnen deze systemen een andere theorie uit of wijk ik uit naar andere 
openingen met zwart om tegenstanders iets onverwachts voor te 
schotelen. 
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De eerste jaren speelde ik vaak het Boedapester gambiet met zwart: 1. 
d4 Pf6 2 c4 e5. Een zwakke opening, behalve als wit zijn d pion 
doorschuift: 3. d5 Lc5 4. Lg5? Lf7 5. Kf7 Pg4 en 6. Ke1 Dg5. Uit 
"Schakend Nederland" haalde ik een bijzondere variant van het 
Koningsgambiet voor zwart : 1. e4 e5. 2. f4 d5 of in een andere 
zetvolgorde 1. f4 e5 en 2 e4 d5 wat een wapen is om Cesar Becx' f4 
opening te bestrijden. Enkele malen trapte wit met open ogen in de val : 
3. fxe5 Dh4, 4. g3 De4 en de toren op h1 ligt voor het grijpen. 
Al de voorbije jaren heb ik met veel plezier geschaakt, ook wanneer ik 
op het eind van de avond de Koning moest neerleggen, en zelfs wanneer 
na een inspannende avond nog een rusteloze nacht volgde waarin de 
gemiste kansen op een mooie combinatie mij door het hoofd speelden. 
Aan het schaakplezier draagt ook de club bij: voor de opening geef je je 
tegenstander een hand en wenst hem een prettige partij toe, soms 
gevolgd door de opmerking "dat de beste mag winnen". Dit gebaar 
tekent al de sportieve sfeer waarin EGS schaakt: elkaar een prettige 
partij toewensen of dit nu tot winst of verlies leidt. 
Eigenlijk vind ik dat schaken niet moeilijk te leren is op 50 jarige 
leeftijd, mits je niet verwacht dat je nog de top kunt bereiken. Ook voor 
een 15  of 20  jarige amateur speler is het niet te verwachten dat hij op 
alle openingen en varianten zich kan voorbereiden. Spelen volgens een 
van buiten geleerde openingsvariant die tot de 20ste zet voortgaat, is 
overigens lang niet zo leuk als op eigen kracht na enkele openingszetten 
proberen het beste ervan te maken en je tegenstander te slim af te zijn. 
Plezier in het spelen   in het bijzonder bij E.G.S.   hoop ik nog lang te 
kunnen houden. 
 

Arnold Backx 
 
Arnold Backx   Wim Bressers 
Oud ledenmiddag 28 december 1995 
 
  
Bij het Interpolistoernooi van enkele jaren geleden kwam meermalen de 
Botwinnik variant van het Slavisch op het bord. Zowel Wim als ik 
hadden deze variant bestudeerd, maar nog niet in clubwedstrijden 
kunnen toepassen.  
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Toch geeft deze variant bijzonder aardig spel, waarbij de strijd zich 
zowel op Dame  en Koningsvleugel kan afspelen, en bovendien ook in 
het midden fraaie mogelijkheden liggen: een spel om alles wat je als 
schaker in huis hebt, uit de kast te halen. 
 
1. d4  d5 
2. c4  c6 
3. Pf3  Pf6 
4. Pc3  e6 
5. Lg5  dxc4 
6. e4  b5 
7. e5  h6 
8. Lh4  g5 
9. Pxg5  hxg5 
10. Lxg5  Pbd7 
11. exf6 
Uit de theoretische voortzetting-en van deze stelling koos Wim 
11. ...  Db6 
waarop ik vervolgde met 
12. g3  Lb7 
13. Le2  0 0 0 
14. 0 0  c5 
15. d5  Pb8 
Deze laatste zet vond Wim in de post mortem beschouwing niet de 
beste; 15. ... Lh6 of Ld6 was ook te proberen; mijn beste voortzetting op 
15.   ... Pb8 zou moeten zijn 16. b3 om de pionnenstelling op de 
damevleugel op te blazen en de dreiging ... b4 voor te zijn. Ik ging door 
met 
16. Lg4  b4 
17. dxe6  fxe6 
18. Pa4  Dc6 
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Na lang nadenken kwam ik tot een Dame offer, waarvan het mij nog 
niet duidelijk is of dit correct was. 
19. Dxd8  Kd8 
20. c7  Kc8 
21. f3  Lg7 
22. Tae1  Ld4 
23. Kg2  Pd7 
24. Te6  Da4 
25. Te8  Kc7. 
Hier had ik 26. Lf4 Kb6 27. Ld7 Dd7 28. Th8 Df7 29. Th6 moeten 
proberen om wellicht toch nog remise te houden. Ik ging door met 
26. Th8  Dc2 
29. Kh3  Lh8 
30. Ld7  Dh7 
waarna ik de Koning omlegde. 
 
0 1 
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EGS - Sint Oedenrode 3½-4½ 
 
 
 
 
 
 
Dat Sint Oedenrode met een man minder verscheen kon niet 
verhinderen dat we de 4e nederlaag moesten incasseren. Pieter, Ad en 
Louis hadden al vrij snel aan het kortste eind getrokken. Henk hoorde ik 
remise aanbieden dus dan moest het wel potremise zijn. Marc kreeg 
eindelijk zijn tegenstander in de houtgreep door 'zijn' Blackmar-Diemer 
gambiet. Dat heeft Louis in de binnencompetitie ook mogen ervaren. 
EGS-ers opgelet dus! Hoe Rob zijn tegenstander uiteindelijk verschalkte 
weet ik niet. Tenslotte was ik nog over bij een stand van 3½-3½ en kon 
op de 50e zet niet geloven dat ik verloren stond. Afgebroken en op 
advies van een gedegen computer analyse van Mark opgegeven. 
 
J. Greidamus - Erik Hamers 1-0 
Vanuit de 4-pionnen variant van het Konings-Indisch rocheerde mij 
opponent lang terwijl de b-lijn half open stond. Zijn troeven, een paard 
op e6 en een vrijpion, bleken toch doorslaggevend en ik had niet eens 
meer eeuwig schaak terwijl de koning toch in het open veld kwam te 
staan. 
 
Bord 5. Van de Eerden - Louis Doomernik 1-0 
1. Pf3 onregelmatig 
Mijn probleem is secuur positiespel tot het einde volhouden. Mijns 
inziens heb ik goed gespeeld met uitzondering van een klein taxatiefout, 
waardoor ik op f6 terug moest slaan met de g-pion om te voorkomen dat 
ik een stuk zou verliezen. Mijn pionnenstructuur liep hierdoor zware 
schade op. Mijn tegenstander heeft dit voortreffelijk uitgebuit en ver-
diend gewonnen. 
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Bord 6. Marc van Gestel - Snep 1-0 
Blackmar-Diemer 
Na eindelijk weer eens met het Blackmar-Diemer gambiet geopend te 
hebben werd de Studier-aanval ingezet die onhoudbaar bleek na 27 
zetten onherroepelijk mat. VICTORY! 
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Oud-ledenmiddag II 
 
 
 
 
 
 
Rick van Loy - René van den Bosch 
 
  
 1. e2 e4  e7 e6 
 2. d2 d4  d7 d5 
 3. Pb1 c3  d5xe4 
 4. Pc3xe4  Pb8 d7 
 5. Pg1 f3  Pg8 f6 
 6. Pe4xf6+ Pd7xf6 
 7. Lf1 d3  Lc8 d7 
 
Met deze zet verlaat René de paden der theorie. Het boek van Lev 
Psakhis geeft a) 7. ... c5 b) 7. ... Le7 c) 7. ... b6 als gebruikelijk voor 
zwart. 
 
 8. O O  c7 c5 
 9. d4xc5  Lf8xc5 
10. Dd1 e2  Dd8 c7 
11. Lc1 g5  O O O 
12. Ta1 d1 
 
12. Tfd1 is iets nauwkeuriger, wit kan dan met de a-toren op de c-lijn 
gaan staan om vervolgens zijn pionnen in beweging te brengen (het 
creëren van een eventuele open c-lijn). 12. Lxf6 is niet goed voor wit 
omdat hij daarmee zwart het loperpaar en eventuele aanvals-kansen 
over de g-lijn verschaft. 
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12. ...  h7 h6 
13. Lg5 h4  Lc5 d6 
14. c2 c4! 
 
Een goeie, wit probeert d.m.v. deze zet de c-lijn open te gooien. 
 
14. ...  g7 g5 
15. Lh4 g3 
 
Op 15. c5? volgt nu 15. ... Lxh2+ 16. Pxh2 gxh4 en de g-lijn komt 
alsnog open terwijl de c-lijn gesloten blijft. 
 
15. ...  Ld6xg3 
16. h2xg3  Ld7 e8 (Le6!?) 
17. b2 b3 
 
Brengt de zwenking 18. Db2 in de stelling. 
 
  
17. ...  g5 g4 
18. Pf3 e5  h6 h5 
19. De2 b2  Th8 g8 
20. Tf1 e1  Pf6 d7! 
 
Goed gespeeld. Alle stukken staan op elkaar van zwart, maar wit lijkt 
geen stap verder te komen. 
 
21. Ld3 h7  Tg8 f8 
 
Zwart kan i.p.v. de tekstzet op de verwikkelingen na 21. ... Pxe5 ingaan. 
Bijv. 22. Dxe5 (22. Lxg8 Pd3!) 22. ... Txd1 23. Dxc7+ Kxc7 24 Txd1 
Tg5 en de stelling is nog niet duidelijk. 
 
22. Db2 a3  Tf8 h8 
23. Da3xa7!! 
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WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 

 
Tijd voor spektakel, wit laat zomaar zijn loper op h7 en prise staan. Wit 
maakt gebruik van het feit dat zwart na het nemen van de loper op h7 
tijdelijk met een paar stukken minder speelt. Let ook op het feit dat wit 
met de dame op a7 zijn "goeie" paard indirect verdedigt. Op 23. ... 
Pxe5? i.p.v. 23. ... Txh7 volgt 24. Da8+ Db8 25. Txd8+ en wit komt een 
dame voor. 
 
23. ...  Th8xh7 
24. c4 c5! 
 
Nu worden wits bedoelingen pas duidelijk. Het witte paard dreigt via c4 
op b6 of d6 dodelijk binnen te springen. 
 
24. ...  Pd7 b8 
 
Deze zet werd ook door de Mephisto Risc (2200 Elo) gevonden. Uit het 
vervolg blijkt dat zwart beter op de remise variant 24. ... Db8 25. Da5 
Dc7 in had kunnen gaan. 
 
25. Pe5 c4  Td8xd1 
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26. Te1xd1 Pb8 d7 
 
Op een onbedachtzame zet als 26. ... Dc6?? volgt 27. Pb6+ Kc7 28. 
Dxb8+ Kxb8 30. Td8+ en mat in twee. 
Meer tegenspel heeft zwart met 26. ... Ld7 waarop kan volgen 27. 
Pxb7+ Ke7 28. Da3 Pc6 29. Pd6 Da7 30. Db2! (30. ... Dxc5? 31. Pe4!) 
met voldoende compensatie voor wit voor de geofferde loper (drie 
vrijpionnen op de damevleugel). 
 
27. Da7 a8+ Dc7 b8 
 
Waar moet nu het witte paard heen, naar b6 of d6? Na 28. Pd6+ kan 
volgen 28. ... Kd8 29. Pxb7+ Kc7 en het is nog niet duidelijk wie er het 
beste voorstaat. 
 
28. Pc4 b6+! 
 
Deze zet levert wit het volle punt op.  
 
28. ...  Kc8-c7 
 
28. ... Pxb6+ had zwart nog enig tegenspel gegeven. Na 29. Td8+ Kxd8 
30. Dxb8+ Pc8 lijkt de stelling van zwart nog aardig maar is volgens 
mij kansloos tegen de vrijpionnen van wit. 
 
29. Da8 a5! 
 
Deze zet is dodelijk voor zwart. 
 
29. ...  Kc7 c6 
 
Op 29. ... Kd8 volgt 30. Pxd7+ Dc7 31. Pf6+ enz. 
 
30. Pb6xd7 
 
Dreigt mat in 1. Geforceerd is 30. Da4+ Kxc5 31. Da5+ Kc6 32. Tc1+ 
Kd6 33. Db4+ Pc5 34. Dc5 mat. 
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30. ...  Le8xd7 
 
Op 30. ... Dc7 komt 31. Da5 mat of ook leuk 31. Pe5+ Dxe5 32. Db6 
mat. 
 
31. Da5 b6# 
 
1 0 
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Stukkenjagers 7 - EGS 3-5 
 
 
 
 
 
 
Met op de 3e plaats van onderen hebben we behoud in de 3e klasse B in 
eigen hand maar dan moest er dus eerst gewonnen worden. 
We stonden al snel met 3-0 voor want Eugène, Henk en ik haalden de 
overwinning vrij gemakkelijk binnen. Op dat moment stonden Albert, 
Leo en Ad slecht, Rob had meer ruimtelijk overwicht en Louis zijn 
stelling was in evenwicht. Ik verwachtte 3½-4½, maar Ad won!! Ook 
Rob haalde de vis op het droge. Albert en Leo bezweken onder de druk 
en Louis kon uiteindelijk toch niet die vrije randpion tegenhouden. 3-5, 
dus we hebben ons vege lijf gered. 
 
  
Bord 

 
Stukkenjagers 7 

 
EGS 

 
Uitslag  

1 
 
B. Rosheuvel 

 
Rob Leurs 

 
0-1  

2 
 
L. van Gestel 

 
Erik Hamers 

 
0-1  

3 
 
N. Zaal 

 
Eugène Ros 

 
0-1  

4 
 
M. ten Berge 

 
Henk van Griethuijsen 

 
0-1  

5 
 
R. Drabbe 

 
Ad van Diem 

 
0-1  

6 
 
C. Gelens 

 
Louis Doomernik 

 
1-0  

7 
 
P. Pollen 

 
Albert Schipperijn 

 
1-0  

8 
 
H. van Riel 

 
Leo Joosten 

 
1-0  

 
 
 

 
 

 
3-5 
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Ludo van Gestel - Erik Hamers 
Drakenvariant 
Mijn tegenstander kreeg dus de draak op visite en kwam met zijn 
pionnen heel optimistisch naar voren waardoor er gaten in de kaas 
kwamen. 
  
Op het moment dat hij een giftige pion nuttigde kon ik een dubbele 
aanval op twee stukken inzetten. Toen ik nog een pion en een toren won 
gooide de Stukkenjager de handdoek in de ring. 
 
Eugène Ros - Nico Zaal 
Het lukte me weer eens om snel de platgereden theoretische paden te 
verlaten. Na 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Pc3 dxe4 4. Pxe4 Pf6 5. Pxf6 gxf6 6. 
Pf3 (6. Lf4 zal wel beter zijn) Lf5 kreeg zwart redelijk spel. 
Er volgde 7. Ld3 Lg6 Le3 e6 9. O-O (gevaarlijk) Ld6 10. c4 Pd7. Ik 
besloot nu van leer te trekken op de damevleugel: 11. a3 Dc7 12. b4 
Lxd3 13. Dxd3 h5. Haast is geboden voor wit. 14. d5 (?!) Hier was eerst 
14. h3 misschien te overwegen. 14. ... Pe5 15. Pxe5 Lxe5 16. dxe6 (?!), 
de "pointe". 16. ... Td8 (Een zucht van verlichting was hoorbaar. Ik 
kreeg het Carokaans benauwd van het alternatief 16. Lxa1). Het vervolg 
is enerverend: 17. Df5 Lxh2+ (17. ... Lxa1!?) 18. Kh1 Le5 19. Tad1 (Nu 
staat wit uitstekend.) 19. ... De7 20. exf7+ Kxf7 21. Lxa7 Dc7 22. Txd8 
Dxd8 23. Te1 Lc7 24. Lc5 Te8 25. Dh7 mat. 
 
Ad van Diem - Ruud Drabbe 
Frans 
Na een soepele opening liet ik op  de 10e zet mijn loper opsluiten door 
een pion, waardoor ik gedwongen was een stuk voor 2 pionnen te 
geven. Door de schrik overmoedig geworden ('wat haalt het nog uit') 
heb ik daarna nog een stuk geofferd waardoor ik een heuse aanval 
kreeg. Al snel moest zwart een stuk teruggeven, maar de aanval bleef. 
Langzaam maar zeker wist ik de druk op te voeren. Op de 30e zet 
maakte zwart een fout, waardoor hij z'n stuk terug moest geven en 't 
voor hem verloren stond. Op de 34e zet gaf zwart op. 
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C. Gelens - Louis Doomernik 
Caro Kann Aljechin Verdediging 
  
Gelens stuurde aan op de hoofdvariant. Hieruit leidde ik af dat hij met 
die theorie op de hoogte is. Daarom speelde ik na 1. e4 e6 2. d4 d5 3. 
Pc3 dxe4 4. Pxe4 ... Pf6. Dat zulks zijn plan doorkruiste blijkt uit het 
feit dat hij in langdurig gepeins verzonk. 5. Pxf6 exf6. In ruil voor de 
dubbelpion op de f-lijn krijgt  zwart veel bewegingsvrijheid. Er ontstond 
een gelijkopgaande partij. Gelens speelde secuur en erg langzaam. Na 
het middenspel ontstond een remisestelling: Loper, toren, pionnen tegen 
paard, toren, pionnen. Het was eigenlijk allemaal een beetje "saai" 
geweest, in tegenstelling tot mijn linker- en rechterbuur (Ad en Albert) 
die zeer levendig spel hadden. Zo tegen half zes vernam ik dat wij 5 
punten binnen hadden. Ik dacht: nu even remise schuiven, het is 
welletjes geweest, maar ik kwam bedrogen uit. Gelens profiteerde van 
mijn gebrek aan concentratie, waardoor ik toch op de 56e zet moest 
opgeven. Gelukkig was ons team van de ondergang gered. Louis. 
 
Albert Schipperijn - Paul Pollen 
Vanuit een laat geaccepteerd damegambiet wist wit via een paardoffer 
zware druk uit te oefenen op de koningsstelling, waarbij op de 
damevleugel de zwarte stukken elkaar danig in de weg stonden. 
Ondanks de oprukkende witte pionnen op de koningsvleugel wist zwart 
zich echter op slimme wijze geleidelijk aan de druk te ontworstelen. Via 
dame- en torenruil lukte het zwart een riante vrijpion in positie te 
brengen, zodat wit ronde de 50e zet in zijn eigen botte zwaard stierf. 
 
Eindstand na de 7e ronde NBSB 
 
1. Wolstad 3   12 37 
2. Sint Oedenrode  10 32½ 
3. Twee koningen  10 32 
4. Stukkenjagers 7  8 30½ 
5. Eindhoven 6  6 25 
6. EGS    5 23½ 
7. D4 4   3 23 
8. Schijndel   2 20½ 
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Bekerwedstrijd 
 
 
 
 
 
 
De strijd om de EGS beker vindt nog in alle hevigheid plaats. Inmiddels 
hebben de twee finalisten toch een partij uit de hoge hoed weten te 
toveren. Doordat deze partij in remise eindigde moet nog een barrage 
worden gespeeld. (Misschien is het een idee voor de toekomst om deze 
barrage te spelen met behulp van de Fischer-klok. Hierdoor is het 
mogelijk om de barrage toch op niveau te laten plaatsvinden.) 
René van den Bosch - Rick van Loy, Goirle 19 maart 1996 
  
1. Pg1 f3  c7 c5 
2. c2 c4  Pb8 c6 
3. Pb1 c3  Pg8 f6 
4. g2 g3  g7 g6 
5. Lf1 g2  Lf8 g7 
6. d2 d3  0 0 
7. 0 0  d7 d5 
8. c4xd5  Pf6xd5 
9. Lc1 d2  Ta8 b8 
10. Dd1 a4  Pd5xc3 
11. b2xc3  b7 b5 
12. Da4 h4  Lc8 b7 
13. Ta1 b1  a7 a6 
14. a2 a4  Lb7 a8 
15. a4xb5  a6xb5 
16. Pf3 g5  h7 h6 
17. Pg5 e4  b5 b4 
18. Ld2xh6 b4xc3 
19. Lh6xg7 Kg8xg7 
20. Pe4xc3  Tb8 b4 
21. Dh4 g5 Dd8 d4 
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22. Pc3 b5  Dd4 e5 
23. Dg5xe5+ Pc6xe5 
24. Tb1xb4 c5xb4 
25. Tf1 b1  La8xg2 
26. Kg1xg2 Pe5 c6 
27. Pb5 c7  Tf8 b8 
28. Pc7 a6  Tb8 b6 
29. Pa6 c5  Tb6 b5 
30. Pc5 b3  e7 e5 
31. e2 e3  f7 f5 
32. Tb1 c1  Pc6 a5 
33. Tc1 b1  Pa5xb3 
34. Tb1xb3 Kg7 f6 
35. Kg2 f3  Kf6 e6 
36. Kf3 e2  Ke6 d5 
37. f2 f3  Kd5 c5 
38. Ke2 d2  Tb5 b6 
39. Tb3 b1  Tb6 a6 
40. d3 d4+  e5xd4 
41. e3xd4+ Kc5 c4 
42. h2 h4  Ta6 b6 
43. g3 g4  f5xg4 
44. f3xg4  b4 b3 
45. d4 d5  Tb6 d6 
46. Tb1 c1+ Kc4 b4 
47. Tc1 c6  Td6xd5+ 
48. Kd2 c1  g6 g5 
49. h4xg5  Td5xg5 
50. Kc1 b2  Tg5xg4 
51. Tc6 b6+ Kb4 c4 
 
½ ½ 
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Binnencompetitie en snelschaken 
 
 
 
 
 
 
De binnencompetitie is met overmacht gewonnen door Henk. Groep 2 
werd een prooi voor Jaap. Donat en Alex hebben zich goed kunnen 
handhaven. Volgend seizoen zullen zij doorstoten naar de top. 
 
Bij het snelschaken werd in een voorronde beslist wie uiteindelijk in de 
finale zou meespelen. Uiteindelijk ging de winst naar Rick. 
 
  
Eindstand groep 1 
 
 1. Henk v. Griethuijsen 666 
 2. René van den Bosch  539 
 3. Pieter Couwenberg  461 
 4. Louis Doomernik  448 
 5. Erik Hamers   416 
 6. Marc van Gestel  415 
 7. Ton Pastor   326 
 8. Ton Krugers   297 
 9. Ad van Diem   257 
 10. Wil Spijkers   223 
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Eindstand groep 2 
 
 1. Jaap Touw   376 
 2. Arnold Backx   295 
 3. Ruud van Loon  294 
 4. Donat Hermans  288 
 5. Leo Joosten   265 
 6. Alex van Lanen  264 
 7. Albert Schipperijn  196 
 8. Rob Leurs   169 
 9. Balt van den Dries  162 
 10. Jan de Brouwer  56 
 
Eindstand snelschaken 
 
 1. Rick van Loy   7 
 2. Henk van Griethuijsen 5½ 
 3. Marc van Gestel  4 
 4. Louis Doomernik  3 
  Peter    3 
 6. Wil Spijkers   2 
  Ruud van Loon  2 
 7. Pieter Couwenberg  1½ 
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EGS rating-lijst per 30 mei 1996 
 
 
 
 
 
 
 1. Henk v. Griethuijsen  1801 
 2. Ad van Diem   1696 
 3. René van den Bosch  1695 
 4. Erik Hamers   1677 
 5. Louis Doomernik  1615 
 6. Rob Leurs   1608 
 7. Pieter Couwenberg  1604 
 8. Ruud van Loon  1600 
 9. Marc van Gestel  1597 
 10. Arnold Backx   1561 
 11. Jaap Touw   1552 
 12. Ton Krugers   1503 
 13. Ton Pastor   1502 
 14. Donat Hermans  1473 
 15. Alex van Lanen  1470 
 16. Wil Spijkers   1465 
 17. Leo Joosten   1456 
 18. Albert Schipperijn  1448 
 19. Balt van den Dries  1379 
 20. Jan de Brouwer  1378 
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Agenda 
 
 
 
 
 
 
 4 mei  Afsluiting seizoen 
   Simultaan tegen César Becx 
  
 11 mei  Start zomercompetitie 
 
 
 
Oplossing: 1. Tf2! f6 2. Tg2 g5 3. Th2 Kb8 4. Txh6 c5 5. Kb6 gevolgd door 6. Th8# 
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Jaargang 19  nummer 1 januari 1997 
  
De Schaakmeester 
 
 
 
 
Periodieke uitgave van de “Eerste Goirlese Schaakclub” EGS te Goirle. 
 
Redactie 
P. Couwenberg, tel. (013) 534 83 78 
J. Langenberg, tel. (013) 535 04 87 
 
Bestuur EGS 
L. Doomernik, voorzitter, tel. (013) 534 15 69 
A. Backx, penningmeester, tel. (013) 534 36 95 
T. Pastor, secretaris, tel. (013) 534 48 79 
 
Clublokaal 
Café “Hof van Holland”, Tilburgse weg 83, Goirle, tel. (013) 534 19 62 
 
Clubavond 
Dinsdag, aanvang 20.00 uur, 
Wedstrijdleider H. van Griethuijsen, tel. (013) 534 45 20 
 
Jeugdopleiding 
Dinsdag, aanvang 19.00 uur, Jan van Besouwhuis 
Jeugdopleiding volgens Stappenmethode 
Jeugdleiders R. van Loy, tel. (013) 534 82 03 en P. Couwenberg. 
 
Contributie 
Senioren: f 100,- per jaar, 
Junioren: f 70,- per jaar, 
Donateurs: f 25,- per jaar. 
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Van de redactie ... 
 
 
 
 
Het heeft lang geduurd, maar eindelijk is ie er weer. Hoewel eigenlijk al 
weer te laat voor de externe van Januari. 
Allereerst wenst de redactie alle lezers een zeer gelukkig en sportief 
1997 (De kerstboodschap zullen we maar achterwege laten). Er staat dit 
jaar weer heel wat te gebeuren. Wat dacht je van de verkiezing van de 
nieuwe voorzitter. Er gaan natuurlijk veel geruchten, maar echte 
zekerheid is er niet. 
Deze keer drie verslagen van de externe competitie (Twee Koningen, 
WLC, Vughtse Toren) waarin we goede en slechte herinneringen 
hebben. 
Verder een tussenstand van de interne competitie waar we zien dat 
Henk van Griethuijsen toch weer de leiding heeft genomen. 
In Oktober 1996 maakte de redactie een uitstapje naar Blankenberge. 
Hier gebeurde werkelijk weer vanalles. Maar het belangrijkste was dat 
het er erg gezellig was en dat we beiden met een beker naar huis gingen. 
Voor degene die alles van de door Rick gegeven thema-avond nog eens 
rustig willen doornemen zijn de opgaven van deze avond in deze 
Schaakmeester opgenomen. 
Goed nieuws is dat het geweldig gaat met de jeugd van EGS, ondanks 
het lage ledental. Wat op dit moment voornamelijk ontbreekt is een 
jeugdcompetitie. Er werd daarom gretig deelgenomen aan het Tilburgs 
Kampioenschap voor de jeugd, waarvan een verslag is opgenomen. 
Veel leesplezier ... 
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Twee Koningen - EGS 2½-5½ 
 
 
 
 
19 Oktober 1996 
Of het gezegde ‘de eerste klap is een daalder waard’ opgaat voor het 
seizoen 96/97 is koffiedik kijken. Maar deze overwinning hebben we 
alvast op zak. Aanvankelijk ging het nog gelijk op. Rob won, Ruud 
verloor. Toen Louis zijn overwinning kwam bijschrijven stond 
ondergetekende verloren. Maar toen vielen de Eindhovenaren toch bij 
bosjes. Nadat Henk gewonnen had, werd de vrede getekend tussen 
Pieter en oud EGS-lid Goverde. Toen Ton en Wil hun vis op het droge 
hadden, kon ik met gerust hart opgeven. 
 

Erik Hamers 
 
Wie denkt dat EGS in z’n diepste dal zit is op zaterdag 19 oktober wel 
genezen, met een fiere 5½-2½ zege is het seizoen goed begonnen. 

Proficiat team!! 
 
Maar ook een pluim op de hoed voor onze wedstrijdleider Erik. Met 
zulke mensen zal de EGS zich zeker handhaven. 
 
 Wil 
1. P.Veldhuis R.Leurs    0-1 
2. T. Kauters E.Hamers   1-0 
3. P. Westen H. v Griethuijsen  0-1 
4. R. Vink L.Doomernik   0-1 
5. N. geerds R.v.Loon   1-0 
6. J.Dankers P.Couwenberg  ½-½ 
7. H.Cereure T.Pastor   0-1 
8. E. Jelijsua  W.Spijkers   0-1 
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Rob Leurs 
Zaak in de auto al be(ge)sproken want een goede grootmeester heeft 
voldoende aan een pionnetje voor en dan uitschuiven. Nu was dit laatste 
niet nodig want van het een kwam het ander of te wel mee gemak en 
goed verdedigd gewonnen. Altijd voor blijven staan. Laat de 
tegenstander maar de fouten maken. 
 
Ton Kanters - Erik Hamers 
Vanuit de bird-opening (1. f4) kon ik door wat mindere zetten van mijn 
tegenstander de rokade verhinderen waardoor de koning dus kwetsbaar 
blijft. Ik moest daarvoor eerst de stelling open zien te breken. Druk in 
de weer met dat plan deed ik een zet waarbij er een bok omviel in plaats 
van iets anders, als u begrijpt wat ik bedoel. 
 
Nico Goverde - Louis Doomernik 
Caro-Kann Afruilvariant 
Dit systeem wordt door wit weinig toegepast, omdat het volgens 
kenners een remisevariant is. In onze praktijk pakt het meestal anders 
uit. Zo ook nu. De ‘2 Koningen sponsor’ speelde zeer aanvallend. Ik 
moest dan ook alle zeilen bijzetten. Met een dubbelpion op de 
koningsvleugel en de witte paarden sterk in het centrum, vreesde ik het 
ergste. Via de open g- en c-lijnen kon ik evenwel met de torens 
tegendreiging cre-eren. Wit maakte een fout door een afruil verkeerd te 
taxeren. Hierdoor kwam ik een stuk voor. De Eindhovenaar raakte 
hierdoor in verwarring. Hij schoof een pion door waardoor een 
diagonaal vrijkwam. Hierdoor kon ik met de dame op g2 (toren op g8) 
mat geven. 



 5 

P. Couwenberg - J. Dankers 
  
Jos Dankers een goede schaker die vorig jaar Mark van Gestel versloeg. 
Dus was ik al een beetje voorbereid dat dit weleens een lastige 
tegenstander kon zijn. 
In de opening kwam ik niet goed uit de verf. Jos kon het centrum 
vastleggen waardoor ik een zwakke pion op e3 kreeg te verdedigen. 
Maar in het middenspel kreeg ik een klein kansje op de damevleugel en 
won er een pion. Dit was echter niet genoeg om een vol punt achter 
mijn naam te schrijven.  De uitslag werd remise. 
 
R. Vink - Ruud van Loon 
Ondanks het feit dat ik me de avond te voren een beetje verdiept had in 
Caro-Kann, gaf ik als een beginneling reeds op de 10e zet een loper 
weg. Ik verloor daarbij ook de rokade. De tegenstander ruilde de 
overige lichte stukken af. Hij kon daarna zijn paard in het centrum 
posteren. In een wanhoopsoffensief probeerde ik met de h- en g-pion 
samen met toren en dame zijn koningsstelling onder druk te zetten. Met 
zijn paard kon hij via een vork een toren bemachtigen. Er restte mij 
niets anders dan opgave. Helaas 0-1 na anderhalf uur spelen. 
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EGS - WLC 3 2½-5½ 
 
 
 
 
Matzinger - Henk van Griethuijsen 
In een Siciliaan met c3 kwam ik helemaal niet slecht uit de opening. In 
het middenspel kon ik een randpion of een centrumpion winnen. Ik koos 
voor de centrumpion. Dat gaf mijn tegenstander de mogelijkheid om 
met tempowinst een torenlijn te openen. Mijn nog niet gerokeerde 
koning kwam wat in de verdrukking. Door een onjuiste keuze van mij 
werd het evenwicht volledig verstoord en dondere mijn stelling in 
elkaar. Toch een leuke partij. 
 
Eugène Ros - P. Roelen 
Ik kwam Spaans benauwd uit de opening, maar een pionoffer van zwart 
bleek iets te optimistisch, zodat ik vrijwel automatisch in een 
toreneindspel met een pluspion belandde. Dat was nog niet zo 
gemakkelijk te winnen. De vijandelijke koning en torens waren echter 
gebonden aan de 7e en 8e rij, waardoor ik langzaam maar zeker 
vorderingen maakte op de damevleugel. Zwart stribbelde nog even 
tegen, maar moest op de 37e zet door de knieen toen ik nog een pion 
won. 
 
P. Held - Arnold Backx 
  
In mijn notitieboekje was de voorlaatste partij tegen César Becx 
(simultaa) en mijn laatste afgelopen dinsdag tegen Wil Spijkers (½-½). 
Ik kreeg de doorschuifvariant van het Frans tegen mij, wat -wegens het 
remise achtig karakter- mij welkom was. In het middenspel kon ik de 
witte keten c3-d4-e5 doorbreken, waarbij tot mijn verrassing de witte 
dame op d4 kwam. Een zwarte toren batterij op de open g-lijn leverde 
mij uitstekend positiespel. De eindfase -witte pion + paard tegen 4 
zwarte pionnen + toren- was voor wit reden de koning om te leggen. 
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Ton Krugers - M. Spijkerman 
In een italiaanse partij met wisselende kansen kwam wit met een pion 
meer in het middenspel. Met een geforceerde dameruil hoopte ik 
voldoende voordeel te behouden. Doch de tijd speelde mij parten en 
mijn concentratie was even weg. Mijn slimme opponent bracht het 
materiaal weer in evenwicht. Tenslotte kon ik verdedigend na totaal 69 
zetten remise afdwingen. Een prettige kennismaking in mijn eerste 
optreden met de 3e klasse NBSB. 
 
Louis Doomernik - Leugs 
Franse verdediging 
Het was voor mij een zware middag. Een ogenschijnlijk kleine fout in 
de opening, was er de oorzaak van, dat ik met wit in een verdedigende 
positie terecht kwam. 
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Pd2 Pf6 4. e5 
Eigenlijk wilde ik geen doorschuifvariant spelen, maar ik ging op de 
uitdaging van zwart in. 
4. ... Pfd7 5. Pgf3 c5 6. c3 Db6 7. Ld3? 
Fout. Zwart heeft in de franse les beter opgelet dan wit. 
7. ... Pc6 8. Da4 
Ik wilde koste wat kost de pion op d4 verdedigen. 
8. ... Le7 
Naar mijn mening had ik nu als een haas, paard d2 via f1 naar g3 
moeten ontwikkelen. 
9. O-O a6 10. c4 Db4 11. Dxb4 Pxb4 12. Le2 cxd4 13. Pxd4 Pxe5 
Deze pion achterstand heeft mij tot de 71ste zet achtervolgd. Een 
eindspel met ongelijke lopers was m.i. theoretisch remise, maar zwart 
zag helaas toch kans zijn pluspion te effectueren. 
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Oudleden-middag 
 
 
 
 
Op vrijdag 27 december 1996 werd de traditionele oudleden-middag 
weer gehouden. Het was een zeer drukke aangelegenheid aangezien er 
26 schaakvrienden kwamen opdagen. Ondanks deze grote opkomst 
mistten we toch nog enkele oude bekenden. 
In plaats van de oude formule waarbij een normale partij van ongeveer 2 
uur per persoon bedenktijd wordt gespeeld, werd deze keer een rapid-
competitie gehouden. Naar onze mening was dit zeer geslaagd. De 
uitslag van deze competitie moeten wij u helaas schuldig blijven. 
Als afsluiter was er natuurlijk het weerzien van Peter A. en Henk R. Op 
het bord lieten zij de nieuwste feitjes zien omtrent het schaakspel. Zo 
demonstreerde Henk R. fijntjes hoe je een toren die dubbel gepend staat 
ontpent: hij sloeg hem er zelf af met een paard! Dit soort trucs moet je 
natuurlijk een keer gezien hebben voordat je ze zelf kunt toepassen. 
In ieder geval hopen we dat het volgend jaar weer zo gezellig wordt. 
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EGS - Vughtse Toren 2½-5½ 
 
 
 
 
14 December 1996 
Nadat we vorige keer door verlies tegen WLC weer met beide benen op 
de grond kwamen, moesten we deze keer in het stof bijten. 
Jaap en Arnold werden al snel geveld en Pieter hield remise. Nadat Rob 
kat in het bakkie had was er nog niks verloren. Louis had aanval en 
Eugène z’n tegenstander maakte een fout in een remise-eindspel. Maar 
toen sloeg het noodlot toe. De aanval van Louis sloeg niet door en ik 
maakte een fout nadat ik mij losgewurmd had. Dus was het 4½ voor 
Vughtse Toren. Henk vocht nog voor remise maar kon het ook niet 
houden. 
 
1. E. Hamers S. v. Dielen   0-1 
2. R. Leurs J. Stekman   1-0 
3. E. Ros R. Hachmang    1-0 
4. H. van Griethuijsen W. de Vries  0-1 
5. J. Touw W. Merks   0-1 
6. P. Couwenberg H. v. Sterkenburg ½-½ 
7. A. Backx S. Zeldenrust   0-1 
8. L. Doomernik Th. Jansen   0-1 
 
EGS had wit aan de even borden. 
 
Stef van Dielen - Erik Hamers 
Hoewel er een draak op het bord kwam, heb ik door inhandig spel toch 
verloren. Ik had op aanval moeten gaan spelen toen hij wat passieve 
zetjes deed, maar ik kroop in mijn schulp. Toen kwam er zo’n stelling 
waarin je je geen foutje kunt permiteren. 
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Sye Zeldenrust - Arnold Backx 1-0 
Een verrassende opening Pc3 die ik naar Frans kon ombuigen. Helaas 
raakte ik verward in een complex van varianten waarbij ik na een aanval 
op mijn koningsvleugel het pionnetje e6 verloor en daarmee de partij. 
 
Doomernik – Jansen 

yyyyyyyyX 
xAaAaAaCgx 
xaBbAeAaDx 
xBaAbAfEax 
xaAaAaHaAx 
xAaAaAaLax 
xaAaKaAaHx 
xHhHaAhAmx 
xaAaAaAiAx 
ZwwwwwwwwY 
Wit aan zet en moet fxg6 spelen en zwart staat hopeloos. 
Tot mijn onterechte schrik zag ik, dat zwart op f2 met schaak kon 
inslaan. Ik speelde Tg2?? waarna Lf7 en ik sta plotseling 2 stukken 
achter en weg aanval en weg partij. 
Tot dusver speel ik een ongelukkig seizoen. 
 
Stand na 3 rondes: 
 1 WLC    3 6 
 2 Waltoren   2 5 
 3 Vughtse Toren  2 3 
 4 Stukkenjagers  7 3 
 5 Twee Koningen  1 3 
 6 Waalwijk   2 2 
 7 EGS   2 
 8 Den Bosch Noord  1 0 
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Louis - Jaap 
 
 
 
 
De volgende partij werd op 10 december 1996 gespeeld voor de interne 
competitie tussen Louis Doomernik met wit en Jaap Touw met zwart. 
 
1. e4 e5 2. Pf3 Pf6 
Op het russisch ga ik niet in. Ten eerste omdat Jaap er om vraagt. Ten 
tweede ken ik niets van de theorie. 
3. Pc3 Lb4 
Deze zet van zwart maakte mij, geheel ten onrechte een beetje 
zenuwachtig. Ik had rustig kunnen vervolgen met: 4. Pxe5 Lxc3 5. dxc3 
Pxe4 6. Ld3 met goed spel voor wit. 
4. Lc4 O-O 5. O-O d6 6. Te1 
6. h3 was beter geweest. 
6. ... Lg4 7. Pd5 
Ik wil de loper op b4 verjagen zonder de pionnenstructuur aan te 
tasten. 
7. ... Pxd5 8. Lxd5 c6 9. Lb3 Kh8 10. c3 La5 11. h3 Lh5 12. g4 Lg6 
13. d4 h5? 14. Pg5 hxg4? 
Waarschijnlijk is h4 beter om daarna Pb8 via d7 naar f6 te ontwikkelen. 
15. Dxg4 exd4 16. Dh4+ Kg8 17. Lxf7+?? 
Een onbegrijpelijke fout; dit kost gewoon een stuk. Heb ik misschien 
even gedacht, dat zwart gedwongen was met de loper terug te nemen? 
17. ... Txf7 18. Dg4 Tf6 19. e5 dxe5 20. Txe5 Lc7 21. Te6 Lf5 22. Dh5 
Pd7!! 
De juiste zet. Hiermede is de kou uit de lucht. 
 
Zwart wint. 
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Interne Competitie 
 
 
 
 
Overzicht voor ronde 9 gespeeld op 10-12-1996 
1 Henk v Griethuijsen Ton Pastor  1-0 
2 Mark van Gestel Ruud van Loon 1-0 
3 Pieter Couwenberg Wil Spijkers  1-0 
4 Leo Joosten Erik Hamers   0-1 
5 Louis Doomernik Jaap Touw  0-1 
6 Arnold Backx Ton Krugers   1-0 
 
Ranglijst bijgewerkt tot en met 10-12-1996 
 1 Henk v. Griethuijsen  172 
 2 Mark van Gestel  153 
 3 Pieter Couwenberg  128 
 4 Erik Hamers   113 
 5 Jaap Touw   85 
 6 Ruud van Loon  84 
  Peter van Wijk  84 
 8 Ton Pastor   68 
 9 Leo Joosten   67 
 10 Ton Krugers   62 
 11 Louis Doomernik  47 
 12 Arnold Backx   46 
 13 Wil Spijkers   43 



 13

  
Open Internationaal Schaakkampioenschap van Vlaanderen 
voor Visueel Gehandicapten en Sympathisanten 
 
 
 
 
Van 30 oktober tot en met 3 november werd in het aan de kust gelegen 
belgische Blankenberge voor de vijfde keer het Open Internationaal 
Schaakkampioenschap van Vlaanderen voor Visueel Gehandicapten en 
Sympathisanten gehouden. Samen met Pieter heb ik hieraan meegedaan. 
Ik deed dus mee als sympathisant. Er werden 7 ronden zwitsers 
gespeeld met voor elke partij 2 uur bedenktijd. Er was een beker voor de 
winnaar bij de visueel gehandicapten en voor de beste sympathisant. 
Bij de meeste partijen tegen visueel gehandicapten wordt op twee 
borden gespeeld. Ieder voert op zijn eigen bord de zetten van beide 
partijen uit. Dit kan in tijdnood lastig zijn. Bovendien roep je de zet 
zodat de ander weet wat je doet. 
Ik wist dat ik een grote kans had om het toernooi te winnen, maar dat 
het echt zou gebeuren had ik niet verwacht. Nadat ik in de 6e ronde van 
de op papier sterkste speler had gewonnen ging ik er echt in geloven. 
Een snelle remise in de laatste ronde tegen Geert Maeckelbergh, die 
daardoor kampioen werd bij de visueel gehandicapten, maakte snel een 
eind aan alle spanning. 
Ik heb veel leuke partijen gespeeld tijdens dit toernooi. Misschien niet 
de spectaculairste, maar wel een partij met voortdurende spanning was 
die tegen Jan van Gelder in de 5e ronde. Jan van Gelder is op dit 
moment Nederlands kampioen bij de visueel gehandicapten. 
  
Jan Langenberg - Jan van Gelder 
 
  
1.e4 c5 2.Pf3 e6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 a6 
Dit is de Paulsen variant van het Siciliaans. Wit kan nu 5.c4 spelen en 
daarmee de zwarte b- en d-pionnen voorlopig van de 5e rij houden. Ik 
speelde dit niet omdat ik de consequenties van bv. 5...Lb4+ niet goed 
kende. 
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5.Ld3 Dc7 6.0 0 Pf6 7.Pc3 d6 8.Le3 Pbd7 9.f4 
Misschien is het hier verstandiger voor wit om 9.a4 te spelen zodat het 
paard rustig op c3 kan blijven staan. Nu krijgt zwart goede kansen om 
de pion op e4 flink onder druk te zetten d.m.v b5 en Lb7. 
9...b5 10.Pf3 Pg4 
Nu had zwart geduldig 10...Lb7 moeten spelen. De volgende zetten zijn 
min of meer geforceerd, aangezien de diagonaal a7-g1 bestreken moet 
blijven door de loper zolang er een paard op g4 staat. Vooraf zei Jan 
van Gelder tegen mij ‘Laten we er maar een ‘Jan’-boel van maken’. 
Daar begon ik op dit moment steeds meer in te geloven. 
11.Ld4 e5 12.Pd5 Db8 13.h3 Pgf6 
Na 13...exd4 14.hxg4 is er een voordeel voor wit. Zwart is nog niet 
ontwikkeld en heeft bovendien een geisoleerde dubbelpion. Misschien 
heeft zwart enige compensatie in de vorm van het loperpaar. De loper 
op f8 doet echter ook niet veel. 
14.Pxf6+ gxf6 15.fxe5 dxe5 16.Le3 Lb7 17.Ph4 Dc7 18.Pf5 Pc5 
19.Lxc5 
Hier besloot ik om vrijwillig afstand te doen van mijn goede loper. Ik zag 
kansen voor zwart om na bv. 19.Dg4 Pxd3 20.cxd3 de aanval op pion 
d3 te openen. Achteraf bleek dat dit allemaal niet zo simpel zou zijn. 
Indien zwart nu 20...Dc2 zou antwoorden leidt 21.Pg7+ Lxg7 22.Dxg7 
Tf8 23.Tac1 Dxd3 24.Lc5 0 0 0 25.Lxf8+ direct tot winst voor wit. 
19...Lxc5+ 20.Kh1 0 0 0 21.De2 Tdg8 
Gezien het verdere verloop van de partij had zwart er verstandiger aan 
gedaan om 21...Thg8 te spelen. 
22.a4 bxa4 
  
Ook na 22...Dc6 verliest zwart materiaal zoals blijkt uit de volgende 
variant: 23.axb5 axb5 24.Ta5 b4 25.La6 Kc7 26.Lxb7 Kxb7 27.Tb5+ 
Kc7 28.Dc4 Le7 29.Dxc6+ Kxc6 30.Txe5 fxe5 31.Pxe7+ Kc5 32.Pxg8 
Txg8 33.Txf7. De zwarte koning staat nu wel zeer centraal en kan 
ontzettend lastig worden. 
23.Txa4 
De tekstzet is goed maar 23.Lxa6 is beter, aangezien 23...a3? 
weerlegd wordt door 24.b4! Lxb4 25.Tab1 Dc5 26.Lxb7+ Kxb7 27.c3 
Dxc3 28.Db5+ en zwart kan het wel schudden. 
23...a5 24.La6 Td8 25.Lxb7+ Kxb7 26.Db5+ Db6 27.Txa5 Dxb5  
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28.Txb5+ Kc6 29.c4 Tb8 30.Td1 
Te overhaast zet ik hier een toren op de open d-lijn. De toren staat 
echter al op een zwakte van zwart gericht, namelijk de dubbelpion op 
de f-lijn. Het is dus beter om eerst zwart hieraan te herinneren d.m.v 
30.Ph6 Le7 en daarna toe te slaan op de a-lijn 31.Ta1 Txb5 32.cxb5+ 
Kxb5 33.Ta7 Lc5 34.Txf7. 
30...Txb5 31.cxb5+ Kxb5 32.Pd6+ Kc6 33.Pxf7 Tb8 34.Pd8+ Kb5 
35.Pe6 Tb6 36.Pxc5 
Het was niet zo’n goed idee om de loper te nemen. Het paard lijkt in 
deze stelling veel beter zoals de volgende voortzetting laat zien: 
36.Pc7+ Kc4 37.Pd5 Txb2 38.Pxf6. Het paard kan de vleugelpionnen 
ondersteunen in hun opmars en biedt dekking aan de e-pion zodat de 
toren hieraan niet gebonden is. De zwarte koning staat natuurlijk zeer 
centraal maar toch ver weg van de h-lijn. 
36...Kxc5 37.Td7 Txb2 38.Txh7 Tb4 
Ondanks het beperkte materiaal is de stelling toch nog spannend. Bij 
verlies van de witte e-pion krijgt zwart een gevaarlijke troef in handen. 
Als zwart nu 38...Tb1+ had gespeeld zou hij daarom herhaling van 
zetten kunnen afdwingen d.m.v. 39.Kh2 Kd4 40.Th4 Te1 41.Th6 Tf1 
42.Th4. 
39.Th6 Tb6 40.Tg6 Kd4 41.Tg4 Ke3 42.Kh2 Tb4 43.Tg6 Tb6 44.Tg4 
Tb4 45.Tg3+ Ke2 46.Tf3 Txe4 47.Txf6 Td4 48.g4 e4 49.g5 e3 50.g6 
Td8 
  
Het blijkt nu dat alle varianten gewonnen zijn voor wit. Het is echter niet 
eenvoudig, zeker niet met nog 2 minuten op de klok tegen 20 minuten 
voor zwart. Wit zal op het juiste moment zijn toren moeten offeren voor 
de zwarte e-pion om vervolgens met de g- of h-pion dame te halen. In 
plaats van de g-pion te blokkeren kan zwart ook de g-pion in de rug 
aanvallen. Dat dit ook niet helpt blijkt uit 50...Td7 51.Tf7 Td6 52.g7 Tg6 
53.h4 Kd2 54.h5 Tg5 55.h6 e2 56.Te7 e1D 57.Txe1 Kxe1 58.h7 Txg7 
59.h8D en een gewonnen eindspel is ontstaan. 
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WyyyyyyyyX 
xAaAcAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAiHax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAbAaHx 
xAaAaGaAmx 
xaAaAaAaAx 

wwwwwwwwY 
51.g7 Tg8 52.Tf7 Kd1 53.Kg2 Ke1 
Dit is natuurlijk niet consequent maar ook direct 53...e2 helpt niet meer: 
54.Td7+ Ke1 55.h4 Td8 56.Te7 Kd1 57.h5 e1D 58.Txe1+ Kxe1 59.h6 
Td2+ 60.Kg1 Td6 61.g8D Txh6 met wederom een gewonnen eindspel. 
54.h4 e2 55.h5 Kd2 56.Td7+ Ke3 57.Te7+ Kd2 
Hier had zwart mij nog kunnen foppen met 57...Kf4 58.h6 Kf5 en nu 
niet 59.h7? wegens 59...Txg6+ 60.Txg7 e1D 61 h8D en zwart kan 
remise maken. Wit moet nog nauwkeurig te werk gaan: 59.Txe2 Kg6 
60.Te6+ Kf7 en nu bv. 61.Tc6 Te8 62.Kf3 Ta8 63.Ke4 Tb8 64.Ke5 
Tb5+ 65.Kd6 Tb8 66.Kd7 Ta8 67.Tc8 Txc8 68.Kxc8 Kg8. 
58.h6 e1D 59.Txe1 Kxe1 60.Kf3 
Zwart gaat door zijn vlag, 1 0. 
  
Een zeer merkwaardig einde aangezien zwart nog 10 minuten op de 
klok had en wit slechts 1 minuut! Op het moment dat zwart vernam dat 
zijn vlag was gevallen was hij zeer verbaast omdat hij kennelijk dacht 
dat ik aan zet was. Jan van Gelder nam het echter sportief op, zoals ik 
ook gedaan zou hebben wanneer ik door mijn vlag zou zijn gaan. Het 
diner werd al opgediend, dus zijn we maar snel aan tafel gegaan. 
 

Jan Langenberg 
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Thema avond 
 
 
 
 
Op dinsdag 1 oktober jongstleden was er weer een thema avond. Het 
thema was zes eindspelen met zes stukken. 
Na deze opgaven behandeld te hebben was er een korte pauze in de 
gelagkamer om even bij te komen. Na de pauze werd het publiek nog 
getrakteerd op het tractorprobleem. 
Voor degenen die deze avond gemist hebben en voor degenen die alles 
nog eens na willen lezen, zullen hieronder de opgaven nog een keer de 
revue passeren. 
 
Zes eindspelen met zes stukken. 
 
Opgave 1 Wit  : Kc1, Lb8, pi h6 
Wit aan zet. Zwart  : Kh4, Ld4, pi e5 
 
Opgave 2 Wit  : Td1, Te1, Kh5 
Wit aan zet Zwart  : Td8, Tg8, Kh7 
 
Opgave 3 Wit  : Ka8, Tg7, pi c7 
Wit aan zet Zwart  : Ka4, Tc2, pi g2 
 
Opgave 4 Wit  : Kh8, Te8, Pd5  
Wit aan zet Zwart  : Kf7, Tf4, pi b2 
 
  
Opgave 5 Wit  : Kc2, Th1, Pc6 
Wit aan zet Zwart  : Ka2, Dd4, pi a3 
 
Opgave 6 Wit  : Kd1, Ta1, Tb1 
Wit aan zet Zwart  : Kh7, Th8, Lg8 
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Het tractor probleem! 
 
Opgave Wit  :  Kd6, Ld1, Pg4, pi d7, g3 
Wit aan zet Zwart  :  Kh7, Lb4, Pa6, Pg5, pi c3, c5, e3, h6 
 
Aan dit laatste probleem is nog een anekdote verbonden. 
Het zou gaan om een stelling uit het toernooi van Sint Petersburg 1914, 
een echt supertoernooi hetgeen de eindstand duidelijk maakt. 
 1 Lasker (Duitsland)  13,5 
 2 Capablanca (Cuba) 13 
 3 Aljechin (Rusland) 10 
 4 Tarrasch (Duitsland) 8,5 
 5 Marshall (VS)  8 
Zij hadden zich na een voorronde gekwalificeerd voor de eindronde en 
werden door de regerend vorst, Tsaar Nicolaas II, uitgeroepen tot de 
eerste grootmeesters van het internationale schaak. In de voorronde zou 
zich in de partij tussen de Pool Akiba Rubinstein en de Engelsman 
Isidor Gunsberg bovengenoemde stelling hebben voorgedaan. In deze 
stelling zou wit (Rubinstein) opgegeven hebben: hij staat een stuk en 
een pion achter en 1 d7-d8D, ... is geen dreiging vanwege 1 ..., Pg5-f7+ 
en 2 ..., Pf7xd8. Zwart dreigt met 1 ..., e3-e2 2 Ld1xe2, c5-c4+ 3 Kd6-
e6, Pa6-c5+ wits pion op d7 op te halen en zelf te promoveren met c3-
c3-c1D. 
Het verhaal wil dat een boer in Georgië zich niet kon verzoenen met het 
verlies van zijn idool Rubinstein, toen één van de sterkste spelers ter 
wereld. Rubinstein miste in Sint Petersburg 1914, net voor het uitbreken 
van de Eerste wereldoorlog, de barrage. Met de Rus Ossip Bernstein en 
de Deen-Let Aaron Nimzowitsch werd hij gedeeld zesde, net te weinig 
voor kwalificatie. Als hij deze partij (waarin de hierboven genoemde 
stelling voorkwam) zou winnen, zou hij het wel gehaald hebben. 
  
Rubinstein is echter niet de held van het verhaal, maar de genoemde 
Georgische boer. Deze verdiepte zich avond aan avond in de stelling. 
Toen het magnetische schaakbord ter wereld kwam, bevestigde hij zijn 
bordje met de diagramstelling op het dashboard van zijn tractor, 
waarmee hij dagelijks door de velden reed om zijn akkers te bewerken.  



 19

Van lieverlee kreeg hij echt begrip van de stelling. En toen gebeurde 
het: hij vond een waterdichte winst voor wit, voor zijn held Rubinstein, 
vanuit de stelling waarin deze opgegeven had. Het kostte de boer bijna 
zestig jaar van zijn leven, in 1974 had hij alles rond. Hij benaderde de 
plaatselijke onderwijzer om een brief op te stellen voor het 
gerenommeerde vakblad ‘64’, dat toentertijd onder leiding stond van de 
voormalige wereldkampioen Tigran Petrosjan. Er werd geen aandacht 
aan de brief besteed. “De post van amateurs bekijken we wel een keer 
als we het blad niet vol kunnen krijgen”, was zijn reactie. Dat was 
natuurlijk nooit het geval. Maar Petrosjan ging dood en zijn taak werd 
overgenomen door Anatoli Karpov, die zijn staf de opdracht gaf de oude 
post eens door te nemen. Dat gebeurde. Volgens het verhaal zou oud-
wereldkampioen Misha Tal de brief van de Georgische boer geopend 
hebben, waarop de duffe stilte in het redactielokaal verbroken werd 
door diens onvervalste kreet: “Stop de persen!” tal kon zijn ogen niet 
geloven; dit was te mooi om waar te zijn. Wat had de Georgische boer 
ontdekt? (Zie een zeer korte samenvatting bij de antwoorden). 
Hoofdredacteur Karpov gaf opdracht ‘de man achter deze briljante 
vondst’ te interviewen. Een verslaggever werd naar het verre Georgië 
gestuurd. Hij kwam met lege handen naar huis, de boer was een paar 
dagen eerder overleden. 
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De antwoorden. 
 
Opgave 1 1. La7, La1 2. Kb1, Lc3 3. Kc2, La1 4. Ld4!, Ld4: 5. 
Kd3, La1 6. Ke4 enz.  
  
Opgave 2 1. Te7+, Kh8 2. Kh6, Tge8 3. T1d7, Kg8 4. Tg7+, Kh8 5. 
Th7+, Kg8 6. Tdg7+, Kf8 7. Th8+ mat. 
Opgave 3 De stelling van E. Lasker (1868-1941). 
1. Kb7, Tb2+ 2. Ka6, Tc2 3. Tg4+, Ka3 4. Kb6, Tb2+ 5. Ka5, Tc2 6. 
Tg3+, Ka2 7. Tg2: en wint. 
Opgave 4 1. Te7+, Kf8 2. Pf4:, b1D 3. Pg6+, Dg6: 4. Tf7+, Ke8 5. 
Te7+, Kd8 6. Td7+ enz. 
Opgave 5 1. Ta1+, Ka1: 2. Pd4:, Ka2 3. Pe2, Ka1 4. Pc1, a2 5. 
Pb3+ mat. 
Opgave 6 1. Ta7+, Kg6 2. Tb6+, Kf5 3. Ta5+, Ke4 4. Tb4+, Lc4 5. 
Tc4+:, Kd3 6. Th4!, Th4: 7. Ta3+, Kc4 8. Ta4+ en wint. 
 
De oplossing van het tractor probleem! 
 
Opgave 1. Pf6+, Kg7 2. Ph5+, Kg6 3. Lc2+, Kh5: 4. d8D , Pf7+ 
5. Ke6, Pd8+: 6. Kf5, e2 7 Le4, e1P 8. Ld5, c2 9. Lc4, c1P 10. Lb5, Pc7 
11. La4!! en wint. 
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Opgave 
 
 
 
 
De nu volgende opgave komt uit de partij Klee-Hess 1974. De opgave 
luidt: wit geeft mat in 12 zetten. Dit is natuurlijk moeilijk om precies uit 
te rekenen. Het is daarom al knap als je de eerste zet vindt waaruit de 
rest dan vanzelf volgt. Voor de oplossing zie  . 
 

WyyyyyyyyX 
xAaAeCaGax 
xaAaAaCaBx 
xAaFbLhBax 
xbAbAbAhAx 
xAbHaHaKax 
xaAdHkAmAx 
xHaAaAiAax 
xaAaAaAaIx 
ZwwwwwwwwY 
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Jeugdschaakkampioenschap distrikt Tilburg 96/97 
 
 
 
 
Op zondag 1 december 1996 werden in het Jan van Besouwhuis de 
distriktskampioenschappen voor de jeugd gehouden. Ook deden enkele 
spelers van EGS mee. Pascal Jansen had zelfs grote kansen op een 
podium plaats maar moest uiteindelijk toch tevreden zijn met de 5e 
plaats. 
 
  
Tot en met 14 jaar (7 rondes): 
 1 David Teitler 6½ 
 2 Rick Zegveld 6 
 3 Paul Sluyter 5½ 
 4 Jaap Elzerman 4 
 5 Pascal Jansen 4 
 6 MathijsMeeuwissen 4 
 7 Maarten Wubben 4 
 8 Johan de Jong 3 
 9 Gerwald v. Gulick 3 
 10 Lucas Goversen 3 
 11 Bart de Kort 3 
 12 Paul de Jong 2 
 13 Wouter Bluys 1 
 
  Tot en met 12 jaar (9 rondes): 
 1 Willem v. d. Brink 8½ 
 2 Rene Berden 7½ 
 3 Jeroen van der Put 6½ 
 4 Tim Engels 5½ 
 5 Yoko v. der Sterre 5 
 6 Ben Zegveld 5 
 7 Dennis de Vroe 4½ 
 8 Anique Buskens 4½ 
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 9 Hans Kusters 4 
 10 Mike Smeulders 4 
 11 Joost Greunsven 4 
 12 Darco van de Leij 3½ 
 13 Eelco Maris 3½ 
 14 Michiel Swaans 2½ 
 15 Joep Vos 2 
 16 Wilko Kluijtmans 1½ 
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Agenda 
 
 
 
 
 14 januari 12de ronde  binnencompetitie. 
 21 januari 13de ronde binnencompetitie. 
 28 januari thema-avond. 
  4 februari 14de ronde binnencompetitie. 
 11 februari geen schaken: carnaval. 
 15 februari 5de ronde externe competitie. 
 18 februari 15de ronde  binnencompetitie. 
 25 februari 16de ronde  binnencompetitie. 
 4 maart 17de ronde binnencompetitie. 
 8 maart 6de ronde externe competitie. 
 11 maart 18de ronde binnencompetitie. 
 18 maart thema- avond. 
 25 maart 19de ronde binnencompetitie. 
 1 april 20ste ronde binnencompetitie. 
 5 april 7de ronde externe competitie. 
  
1. De6xf7+ Kg8xf7 2. Th1xh7+ Kf7-f8 3. Tf2-h2 Pc3-e2+ 4. Lg4xe2  d6-d5 5. Th7-h8+ 
Kf8-f7 6. Th2-h7+ Kf7-e6 7. Th8xe8+ Ld8-e7 8.  Le2-g4+ Ke6-d6 9. Te8xe7 Dc6-d7 10. 
c4xd5 Dd7xg4+ 11. Kg3xg4  b4-b3 12. Td7 mat. 
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Jaargang 19 nummer 2 juni 1997 
  
De Schaakmeester 
 
 
Periodieke uitgave van de “Eerste Goirlese Schaakclub” EGS te Goirle. 
 
 
Redactie 
P. Couwenberg, tel. (013) 534 83 78 
J. Langenberg, tel. (013) 535 04 87 
 
Bestuur EGS 
P. Couwenberg, voorzitter, tel. (013) 534 83 78 
A. Backx, penningmeester, tel. (013) 534 36 95 
T. Pastor, secretaris, tel. (013) 534 48 79 
 
Clublokaal 
Café “Hof van Holland”, Tilburgse weg 83, Goirle, tel. (013) 534 19 62 
 
Clubavond 
Dinsdag, aanvang 20.00 uur, 
Wedstrijdleider H. van Griethuijsen, tel. (013) 534 45 20 
 
Jeugdopleiding 
Dinsdag, aanvang 19.00 uur, Jan van Besouwhuis 
Jeugdopleiding volgens Stappenmethode 
Jeugdleiders R. van Loy, tel. (013) 534 82 03 en P. Couwenberg. 
 
Contributie 
Senioren: f 100,- per jaar, 
Junioren: f 70,- per jaar, 
Donateurs: f 25,- per jaar. 
  



 2 

 
Van de redactie ... 
 
 
 
 
 
Wat hebben we een zwaar seizoen achter de rug. Eindelijk tijd 
om uit te blazen. Vooral de externe competitie was dit jaar een 
zware kluif, maar we komen terug. Je moet gewoon alles van de 
zonnige kant bekijken. Als we volgende jaar kampioen zijn in de 
vierde klasse, krijgen we wél een gratis klok. 
Winnaar dit jaar van de binnencompetitie is wederom Henk van 
Griethuijsen. Hij heeft er wel voor moeten vechten, zie de partij 
tegen Mark van Gestel waar hij door het oog van de naald kruipt. 
Wel hebben we dit jaar een nieuwe snelschaakkampioen, Peter 
van Wijk. Het doet natuurlijk deugt dat ook onze nieuwste leden 
in de top van het klassement ook een woordje meespreken. 
Als afsluiter zou het mooi zijn als we in Goirle een dag naar 
buiten zouden kunnen, bijvoorbeeld een wedstrijd met grote 
schaakstukken. Op de Hovel zal dit veel bekijks opleveren. 
Hierover heeft Dé Commissie het ook al gehad. Dé Commissie 
heeft overigens een zeer mooi stukje afgeleverd. Nu de invulling 
nog .... 
 
  
Veel plezier bij het lezen. 
  



 3 

 
Eindstand binnencompetitie 1996/1997 
 
 
 
 
 1. H. v. Griethuijsen  419 
 2. M. v Gestel   306 
 3. P. Couwenberg  258 
 4. E. Hamers   239 
 5. P. v  Wijk   224 
 6. J Touw   208 
 7. R. v Loon   198 
 8. T. Pastoor   161 
 9. W. Spijker   153 
 10. L. Doomernik  130 
 11. A. backs   126 
 12. T. Krugers   124 
 13. L. Joosten   95 
 14. N. Kotovic   69 
 15. A. Schipperijn  24 
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De Elolijst van de EGS 1996 - 1997 
 
 
 
 
 
H. V Griethuijsen  1801 1863 +62 
E. Hamers  1677 1716 +39 
M v Gestel  1597 1693 +96 
P.Couwenberg 1604 1622 +18 
P. v Wijk  1600 1610 +10 
R. v Loon  1589 1600 +11 
A. Backx  1561 1571 +10 
J. Touw  1552 1570 +18 
L Doomernik  1615 1507 -108 
T. Pastoor  1502 1498 -4 
W. Spijkers  1465 1471 +6 
T. Krugers  1503 1447 -56 
L.Joosten  1456 1424 -32 
A. Schipperijn 1448 1448 0 
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Opgave 
 
 
 
 
In de partij Westerinen - Ögaard was het de laatste die niet in de 
gaten had waar wit mee bezig was. Zie jij wel hoe wit zeer snel 
een sterke aanval krijgt. 
Voor de aanwijzing zie  . 
 

WyyyyyyyyX 
xAaAcDaAax 
xbBaAcAaGx 
xAaAaAaBbx 
xaAbHkBaAx 
xAaKaAaAax 
xaHaAaAaAx 
xHaAeIhHax 
xaAaAaMaIx 
ZwwwwwwwwY 
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EGS - Waalwijk II 2-6 (15-02-1997) 
 
 
 
 
Na de 7-1 nederlaag tegen Stukkenjagers moest er gewonnen 
worden om buiten de klauwen van het degradatiemonster te 
blijven. We hebben er zelfs Henk Renders en Rupert Spijkerman 
voor uit de kast getrokken maar het mocht niet baten. Aan de 
sportiviteit lag het niet, want Ruud van Loon reisde af naar 
Waalwijk om het tegen de buikloop lijdende 1e bordspeler op te 
nemen. Ondanks dat een Waalwijker niet op kwam dagen, was 
het Waalwijkse team een maatje te groot voor ons. Met nog twee 
wedstrijden te gaan hebben we degradatie niet zelf meer in de 
hand. Dan zal blijken of ook de 3e klasse niet een maatje te groot 
is geweest. 
 

Erik Hamers 
 
Henk van Griethuijsen - Nico Pol 0-1 
Door een verwisseling van zetten gaf ik in een Catalaan mijn 
tegenstander controle over e4. Hierdoor kon hij druk ontwikkelen. 
Toch wist ik een nagenoeg gelijke stand te bereiken. Mijn 
tegenstander vocht hard door en ik verweerde mij redelijk. 
Tenslotte viel het doek doordat mijn koning naar c2 ging in plaats 
van naar c1. 
 
Mark van Gestel - P. Arts 0-1 
 
Natuurlijk voor de Blackmar-Diemer gegaan. Echter iets te lang 
op het middenveld rond gehangen en de aanval verwaarloosd. 
Door te veel en te snelle zetten op twee stukken achterstand 
gezet en niets meer kunnen uitrichten. Goed uitgespeeld door 
tegenstander met goede zetten. Met zo’n achternaam moet je 
natuurlijk ook een goede diagnose kunnen maken! 
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J. van Hulte - Rupert Spijkerman 1-0 
 
Een oudere man, dacht ik, dat zijn van die mensen die de tijd 
nemen. Een Dame-Indische opening, daar houd ik ook al niet 
van! ‘Wel een vriendelijke man’ dacht ik toen ik even duidelijk 
gewonnen stond. De klok ingedrukt kijk ik op het bord en zie dat 
zijn dame binnen kan komen. Ik heb verloren... 
 
Bord 4 
Henk Renders - Rene van Bijnen 0-1 
 
Op het vierde bord ging Henk Renders voortvarend van start. 
Een licht positievoordeel was het gevolg. Bij een poging tot 
consolidatie van het positievoordeel werd het aanvallend concept 
ingeleid. Een verkeerde volgorde van zetten werd door Bijnen 
van Waalwijk II afgestraft. Een achterstand van een lichte 
kwaliteit was niet meer te corrigeren. Deze come-back had zo 
niet mogen aflopen. 
 
Arnold Backx - Piet van de Akker 0-1 
 
Konings-Indisch met wederzijds fianchetto op de koningsvleugel. 
Mijn opzet voor een vrije f-lijn via plaatsing van het koningspaard 
op e2 en doorschuiven van de d-pion naar d5 lukte niet helemaal. 
Wel kwam de stelling gesloten met wat meer ruimte voor mij. 
Poging van zwart om op de koningsvleugel door te breken lukt 
niet. Fataal was het verplaatsen van de aanval van zwart op de 
c-lijn die ik niet adequaat pareerde. Na het veroveren door zwart 
van een pion werd mijn positie hopeloos. Mijn poging om wat te 
rommelen in een afruil mislukte waarna ik de koning omlegde. 
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Bord 6 
P. Couwenberg - R. de Heiden 0-1 
 
Met goede moed dat het deze middag zou gaan lukken met het 
team begon ik aan de wedstrijd. De opening was echt op zijn 
Hollands. Een eigenwijze opening waar je als wit speler toch 
even moet opletten dat e5 niet door geschoven wordt. 
Het verliep allemaal vrij redelijk al was het zwart die het spel 
maakte.Toch kwam ik in het midden spel terug nadat mijn 
tegenstander een kwaliteit had gegeven. Op het moment dat ik 
de dames kon ruilen deed ik een andere zet en dit leidde voor mij 
tot verlies.  
 
Louis Doomernik - Albert Hendriks 1-0 
 
Eindelijk (voor de tweede keer tijdens deze externe) weer een 
gewonnen. Een leuke partij. Konings-Indisch. Ik was een 
verdomd klein beetje beter dan mijn tegenstander. Alleen jammer 
dat wij toch met een vrij sterk team verloren. 
 
Ben Sluijter - Leo Joosten 1-0 
 
De partij ging lange tijd goed tegen elkaar op (gebrekkig in alles, 
maar goed). Ik stond zelfs enige tijd een pion voor. Maar helaas 
plaatste ik mijn paard voor mijn torenbaan. Dat bleek fataal. Ik 
ontraad iedereen verder kennis te nemen van deze marteling. 
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FIDE- regelement voor 5 minuten_partijen 
 
 
 
 
De duur van de partij. 
1. Iedere speler dient zijn zetten uit te voeren binnen de vijf 
minuten op zijn klok. 
 
De klok. 
2. Alle klokken moeten zijn voorzien van een speciaal 
hulpmiddel -  gebruikelijk  is een vlag - dat het einde van de 
toegestaande tijd aangeeft. 
3. Voor  het begin van de partij dienen de spelers de 
opstelling van de stukken en de afstelling van de klok te 
controleren. Indien een speler dit heeft nagelaten, en hij zijn 
eerste zet heeft gedaan, worden protesten dienaangaande niet in 
behandeling genomen. 
4. Iedere speler moet zijn klok bedienen met de zelfde hand 
waarmee hij zijn stukken verplaats Uitzondering: bij  het uitvoeren 
van de rochade mogen beiden handen gebruikt worden. 
5. De wedstrijdleider bepaalt aan het begin van de toernooi 
aan welke kant van het bord de klok gezet wordt; de zwart speler 
bepaalt aan welke kant van het bord hij wil gaan zitten. 
6. Geen van de spelers mag de knop van zijn klok meer of 
minder permanent met een van zijn vingers bedekken. 
7. Gedurende de partij mag de klok door geen van der 
spelers opgetild worden. 
 
 De gewonnen partij. 
8 Een partij is gewonnen door een speler: 
a) De koning van zijn tegenstander heeft mat gezet. 
b) Wiens tegenstander verklaart, dat hij opgeeft; 
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c) wiens tegenstander een onregelmentaire zet voltooit 
(art.17), hierin begrepen een zet waarmee het schaak van zijn 
koning niet wordt opgeheven of waardoor zijn schaak komt te 
staan, maar slechts dan wanneer de speler de winst op eist vóór 
dat hij zelf een stuk aanraakt. In plaats van deze procedure is het 
toegestaan, dat een speler de koning van zijn tegenstander slaat, 
indien deze zijn koning schaak laat staan of een zet doet 
waardoor zijn koning schaak komt te staan. 
9. Een speler moet zelf de winst opeisen door onmiddellijk 
beide klokken stil te zetten en de wedstrijdleider in te lichten. Bij 
het op eisen van winst op grond van artikel 8d, dient nadat de 
klokken zijn stil gezet- de vlag van de speler niet en die van zijn 
tegenstander wel gevallen te zijn. Indien beide vlaggen wel zijn 
gevallen, wordt de partij remise verklaard. Zie artikel 10c. 
 
De onbesliste partij. 
10. Een partij is remise; 
a) als een koning is patgezet;  
b) als de beide spelers dit tijdens (maar niet vóór of na) de 
partij overeenkomen: 
c) als de vlag van een speler valt, nadat de vlag van een 
andere speler al gevallen reeds gevallen was, zonder dat de 
winst opgeëist was. 
d) Als een speler aantoont dat hij de koning van de 
tegenstander voortdurend schaak kan geven (eeuwig schaak) of 
dat hij een herhaling van de stelling kan afdwingen als bedoeld in 
artikel 10.5 van de spelregels. 
  
e) als beide spelers onvoldoende materiaal hebben voor een 
mogelijk mat (alleen bij koning tegen koning, koning en paard 
tegen koning en koning en loper tegen koning en loper met 
lopers op diagonalen van de zelfde kleur); 
f) als een speler onvoldoende materiaal voor een mogelijk 
mat zoals beschreven in artikel 10e en de vlag van de 
tegenstander het eerst valt. 
11. Als een partij remise is geëindigd, moet de witspeler dit 
aan de wedstrijdleider vermelden. 
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Diversen. 
12. Als een stelling door toedoen van een speler de stelling 
per ongeluk in het ongerede geraakt, moet hij deze in zijn eigen 
tijd herstellen, kan zijn tegenstander de klok van de speler aan de 
gang brengen zonder zelf een zet te doen, teneinde er zeker van 
te zijn dat de speler de stukken in zijn eigen tijd weer op de juiste 
velden zet. 
13. Er wordt gespeeld volgen de regels van het schaakspel, 
vast gesteld door FIDE en eventuele interpretaties op deze 
spelregels, in alle gevallen waarop zij van toepassing en zij niet 
in strijd zijn met dit reglement 
Speciaal artikel 7 (Het aan geraakte stuk) blijft volledig van 
kracht. Als een speler een stuk aanraakt en dat met een ander 
stuk zet moet zijn tegenstander de klok van de speler aan de 
gang brengen en hem meedelen, dat hij zijn zet moet voltooien 
overeenkomstig artikel 7. 
14. In geval van een geschil mag een speler de klokken 
stilzetten om de wedstrijdleider te alarmeren en hem om een 
beslissing te vragen. Alle bepalingen bindend zijn. 
  
15. Het is aan toeschouwers en spelers, die met een andere 
partij bezig zijn, niet toegestaan te praten over of zich op een 
andere wijzen met een partij te bemoeien. Als zo'n derde zich op 
enigerlei wijze met een partij bemoeit, zoals het wijzen op een 
gevallen vlag of op een onreglementaire zet, kan de 
wedstrijdleider de partij annuleren en beslissen dat in de plaats 
daarvan een nieuwe partij moet worden gespeeld; bovendien kan 
hij de overtreder uit de speelzaal (doen) verwijderen. Ook een 
wedstrijdleider dient zich te onthouden van het wijzen  op het 
vallen of een onreglementaire zet, daar de spelers hiervoor de 
verantwoordelijkheid dragen. 
16. De wedstrijdleider mag de klokken niet bedienen, behalve 
in het geval van een geschil of indien beide dit hem verzoeken. 
17. Een zet is voltooid zodra de hand van de speler het stuk 
heeft losgelaten overeenkomstig Artikel 6 van de Regels voor het 
Schaakspel. 
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18. Onreglemantaire zetten die door beide spelers niet zijn 
opgemerkt, kunnen achteraf niet gecorrigeerd worden: ook 
kunnen zij achteraf niet leiden tot een winst op grond van artikel 
8c. 
19. Voordat een snelschaaktoernooi begint, dienen de 
organisatoren een exemplaar van dit reglement aan iedere 
deelnemer uit te reiken, of indien dit niet mogelijk is, er voor 
zorgen , dat een voldoende aantal exemplaren van dit reglement 
in de speelzaal wordt neergelegd. dit dient tenminste een half uur 
voor  het aanvangstijdstip van de eerste ronden te geschieden. 
 
Opmerking 
 Ook andere tijden dan in artikel 1 zijn mogelijk, mits dit 
vooraf duidelijk is meegedeeld. Gedacht zou kunnen worden aan 
een bedenktijd van maximaal 15 minuten per speler. Uiteraard 
geld de notatie plicht dan ook niet. 
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Mark van Gestel - Henk van Griethuijsen 
 
 
 
 
Benoni slang-variant 
 
 1. d2-d4  Pg8-f6 
 2. c2-c4  e7-e6 
 3. Pb1-c3 c7-c5 
 4. d4-d5  e6xd5 
 5. c4xd5  Lf8-d6 
 6. Pc3-b5 Dd8-a5+ 
 7. Pb5-c3 Pf6-e4 
Mark heeft niet zijn favoriete Blackmar-Diemer gekozen. De slang-
variant van  de Benoni met Ld6 oogt wat vreemd maar is toch heel 
speelbaar. De zesde zet van wit is vanzelfsprekend niet goed. De 
poging van zwart hier direct voordeel uit te halen loopt op niets uit. 
Waarschijnlijk is het beter gewoon verder te gaan met rocheren en het 
opspelen van pionnen op de damevleugel. 
 8. Dd1-c2 Pe4xc3 
 9. Dc2xc3  Da5xc3 
 10. b2xc3  Ld6-e5 
Sjabloonzet. 10... b5 maakt de pionnenmeerderheid op de damevleugel 
gelijk actief. 
 11. Lc1-b2 d7-d6 
 12. e2-e4  0-0 
 13. Pg1-f3 Le5-f6 
 14. Lf1-d3 a7-a6 
 15. a2-a4  Tf8-e8 
 16. 0-0  Lc8-d7? 
Dit is echt niet goed. 16... Pe7 geeft een redelijk comfortabele stelling 
voor zwart. 
 17. Pf3-d2 Te8-e7 
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Liever dan te erkennen, dat de vorige zet fout was gaat zwart verder 
richting ondergang. Met betreurenswaardige nauwkeurigheid maakt Wit 
gebruik van de zwakheden in de zwarte opzet. 
 18. Pd2-c4 b7-b5 
 19. Pc4-b6 Ta8-a7 
 20. a4xb5  Ta7-b7 
 21. b5xa6  Tb7-a7 

WyyyyyyyyX 
xAdAaAaGax 
xcAaEcBbBx 
xHjAbAeAax 
xaAbHaAaAx 
xAaAaHaAax 
xaAhKaAaAx 
xAkAaAhHhx 
xiAaAaImAx 
ZwwwwwwwwY 

De zwarte stelling is hopeloos. Het paard doet niet mee, De loper op e7 
is gebonden aan de dekking van c8, twee pionnen minder, waarvan 
een een vrijpion is op de zesde rij. Maar nu gaat wit op het verkeerde 
pad. 
 22. Tf1-b1 Te7-e8 
 23. c3-c4  Lf6-d8 
 24. Lb2-c1 Ld8-f6 
 25. Ta1-a3 Le7-g5 
 26. h2-h3  Lg5-h4 
 27. g2-g4 
Dit kost zo maar een pion. 
 27. ...  Lh4-g6 
 28. f2-f3  Ta7xa6 
 29. Ta3xa6 Pb8xa6 
 30. Pb6-d7 Lf6-d4+ 
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 31. Kg1-g2 Pa6-b4 
 32. Ld3-e2 Te8-e7 
Zwart heeft problemen met de dekking van d6. Er dreigt 33. Lf4. Met 
32... f6 wordt dit probleem opgelost terwijl ook het broodnodige luchtgat 
gevormd wordt. 
 33. Pd7-b6 f7-f5 
Het doel zal duidelijk zijn. Na 34. gxf5 Lxf5 35. exf5 Txe2+ staat zwart 
goed, maar slaan is niet verplicht bij schaken. Toch vindt zwart een 
uitweg uit zijn zelfgeschapen problemen. 
 34. Pb6-c8 Te7-e8 
 35. Pc8xd6 f5xe4 
 36. Pd6xe8 e4xf3+ 
 37. Kg2xf3 Lg6xb1 
 38. d5-d6    
Zelf ben ik er voorstander van zo'n gedekte vrijpion als dreiging te 
houden. Eerst de stukken goed opstellen en op de afruil spelen.  
 38. ... Kg8-f7 
 39. Pe8-c7 Pb4-d2 
 40. Lc1-e3 Pd3-e5+ 
Hier boodt zwart remise aan. De stelling gaf wit goede winstkansen, 
maar wit verkeerde in ernstige tijdnood. Dit daardoor toch wel 
gerechtvaardigde remise aanbod verstoorde de concentratie van wit. 
Eerst speelde hij 41. Lxd4, wat natuurlijk onreglementair is. In de 
consternatie die daar op volgde gaf hij een stuk, de partij en misschien 
wel het kampioenschap weg. Een grote teleurstelling voor de 
toekomstige clubkampioen. 
 41. Kf3-f4 g7-g5+ 
 42. Kf4-g3 Ld4xe3 
 43. Le2-d1 Le3-f4+ 
 44. Kg3-g2 Lb1-e4+ 
 45. Kg2-f1 Pe5xc4 
Hier ging wit door zijn vlag. Jammer genoeg was wat een hoogtepunt in 
het seizoen had moeten zijn maar een matige partij waar beide spelers 
zonder vreugde op terug kijken. 
 
  0 1 
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de 
Eerste Goirlese Schaakclub, gehouden op 21 
januari 1997. 
 
 
 
 
 
Aanwezig: 
A.Backx, P.Couwenberg, L.Doomernik, M.v.Gestel, L.Joosten, 
T.Krugers, R.v.Loon, R.v.Loy, T.Pastor, H.Renders, W.Spijkers, 
J.Touw, P.v.Wijk. 
Afwezig met kennisgeving: 
H.v.Griethuysen, E.Hamers. 
 
2) De notulen van de vorige vergadering worden 
goedgekeurd. 
 
3) Jaarverslag, mededelingen. 
De door Rick van Loy gewonnen beker kan nog niet worden 
uitgereikt vanwege ziekte van Louis. 
Buitencompetitie: Louis laat zijn ongenoegen blijken over de vele 
afzeggingen die er zijn (geweest) in de buitencompetitie. Er zijn 
nog slechts 3 wedstrijden te gaan en er zal alles aan moeten 
worden gedaan om niet te degraderen. Eigenlijk zou promotie 
moeten worden nagestreefd vanwege het teruglopende ledental. 
Het jubileumtoernooi was alles bij elkaar zeer geslaagd. Er werd 
geopperd dat het misschien beter zou zijn het toernooi een wat 
meer lokaal karakter te geven, waarbij vooral gemikt zou moeten 
worden op huisschakers. Het zou goed zijn om ook Riel hierin te 
betrekken. 
 
4) Verslag kascontrole commissie en benoeming nieuwe 
leden commissie. 
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De commissie heeft bij de controle geen onrechtmatigheden 
aangetroffen en de penningmeester wordt decharge verleent. 
Leo Joosten treedt af. Als nieuw lid wordt P.v.Wijk benoemd. Hij 
vormt nu samen met H.Renders de nieuwe kascontrole 
commissie. 
 
5) Verslag penningmeester. 
A.Backx geeft toelichting op de verstrekte jaarcijfers. Nog niet 
alle contributies zijn op dit moment ontvangen. Arnold zal er nog 
eens achteraan gaan en heeft goede hoop dat de achterstallige 
bedragen zullen worden ontvangen. 
Het jubileumtoernooi was ook financieel een succes, aangezien 
er een batig saldo resteert. 
 
6) Vaststelling contributie. 
Arnold laat weten dat het kleine aantal leden een financieel 
probleem vormt. De vaste lasten kunnen niet gedekt worden door 
de contributie van de huidige leden. Arnold doet het voorstel om 
de contributie te verhogen van � 100,- naar � 125,- (= 25%). 
De vergadering besluit na enige discussie om dit voorstel verder 
te behandelen na agendapunt 11. 
 
7) Arnold geeft toelichting op de begroting van komend jaar 
en wijst nog eens op de verhouding inkomsten/vaste lasten.  
 
  
8) Bestuursverkiezing. 
Arnold Backx wordt met algemene stemmen herkozen als 
penningmeester. 
Louis Doomernik treedt af als voorzitter a.i. Hij doet dit na 
nogmaals waardering uitgesproken te hebben voor Ad van Diem, 
die hij als voorzitter mocht vervangen. Verder schetst hij een 
profiel, waaraan volgens hem de nieuwe voorzitter moet voldoen: 
o.a. betrokkenheid, (bijna) altijd aanwezig, alertheid, stimulerend. 
Het is dus niet alleen vergaderingen leiden. 
Als nieuwe voorzitter wordt met algemene stemmen Pieter 
Couwenberg gekozen. 
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9) Jeugdschaak. 
Thans zijn er 4 junior-leden en hebben zich 2 nieuwe leden 
aangemeld. Er wordt een beroep gedaan op een ieder om 
eventueel les te geven aan de jeugd (1e stap). 
Bij de regionale jeugdkampioenschappen werden een 4e en 5e 
plaats behaald. 
Op de "Bongerd" is men zeer actief bezig met schaken. 
Misschien is het een idee om samen met de "Bongerd" een 
jeugdkampioenschap van Goirle te spelen. 
 
10) De Schaakmeester. 
De redactie wordt door Louis geprezen en bedankt voor de 
goede verzorging en het regelmatig verschijnen van ons 
clubblad. Tevens wordt aan iedereen verzocht om kopij te 
(blijven) leveren. 
 
  
11) PR-activiteiten (toernooi, ledenwerving). 
Arnold Backx wil na Pasen (met VUT) regelmatig gaan 
publiceren in Goirles Belang en via de LOG. 
Bij punt 6 van de agenda was al de nodige discussie geweest 
naar aanleiding van de opmerkingen van Arnold m.b.t. de 
verhouding ontvangen contributies/vaste lasten. 
Punten die (weer) actueel zijn: wel of niet toestaan van 
(gedeeltelijk) zwarte leden en moet de club al of niet lid blijven 
van de Bond.(Contributie aan de Bond is nl. de grootste post bij 
vaste lasten). Met gedeeltelijk zwarte leden wordt bedoeld: 
nieuwe leden niet meteen aanmelden bij de Bond, maar eerst 
een bepaalde periode alleen lid laten zijn van de club. 
Over een ding was de vergadering het wel eens. Het accent moet 
worden gelegd op de werving van nieuwe leden. Er is een 
commissie benoemd bestaande uit de volgende leden: 
P. Couwenberg, L.Doomernik, M.v.Gestel, L.Joosten en 
H.Renders. 
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Deze commissie zal binnen enkele maanden met voorstellen 
komen om het ledenaantal te doen toenemen, en/of te zorgen 
voor sponsors. Enkele ideeen werden al vanuit de vergadering 
naar voren gebracht: 
 
- Nieuw leven inblazen in G.O.K. (Goirlese Open 
Kampioenschappen). 
- Bekerwedstrijden en snelschaakcompetitie totaal open (dus ook 
voor niet-leden). 
- Een open competitie voor nieuwe leden (proefleden) op 
voorwaarde dat deze proefleden geen bestuursfunctie mogen 
vervullen, geen externe competitie mogen spelen en eventueel 
een aparte competitie spelen (dus ook niet meedoen aan de 
interne). 
 
  
11a) Vaststelling contributie. Vervolg op agendapunt 6). 
Arnold deed een nieuw voorstel: verhoging van de contributie van 
� 100,- naar � 110,- OP VOORWAARDE DAT de nieuwe 
commissie erin slaagt om (genoeg) nieuwe leden te werven en/of 
sponsors te vinden. 
Dit voorstel werd door de vergadering aangenomen. 
 
12) Rondvraag. 
Louis Er zijn nog 2 thema-avonden te vullen. De eerst volgende 
thema-avond komt te vervallen. De laatste thema-avond van dit 
seizoen zal gegeven worden door Arnold Backx. 
Wil Na dit seizoen geen externe meer. Alleen nog interne 
competitie (dus ook minder contributie?????). Wat betreft de 
contributie is het wachten op de voorstellen van de commissie en 
de eventuele besluiten hierover. 
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Ton K Voorstel om brieven te verspreiden bij instellingen zoals 
Mill-Hill, gemeentehuis etc. Ook iets voor de commissie. Tevens 
vraagt Ton om inventarisatie van belangstelling voor de 
avondcompetitie. 
Ton P Wil de nieuwe commissie er rekening mee houden dat 
EGS nog een uur zendtijd bij de LOG tegoed heeft, eventueel 
begeleid met interviews op de radio. 
 
13) De vergadering wordt gesloten door de voorzitter. 
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De Simultaanavond 
 
 
 
 
Als afsluiter van het seizoen  96/97 mochten we het opnemen 
tegen de grote schaker, Serge Bierhuizen, die zijn schaak-
carrière bij de jeugdafdeling van de EGS is begonnen, en daar 
mogen met we zijn allen heel trots op zijn. Serge is tenslotte toch 
uitgegroeid tot een speler die in de 1ste klas speelt van de 
KNSB. 
De top van de EGS was dan ook aanwezig om het gezamenlijk 
tegen de meester op te nemen. Het eerste slachtoffer dat Serge 
maakte was onze Ton Pastor. Al snel daarna moest ik zelf de 
strijd staken.  Pas rond de klok van 23.00 kwam het eerste 
positieve geluid vanuit het inmiddels door Serge flink uitgedunde 
deelnemers veld. Henk van Griethuijsen snoepte als eerste een 
half punt af van de simultaanschaker. Wat later op de avond 
speelde ook Jaap, Ruud en Arnold remise. De vier remises 
waren niet voldoende om Serge te vloeren. Met een geweldige 
score van 8-2  schreef Serge de overwinning op zijn naam. 
 

Pieter 
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Agenda 
 
 
 
 
 10 juni Start van de zomercompetitie. 
 ? september Start van het nieuwe seizoen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 1. f4 La5 2. g4 fg4:? (beter is 2. ... Pg7 3. d6 +-) 3. Th6+: Kg8 4. d6+ 
Te6 5. Lxe6+ Kf8 6. Th8 mat. 
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Jaargang 19 nummer 3 november 1997 
  
De Schaakmeester 
 
 
Periodieke uitgave van de “Eerste Goirlese Schaakclub” EGS te Goirle 
 
. 
 
Redactie 
P. Couwenberg, tel. (013) 534 8378 
J. Langenberg, tel. (013) 571 4335 
 
Bestuur EGS 
P. Couwenberg, voorzitter, tel. (013) 534 8378 
A. Backx, penningmeester, tel. (013) 534 3695 
T. Pastor, secretaris, tel. (013) 534 48 79 
 
Clublokaal 
Café “Hof van Holland”, Tilburgse weg 83, Goirle, tel. (013) 534 19 62 
 
Clubavond 
Dinsdag, aanvang 20.00 uur, 
Wedstrijdleider H. van Griethuijsen, tel. (013) 534 45 20 
 
Jeugdopleiding 
Dinsdag, aanvang 19.00 uur, Jan van Besouwhuis 
Jeugdopleiding volgens Stappenmethode 
Jeugdleiders R. van Loy en P. Couwenberg. 
 
Contributie 
Senioren: f 100,- per jaar, 
Junioren: f 70,- per jaar, 
Donateurs: f 25,- per jaar. 
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Van de redactie ... 
 
 
 
 
  
Een nieuw seizoen, een nieuwe schaakmeester. Een 
schaakmeester met partijen, verslagen, en natuurlijk nieuws uit 
de vereniging. Met name het nieuws zal in deze schaakmeester 
en de komende tijd veel aandacht krijgen. Verder legt de Goolse 
Schuiver verbanden tussen voetballen en schaken, en geeft onze 
verslaggever Henk Renders een nabeschouwing van onze eerste 
wedstrijd. 
 
Veel leesplezier. 
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Regiocompetitie 
 
 
 
 
Wij gaan iets nieuws beginnen. Een aantal verenigingen uit de 
regio, waar we reeds kennis mee hebben gemaakt op 7 oktober, 
starten een regionale competitie. Doelstelling van deze 
competitie is om op een vriendschappelijke manier met andere 
verenigingen kennis te maken en publiciteit te geven aan onze 
eigen vereniging. De deelnemende clubs, Alphen, Chaam, Rijen 
en Goirle, stellen ieder een team samen van vier personen. Dit 
hoeven geen vaste teams te zijn. Deze teams spelen onderling 
een volledige competitie, d.w.z. ook dubbele rondes. Om de orde 
te handhaven hanteren we de NBSB regels met uitzondering van 
het rookverbod. 
 
Overzicht van de te spelen partijen: 
1e ronde thuis tegen Chaam op 25 november; 
de indeling van de overige partijen is nog niet bekend. 
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EGS-Beker 
 
 
 
 
Beker uitslagen van de tweede ronde: 
 
1. Rick van Loy - P.van Wijk   1-0 
2. Jan Langenberg - J.Touw  remise (Jan gaat door) 
3. Dik Carol - Henk van Griethuijsen  0-1 
4. Louis Doomernik - Tom Pastoor  1-0 
 
Tevens heeft Pieter Couwenberg wegens ziekte een vrijkaart 
voor de volgende ronde. 
 
 
 
De Binnencompetitie 
  
De strijd om de Paul de Veerbeker is in volle gang. Hoewel het 
erop lijkt dat Henk van Griethuijsen opnieuw de titel naar zich toe 
zal halen. Met zes wedstrijden gespeeld komt hij onverslagen uit 
de strijdt. Jaap Touw maakt gouden tijden door. Als tweede op de 
ranglijst leidt hijhet klassement. “Ik geloof dat de snelschaak 
potjes met Henk Renders hunvruchten beginnen af te werpen.” 
Om de derde plaats word hevig gestreden. Markplaatst zich met 
een puntje meer boven Pieter,op de derde plaats. Peter van 
Wijkprobeert aansluiting te vinden bij de subtop. Met nog een 
kleine punten achterstand is Peter nummer vijf. Peter verklaard 
dat hij niet in vorm is. Of de vorm dit seizoen nog komt , moeten 
we nog even afwachten. Wil Spijkersweet zich aardig te 
handhaven. Als we naar de lijst kijkenleidt Wil op dit moment de 
midden moot. Met negen wedstrijden gespeeld neem Wil een 
ruime voorsprong op Louis. Louis op de zevende plaats heeft een 
goede score van 50% .  
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Ton Pastoor heeft het moeilijk na de zesde ronde stond Ton nog 
op de zevende plaats, nu moet hij genoegen nemen met de 
negende positie en zien we dat Leo van de elfdeplaats is 
gestegen naar de 8ste . Arnold blijft klimmen maar moet 
oppassen voor zijn concurrenten Alex en Tom Krugers die hem 
op de hielen zitten. Als laatste Dik Carol maar we zien dan ook 
dat Dik nog maar 2 wedstrijden heeft gespeeld. Hem wens ik nog 
veel succes 
 
nr. Naam   punten WA Gsp Gw Rem Vl 
 
1. H.v.Griethuijsen 135.00 21 6 6 0 0 
2. J.Touw  112.67 20 7 3 3 1 
3 M.v.Gestel  100.37 19 7 3 3 1 
4. P.Couwenberg 99.33 18 8 5 0 3 
5. P.v.Wijk  93.50 17 8 3 3 2 
6 W.Spijkers  75.50 16 9 2 4 3 
7 L.Doomernik  6100 15 6 3 0 3 
8 L.Joosten  58.17 14 4 2 2 1 
9. T.Pastoor  57.00 13 9 2 2 5 
10 A.Backx  51.50 12 7 1 2 4 
11 T.Krugers  49.17 11 8 2 1 5 
12 A. van Lanen  47.33 10 7 1 2 4 
13 D.Carol  39.00 9 2 1 .0 1 
 
R. van Loon heef niet gespeeld. 
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De jeugdafdeling 
 
 
 
 
Het seizoen ’95/’96 leek een eind te maken aan de aspiraties van 
onze jeugdafdeling na het vertrek van maar liefst drie 
jeugdleiders; 
 
Na het voeren van enig beraad met onze voormalige voorzitter 
Ad van Diem, hadden wij (Pieter en Rick) besloten, om de 
jeugdkar weer op het juiste spoor te zetten, na ook op 
pupillenniveau de nodige saneringsmaatregelen te treffen. 
 
Sommige mensen vragen zich af waarom een schaakvereniging 
voor volwassenen er nu zo nodig een jeugdafdeling op na moet 
houden. Onze mening is echter dat de schakers van nu ook een 
beetje zorg moeten dragen voor de schakers van de toekomst. 
 
Om een lang verhaal kort te maken, volgen hier de resultaten van 
het seizoen ’96/’97.  
 
We zijn gestart met vier jeugdleden, te weten: 
Mathijs en Mark die beiden het afgelopen seizoen zijn geslaagd 
voor stap 1. 
Alex en Pascal die beiden zijn geslaagd voor stap 4. 
 
Als nieuwe leden meldden zich aan; Cas en Johan, waarvan Cas 
ook reeds is geslaagd voor stap 1. 
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Ook voor het volgend seizoen hebben wij ons weer beschikbaar 
gesteld voor het begeleiden en onderhouden van de 
jeugdafdeling. Een positief bericht is nog dat Alex van Lanen zich 
beschikbaar heeft gesteld voor het mede begeleiden van de 
jeugdafdeling. Voorshands is het onze bedoeling om het aantal 
jeugdleden niet verder op te laten lopen dan maximaal acht, mits 
Jaap Touw is over te halen voor deze heftige maar spannende 
klus. 
 

Pieter Couwenberg en Rick van loy 
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Het zevende schaakbord. 
 
 
 
 
Omstreeks het jaar 550 regeerde over Brittanië de rechtschapen 
koning Artuur. Hij was getrouwd met de beeldschone Guineveve 
 
Hun kasteel heette Camelot. Het had heel veel torens. Van 
tovenaar Marlijn had het bruidspaar als huwelijksgeschenk 
indertijd een ronde tafel gekregen. Daaromheen zaten, behalve 
het vorstenpaar, zo’n honderd ridders. Men noemde hen op zijn 
Frans, de ridders van de tafelronde. Ze beleefde zeer veel 
spannende avonturen. 
 
  
Daarover werd vrij uitgebreid verteld- en opgeschept- zo tussen 
kerst en drie koningen. Dan namen de ridders hun snipperdagen 
op. Dat was altijd groot feest. Bij zo’n gelegenheid kwam er 
ineens een schaakbord binnenzweven. Het vloog regelrecht naar 
de koning, die de witten stukken voor zich kreeg. Artuur keek 
naar links, waar zijn neef (conzegger) Gawelin zat.”Wat doen 
we?” vroeg hij. Ridder Gawelins groene ogen begonnen te 
schitteren onder zijn vlammend rode haardos. “U bent aan zet, 
Sire”, antwoordde hij. Koningin Guineveve zuchtte en sprak “Wat 
zijn dat prachtige stukken, en wat is dat een schitterend ingelegd 
bord”. Ridder Ketye, een achterdochtig man, dacht aan een 
reclame stunt. Ridder Lancelot, die graag de koningin had 
geschaakt, meende dat het een kerstkadootje van tovenaar 
Marlijn was. De ridders Bohort en Sagreort beweerden dat ze 
liever damden. Ridder Tristan wees de heren er terecht op dat 
dat verdienstelijke spel te plat was voor koningen. Koning Artuur 
plukte aan zijn zilver grijze baard en deed de eerste zet. De 
onzichtbare tegenstander zette terug.  
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Ridder Hector riep op plechtige toon: “Het is begonnen!”. Ridder 
Bedivere, de jongste van de tafel ronde zetten een 
demonstratiebord klaar. Zo kon iedereen het goed volgen.  
 
Het werd een opwindende partij Koning Atuur kwam met een 
gevraagd aanvalspel zienderogen in het voordeel. Hij offerde zijn 
koningsloper op h7 en stelde de onbekende zwartspeler daarmee 
voor een onoplosbaar problemen. “het ruikt naar mat”, gromde sir 
Gawelin. Op dat moment offerde koning Artuur de dame. 
Honderd Ridders sprongen overeind. Sir Lancelot had alleen 
ogen voor de koningin. Sir Tristan begon te applaudisseren. Toen 
zweefde het schaakbord naar buiten. “Ik wilde nog wel mat 
aankondigen”, riep de koning teleurgesteld. Ridder Gawenin zat 
al op z’n paard. Hij ging er achteraan.”Vergeet je lasso niet” 
schreeuwde Ridder key hem achterna. Met dat grapje was hij zijn 
tijd ver vooruit. 
 
Het keuken hulpje, een pienter knaapje, dat lezen, schrijven, en 
schaken had geleerd van ridder Gawalin had de partij het 
schaakbord via de keuken de toren in zien zweven waar het 
gezelschap van de Tafelronde zich bevond. Vanuit de deur 
opening had de jongen de partij stiekem ingekrast met een 
scherp mesje op een plankje. Toen hij het haastig had 
weggestopt onder het warmbuits, omdat zijn baas, Ridder Keye, 
de keuken kwam binnen stormen omdat daar iets aanbrandde. 
Het keuken hulpje werd er op staande voet eruit geknikkerd. 
Maar het plankje ging niet mee. 
 
Afgelopen zomer heb ik het eilland Sark bezocht. Daar hadden 
ze in de Seigneurie (= het kasteel van de heer) oude voorwerpen, 
waarvan werd beweerd dat ze uit Koning Artuurs tijd stamden. 
Mijn vrouw ondekte een plankje. Goed bewaard gebleven. Alleen 
jammer dat er in gekrast was, vond ze. Op dat moment flitste het 
door me heen, dat die krassen welleken op de oude Engelse 
notatie: pq4, pqb4 enz. Ik heb de zetten overgenomen met een 
ballpoint en een servetje. Dit moet de partij van koning Artuur en 
het zwevende schaakbord zijn.  
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Het zetten verloop komt overeen met de oude kronieken ut het 
boek van Louis Couperus: Het zwevende schaakbord.  
 
Wit: Koning Artuur. 
  
Zwart: een Tovenaar. 
Hollands. 
 
1. d4 f5 2.e4 (koning Artuur als uit vinding van het staunton-gambiet? 
Waarom ook niet, Amerika is tenslotte ook niet naar Columbus 
genoemd). 
2. ... fxe4 3.Pc3 pf6 4.f3 (eigenlijk logisch dat wit een pion offert. 
Royaal betekent immers koninklijk) 4...exf3 5. Pf3 e6 6.Lg5 le7 
7.Ld3 0-0 8.0-0 b6 (Flankontwikkeling van de loper. De onzichtbare 
zwartspeler had er beslist wat kijk op). 
9.Pe5 Lb7 10. Lx6 Lxf6 11.Lh7+ (het offer van de koningsloper). 
11..., Kh7 12. Dh5+ (De koningin snelt haar heer Gennaal te hulp) 
12..., kg8 13.Pg6 Te8 14. Dh8+ Kf7 15. Pe5+ ke7 16.Dg7!! Lg7. 
 
Hier houd de notatie op. Vermoedelijk is dit het moment geweest 
dat het bord naar buiten zweefde en koning Artuur mat had 
willlen aankondigen. Mat in vier zetten. De vraag is hoe zet ik mat 
in vier zetten. 

WyyyyyyyyX 
xCdAfCaAax 
xbEbBgAeAx 
xAbAaBaAax 
xaAaAjAaAx 
xAaAhAaAax 
xaAjAaAaAx 
xHhHaAaHhx 
xiAaAaImAx 
ZwwwwwwwwY 
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Opgave 
 
 
 
 
Wit geeft mat in 2. 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAmAaAx 
xAaAlAaAax 
xgAbAiAaAx 
xAaAaAaAax 
xeBcAaAaAx 
xAjAaAaAax 
xiAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 
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Voetbal en Schaken 
 
 
 
 
Voetbal en schaken. Ogenschijnlijk een contradictio in terminis. 
De massale aandacht voor voetbal tegenover het in de relatieve 
luwte verkerende schaakspel. De rauwe voetbalhumor tegenover 
de subtiele schaakgrappen. De spierkracht tegenover het 
intellect. Je kunt het zo gek niet bedenken of voetbal en schaken 
vormen wel een  
tegenstelling. Maar waar is Nederlands schaakhoop in bange 
dagen, Loek van Wely, te vinden als hij niet schaakt? Op het 
voetbalveld. Staan deze twee sporten dan wel zo ver uit elkaar 
als dat op het eerste gezicht lijkt? Gaat de voetballer niet evenals 
de schaker op zoek naar de combinatie? Is de voetballer dus wel 
zo anders dan de schaker? Zoals Willem II voetballer Jack de 
Gier ooit stelde: "Voetballers kunnen niet dom zijn; ze moeten 90 
minuten lang de goede keuzes maken". Schaken komt in wezen 
ook neer op keuzes maken, prioriteiten stellen. Deze keuze komt 
bij jonge schakers ook vaak neer op een keuze tussen schaken 
of voetbal, bij voorbeeld tijdens jeugdschaaktoernooien. Bij menig 
jeugdtoernooi (tot deBrabantse kampioenschappen aan toe) 
wordt namelijk in de pauzes fanatiek gevoetbald en gaten in 
broeken gevallen. Ook onze eigen jeugdafdeling spreekt wat dat 
betreft een aardig woordje mee. 
Schaken en voetbal komen daarmee dicht bij elkaar in de buurt. 
Zeker als daarbij voetbal-legende Rinus Michels (befaamd coach 
van Ajax en het Nederlands elftal) in ogenschouw wordt 
genomen. Zijn lijfspreuk was "Voetbal is oorlog". Het schaakspel 
heeft als doel de vijandelijke koning te veroveren, en is daarmee 
ook een variant op het aloude "oorlogje spelen". Schaken is dus 
ook oorlog. Maar het is meer. Schaken is voetbal. 
 

De Goolse Schuiver 
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NBSB 
 
 
 
 
 
 
 
Data Externe 

 
Uit 

 
Thuis 

 
18 oktober  

 
EGS 

 
Veldhoven 

 
15 novermber  

 
D4 (5) 

 
EGS 

 
13 December 

 
EGS 

 
Wolstad (5) 

 
14 februari 

 
EGS 

 
Vugtse Toren3 

 
07 maart 

 
St.Oerderode 

 
EGs 

 
28 maart 

 
Egs 

 
Rochade. 

 
25 April 

 
beslis w.ed 

 
 

 
 
Officiële mededeling van de N.B.S.B.  
 
In de Nieuwsbrief van September 1997 staan de volgende 
wijzigingen van de competitiereglementen: 
 
Art. 26 (toevoeging) 
De WL (= wedstrijdleider) neemt bij voorkeur niet aan de 
wedstrijd deel. Indien hij wel aan de wedstrijd deelneemt 
prevaleren zijn plichten als WL boven die als speler. 
 
Art. 27 
Voor de avondcompetitie blijft het huidige artikel gehandhaafd. 
Voor de zaterdagcompetitie geldt: 
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Tijdens de wedstrijd mag in de speelzaal NIET worden gerookt. 
Buiten de speelzone moet een vanuit de speelzaal gemakkelijk 
toegankelijke ruimte zijn, waar roken is toegestaan en als door of 
namens de eigenaar van het gebouw, waarin de speelzaal zich 
bevindt, een totaal rookverbod is afgekondigd, dient er voor de 
spelers een gemakkelijke toegang tussen de speelzaal en buiten 
te zijn. 
 
Art. 32 
De totale speeltijd bedraagt voor de zaterdagcompetitie 5 uur en 
voor de avondcompetitie 3½ uur. 
 
Art. 34 
Het speeltempo in de zaterdagcompetitie is 40 zetten in 2 uur. Na 
de tijdcontrole krijgen beide spelers ½ uur extra bedenktijd (met 
behoud van de gespaarde tijd) voor de rest van de partij. 
Het speeltempo in de avondcompetitie is 40 zetten in 1½ uur. 
Na de tijdcontrole krijgen beide spelers ¼ uur extra bedenktijd 
(met behoud van gespaarde tijd) voor de rest van de partij. 
 
Art. 38 (toevoeging) 
Op het Wedstrijdformulier dient ook het KNSB-bondsnummer 
vermeld te worden. 
 
Wijziging reglement bekercompetitie (extern) 
Het speeltempo in de bekercompetitie is 40 zetten in 1½ uur. Na 
de tijdcontrole krijgen beide spelers ¼ uur extra bedenktijd (met 
behoud van de gespaarde tijd) voor de rest van de partij. 
 
Promotie-/degradatieregeling (zaterdag-competitie) 
 
Promotie  
Alle kampioenen promoveren; in de promotieklasse ook de 
nummer 2. 
Een eventuele vrije plaats is voor de beste nrs. 2 van de 
daaropvolgende klasse. 
Onder de beste nrs. 2 wordt verstaan: 
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- het team dat de meeste matchpunten heeft behaald (in de 4e 
klasse wordt rekening gehouden met het aantal gespeelde 
wedstrijden) 
- indien gelijk, het team met de meeste bordpunten 
- indien gelijk, neemt het bestuur een beslissing. 
 
Indien geen Brabants team uit de 3e klasse KNSB degradeert, 
dan spelen we in seizoen 98/99 met 8 teams in de 
promotieklasse. 
Bij één degradant spelen we met 9 teams. 
 
Degradatie  
Alle laatste en voorlaatste teams degraderen. 
 
Promotie-/degradatieregeling (avondcompetitie) 
 
De kampioenen van A1, B1 en C1 spelen twee 
beslissingswedstrijden voor het kampioenschap. In de 1e klasse 
degraderen de laatste en voorlaatste teams. De kampioenen van 
de 2e klasse promoveren. Een eventuele vrije plaats wordt op 
dezelfde manier opgevuld als bij de zaterdagcompetitie. 
 
Telefonische bereikbaarheid: 
Zaterdag op de wedstrijddag: melden van de uitslagen bij: 
Dhr. F. Klerks, tel. 013-5352016, 17.30 tot 19.00 uur, of bij 
Dhr. R.Goverde, tel. 0162-460582, 18.00 tot 19.00 uur. 
De verenigingen moeten de uitslagen dus al voor 19.00 uur 
doorgebeld hebben. 
 
DISPENSATIE 
Spelers, die voor verschillende verenigingen tegelijk willen 
uitkomen (bv. binnen/buiten NBSB óf zaterdag/avondteam), 
moeten voorafgaande het seizoen schriftelijk toestemming 
vragen bij de CL (=competitieleider). 
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Notulen van de openingsvergadering van het 
schaakseizoen 1997/1998 gehouden op 26 augustus 
1997. 
 
 
 
 
Aanwezig: A.Backx, S.Bierhuizen, P.Couwenberg, L.Doomernik, 
H.v.Griethuysen E.Hamers, L.Joosten, T.Krugers, J.Langenberg, 
R.v.Loy, T.Pastor, H.Renders, W.Spijkers, P.v.Wijk en iets later 
J.Touw. 
 
1) De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen van harte 
welkom en gaat over tot de prijsuitreiking: 
1e prijs binnencompetitie : H.v. Griethuysen 
2e prijs binnencompetitie : M.v.Gestel (niet aanwezig) 
1e snelschaakkampioenschap : P.v.Wijk. 
 
2) Commissie revitalisering EGS 
Besloten wordt om de voorstellen punt voor punt te behandelen: 
-1 Lidmaatschap 
Na enige discussie werd het punt in stemming gebracht. 
uitslag: 10 stemmen voor 
4 stemmen tegen 
1 onthouding 
-2 Contributie 
Accoord, alhoewel de bedragen niet absoluut en definitief zijn, 
maar meer als richtlijn zijn bedoeld. 
-3 Ledenwerving  
Accoord 
-4 Publicitiet 
Accoord. Taakverdeling binnen de PR-commissie zelf. 
-5 Buitencompetitie 
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Accoord. De volgende leden geven zich op voor de externe 
competitie: 
A.Backx, P.Couwenberg, M.v.Gestel, E.Hamers, L.Joosten 
(reserve), T.Krugers, R.v.Loon, T.Pastor, H.Renders, 
R.Spijkerman. 
-6 Binnencompetitie. 
Het voorgestelde saldo-systeem is niet duidelijk. Maar dat is het 
Keizer-systeem ook niet voor iedereen. 
Henk v. Griethuysen zal de werking van het Keizer-systeem 
publiceren in de Schaakmeester. 
Verder wordt eenieder verzocht om eventuele nieuwe ideeën of 
voorstellen m.b.t. de puntentelling eveneens te publiceren in de 
Schaakmeester.  
In de voorstellen van de commissie is de Bekercompetitie 
onvermeld gebleven. 
Na stemming blijkt dat een meerderheid voor handhaving van de 
bekercompetitie is. (6 voor, 3 tegen, 5 onthouding). 
Hoe zit het trouwens met de prijs van de bekerwinnaar???? 
-7 Toernooien 
Accoord 
-8 Toekomstwensen 
Accoord 
 
3) Interne-/externe-/avond- competitie. 
Deze punten zijn reeds behandeld bij de commissievoorstellen. 
 
4) Rondvraag + sluiting 
De voorziter meldt dat er contacten zijn met schaakverenigingen 
uit Alphen, Chaam en Gilze. 
Deze verenigingen willen samen met EGS een onderlinge 
competitie spelen (buiten de Bond om). 
De aanwezigen willen wel af en toe vriendschappelijk met deze 
verenigingen schaken, maar (nog) geen competitie buiten de 
Bond om (EGS speelt immers nog bij de Bond). 
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Henk v. Griethuysen:  
- Er is nog geen programma, maar er zal al wel met de 
binnencompetitie worden gestart. 
- Waarom is de Paul de Veer Trofee niet uitgereikt? 
Om de praktische reden dat er geen plaats meer is voor nieuwe 
naamplaatjes. 
De voorzitter zal hiervoor een oplossing zoeken. 
 
Rick van Loy: 
- Vraagt naar mogelijkheid van jeugdvertegenwoordiging in het 
Bestuur. 
Gezien de (geringe) omvang van het aantel leden is dit thans niet 
gewenst. 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering  
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Tijdens de discussie over het bondslidmaatschap in de 
vereniging leken de bijna catastrofale gebeurtenissen in de 
dagen die voorafgingen aan het treffen tegen Veldhoven 6 op 
voorhand met de beslissing aan de haal te gaan nml. 
terugtrekking uit de buitencompetitie. Op het laatste moment 
werd een gelegenheidsploeg geformeerd die de punten na een 
enerverende strijd mee naar Goirle nam. 
 
 EGS KRUIPT UIT DAL 
 
 karakterploeg blijft in Veldhoven op de been 
 
Doffe ellende 
De neergaande spiraal van het seizoen 1996-1997 leek zich bij 
de start van de buitencompetitie door te zetten. 
Spelers die aanvankelijk toegezegd hadden dit seizoen mee te 
spelen, trokken zich een paar dagen voor de eerste wedstrijd 
tegen Veldhoven terug. 
 
Voorzitter grijpt in 
Pieter Couwenberg, voorzitter van EGS, riep de verdere 
aftakeling echter een halt toe. 
 
Er moest en zou een team op de been gebracht worden. In deze 
crisissfeer werd Henk Renders tot plaatsvervangend teamleider 
benoemd omdat Erik Hamers vanwege andere verplichtingen 
verstek moest laten gaan. 
 
De jeugd van tegenwoordig ... 
  
Toen de spelersbus op zaterdagochtend bij Hof van Holland 
vertrok, kreeg de gelegenheidsploeg nog een mokerslag 
toegediend: Pascal Janssen liet, zonder bericht van verhindering, 
het team in de steek.  



 20

Welke voetbalploeg heeft een reële kans indien reeds vanaf de 
aftrap met tien man gespeeld moet worden? Op een schaakploeg 
van acht is het ontbreken van een speler een nog grotere slok op 
een borrel. 
 
Gewaagd concept 
Van het in de file terecht komen op een zaterdagmiddag in 
oktober, de laatste tegenslag in de aanloop naar de wedstrijd, 
werd de ploeg niet meer koud of warm. 
Een gedurfde opstelling met een nieuw concept moest het 
rampenscenario zien te keren.  
Dick Carol, debutant in de ploeg, werd in de spits geposteerd. In 
het snelschaaktoernooi met Alphen, Chaam en Rijen had hij 
bewezen de man in vorm te zijn. Als hangende spits werd Arnold 
Backx naar voren gedirigeerd. Het middenrif werd gevormd door 
Couwenberg, Doomernik en Renders. Geen spelers die op dit 
moment een ploeg kunnen dragen maar zij vormden wel een 
bundeling van wilskracht, creativiteit en routine. De verdediging 
bestond uit de bedachtzame Joosten, een baken van rust in deze 
bange dagen, en, naar achteraf bleek de tactische vondst van de 
gelegenheidstrainer, Touw als laatste man. 
 
Het ritme van de wedstrijd 
De wedstrijd begon met een 1-0 voor Veldhoven door de 
afwezigheid van Pascal Janssen. De eerste stelling die onder de 
voet gelopen werd, was die van Leo Joosten: 2-0. Een hopeloze 
stand. In andere stellingen werd veel averij opgelopen. 
Couwenberg kwam op achterstand met een loper tegen een 
toren. Waarschijnlijk een verloren stelling. Henk Renders, een 
black-out en een vol paard achter. Ook een verloren stelling. 
 
Het eerste teken van hoop werd door Arnold Backx afgegeven 
door een pion voorsprong te nemen. Dan de eerste voltreffer. 
Louis Doomernik realiseerde das Anschuzstor met zijn fraaie 
overwinning: 2-1. het kon nog! 
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Touw pakte kort daarop een pion en Renders sprokkelde een 
pion van zijn achterstand af. 
 
Aan bord 1 ging de strijd lang gelijk op. Nadat de stelling zich 
geopend had bewees Carol zijn klasse: 2-2. De wedstrijd lag 
weer open. 
 
Touw, de onverschrokken libero, nuttigde al keuvelend een kopje 
koffie met zijn tegenstander onder het motto 'we moeten nog zo 
lang'. Een schoonheidsfoutje dat hem vergeven wordt omdat 
Jaap, kin vooruit en zijn lijfspreuk potjandorie slakend, hard 
toesloeg, een echte sweeper waardig: 2-3. 
Renders pakt een tweede pion terug maar staat nog steeds een 
paard achter. 
Arnold voelt dat het tij gekeerd is. Nonchalant stelt hij een 
damepromotie uit,. Na enige bravourzetten trok hij de winst naar 
zich toe: 2-4. Een gelijkspel is reeds binnen. 
Een derde pion wordt door Renders teruggepakt. Pieter 
Couwenberg heeft zijn achterstand opgehaald en heeft met 
remisekansen de teamoverwinning binnen handbereik gehaald. 
Henk Renders ontloopt tot verbazing van de Veldhovenaren een 
herhaling van zetten. Pieter haalt de angel uit de aanval van zijn 
tegenstander en sleept een remise uit het vuur: 2,5-4,5. De 
overwinning van Henk een half uur later is dan alleen nog 
interessant voor het bordgemiddelde. Eindstand 2,5-5,5. 
 
Na 15 november titelkandidaat? 
Voldaan keerde de ploeg huiswaarts en realiseerde zich dat bij 
winst op 15 november in Hof van Holland EGS titelpretendent is. 
Twee dagen eerder had het er nog naar uitgezien dat EGS voor 
het eerst sinds twintig jaar niet meer in de bondscompetitie 
vertegenwoordigd zou zijn. Als toeval niet bestaat moet de naam 
van het bondsgebouw clubhuis van S.C. Veldhoven, 'de Bond', 
een vermelding krijgen in de annalen van EGS. 
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Buitencompetie in cijfers 
Bender Carol   0 - 1 
Wijnstekers Backx   0 - 1 
Rijlaarsdam Couwenberg  0,5 - 0,5 
Simons Doomernik  1 - 1 
Troost  Renders  0 - 1 
Wijser  Joosten  1 - 0 
Lakrijn  Touw   0 - 1 
Peters  Janssen  1 - 0 
 
Veldhoven 6 EGS  2,5 - 5,5 
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Agenda 
 
 
 
 
 18 november  binnencompetitie 
 25 november  3e ronde beker 
 2 december  gongschaken 
 9 december  binnencompetitie 
 16 december  finale beker 
 23 december  thema-avond 
 30 december  binnencompetitie 
 6 januari  binnencompetitie 
 13 januari  snelschaak 
 20 januari  ledenvergadering 
 27 januari  binnencompetitie 
 3 februari  binnencompetitie 
 10 februari  snelschaak 
 17 februari  binnencompetitie 
 24 februari  geen schaken 
 
Oplossing 1.Tf7+Kd6 2. Pb5+ 3.c4+ ke4 4.Tae1 mat 
Oplossing 2. Te6 Kb4 2. Db6 
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Jaargang 20  nummer 1 februari 1998 
  
De Schaakmeester 
 
 
 
Periodieke uitgave van de “Eerste Goirlese Schaakclub” EGS te Goirle. 
 
 
Redactie 
P. Couwenberg, tel. (013) 534 8378 
J. Langenberg, tel. (013) 571 4335 
 
Bestuur EGS 
P. Couwenberg, voorzitter, tel. (013) 534 8378 
A. Backx, penningmeester, tel. (013) 534 3695 
T. Pastor, secretaris, tel. (013) 534 48 79 
 
Clublokaal 
Café “Hof van Holland”, Tilburgse weg 83, Goirle, tel. (013) 534 19 62 
 
Clubavond 
Dinsdag, aanvang 20.00 uur, 
Wedstrijdleider H. van Griethuijsen, tel. (013) 534 45 20 
 
Jeugdopleiding 
Dinsdag, aanvang 19.00 uur, Jan van Besouwhuis 
Jeugdopleiding volgens Stappenmethode 
Jeugdleiders R. van Loy en P. Couwenberg. 
 
Contributie 
Senioren: f 100,- per jaar, 
Junioren: f 70,- per jaar, 
Donateurs: f 25,- per jaar. 
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Van de redactie ... 
 
 
 
 
Een nieuw jaar en een nieuwe schaakmeester met zeer goed 
nieuws. Vooral in de buitencompetitie is de spanning niet te 
snijden. Worden we kampioen, terwijl aan het begin van het 
seizoen nog niet eens sprake was van een volledig team? Als we 
promoveren is dat de verdienste van de inspanningen die het 
afgelopen jaar zijn gepleegd om van EGS weer een bloeiende 
vereniging te maken. 
Ondertussen doen we het in de vriendschappelijke competitie 
met de clubs uit Chaam, Rijen en Alphen ook niet slecht. Er zijn 
pas twee wedstrijden gespeeld, maar ook hier ziet het ernaar uit 
dat het eindresultaat schitterend zal zijn. 
In de binnencompetitie heeft Jaap Touw het heft in eigen handen 
genomen. Met zijn praatjes staat hij als schaakunderdog toch 
maar mooi aan de top van het klassement. Praatjes vullen geen 
gaatjes, maar hier.... 
 
Veel leesplezier. 
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EGS BEHOUDT TITELKANSEN 
 
 
 
 
Touw niet in basis 
Medelijstaanvoerder toog op 13 december naar Tilburg voor een 
treffen met Wolstad V. Vaste waarden in het EGS-team als 
Backx en Touw ontbraken terwijl Spijkerman de wedstrijdsport 
definitief vaarwel heeft gezegd. 
Erik Hamers had de rol van coach weer op zich genomen. 
Interimtrainer Renders verdween tussen de gordijnen. Hoe te 
spelen nu vaste laatste man Touw ontbrak? Ook het beproefde 
recept in de voorhoede met Backx als hangende spits kon niet 
gecontinueerd worden. 
 
De opstelling 
De spitspositie werd bezet door Dick Carol. Hij had zijn 
killersinstinct in de eerste wedstrijd in Veldhoven reeds bewezen. 
De rol van Arnold Backx werd overgenomen door E. Hamers. 
Erik maakte voor het eerst zijn opwachting dit seizoen. Van 
Gestel, sterk op dreef tegen D4 in de tweede ronde, 
completeerde de voorhoede.  
Het middenrif werd gevormd door Couwenberg en Renders, 
beiden nog ongeslagen dit seizoen in de buitencompetitie. 
 
Tegen het jeugdige Wolstad werd veel routine door EGS 
ingebracht in de defensie. Krugers zou het op moeten nemen 
tegen een door Rick van Loy getrainde J. v.d. Put. Naast Louis 
Doomernik, met afstand de schaker die de meeste caps heeft in 
buitencompetitiewedstijden bij EGS, was ook Leo Joosten voor 
de derde keer opgesteld. Hij moest Touw, de man van het 
voorseizoen, doen vergeten 
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Het concept 
Het team van Wolstad had veel jeugdspelers opgesteld. Willem 
v.d. Brink was een aantal jaar geleden zelfs Nederlands 
kampioen tot de achtjarigen. Nee, het gaat niet om 
paardenraces. De verwachting was dan ook dat de tegenstander 
zeer snel van start zou gaan. Het eerste uur rustig blijven zitten 
en dan gaan sprokkelen, was de te volgen tactiek. 
 
Het ritme van de wedstrijd 
 
Joosten opent score 
Playing captain Hamers wist dat hij EGS op het pad van de 
victorie verder moest loodsen. Deze druk bleek te groot want de 
berekening bij een stukoffer klopte niet: 1-0 voor Wolstad.  
Een fout van Engels werd door Goirlenaar Joosten bekwaam 
afgestraft zodat de stand weer in evenwicht was. Een belangrijke 
psychologische opsteker voor de ploeg. Het is tekenend voor de 
kracht van de huidige ploeg dat Joosten enkele daden eerder van 
eerstebordspeler Carol had gewonnen in de binnencompetitie 
van EGS.  
 
Marc van Gestel bracht EGS voor het eerst op voorsprong. Een 
uur lang bleef het 1-2. Daarna ging het snel. Krugers en Renders 
wisten hun positioneel voordeel naar winst af te wikkelen. de 
stand werd hiermee op 1-4 gebracht met volop kansen aan de 
drie resterende borden voor de Goirlenaren. 
 
Beslissend punt van Couwenberg 
Pieter Couwenberg bracht 1-5 op het scorebord en stelde 
daarmee de overwinning veilig.  
 
  
Dick Carol kwam ondanks een moeilijke stelling nog in een zwaar 
eindspel terecht maar hield het hoofd koel en bracht de stand op 
1-6. Het bordgemiddelde kan een belangrijke rol gaan spelen 
tegen medetitelkandidaat Stukkenjagers uit Tilburg. 
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Louis Doomernik had in zijn partij de hele middag de beste 
stelling en sloeg een remisevoorstel af. In het eindspel ging hij 
echter in de fout. 
Ongeslagen gaat EGS de feestdagen in. Indien in januari van 
Stukkenjagers gewonnen wordt, kan in 1998 een kampioenschap 
gevierd worden. 
 
Uitslag 
 
Wolstad V EGS  2-6 
 
P. Brokken D. Carol   0 - 1 
A. Mutsaers E. Hamers   1 - 0 
S. Kumbasar M. van Gestel  0 - 1 
G. Elzerman P. Couwenberg   0 - 1 
W. v.d. Brink H. Renders   0 - 1 
J. v.d. Put T. Krugers   0 - 1 
J. Elzerman L. Doomernik  1 - 0 
T. Engels L. Joosten   0 - 1 
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Gary 
 
 
 
Het jaar 1998 is net begonnen en schaakliefhebbers in de hele wereld 
richten hun blikken op Lausanne waar Anatoli Karpov en Viswanathan 
Anand strijden om het wereldkampioenschap. Iedereen haalt opgelucht 
adem als Anand uit een geslagen positie toch nog een overwinning uit 
het vuur sleept. Dan hoeft men even niet aan Hem te denken. Hem. De 
beste schaker ter wereld. Toch is hij niet aanwezig in Lausanne: Gary 
Kasparov. 
Wat in geen enkele andere sport denkbaar is presteert Kasparov: hij 
ageert tégen verregaande commercialisering. Dat is althans de officiële 
lezing. Niemand in schakersland zou echter opkijken als Kasparov een 
geheel andere of geen reden voor zijn afwezigheid op zou geven. Van 
zijn rebelse karakter ligt niemand meer wakker, het is een 
standaardgegeven in de schaakwereld.  
Sinds Kasparov samen met Short zijn eigen schaakbond oprichtte, ging 
er geen jaar voorbij dat hij niet met een of andere ridicule onderneming 
in de publiciteit verscheen. Hij speelde verschillende matches tegen 
een supercomputer, met wisselend succes. Maar als de goden even 
niet aan zijn zijde staan is er voor Kasparov geen man overboord. Dan 
is er gesjoemeld met de computer. De reactie van de IBM-
programmeurs op deze beschuldiging is alleszeggend: met licht 
schouderophalen en een glimlachje stonden de technici de journalisten 
te woord. Ook zij kenden hun pappenheimer. 
Tussen de bedrijven door blijft Kasparov gelukkig ook zijn fenomenale 
schaaktalenten openbaren. Zo is er voor ons als gebrekkige schakers 
ook nog iets positiefs aan deze rebellerende legende. Eigenlijk valt 
Kasparov niets te verwijten; zijn ouders liggen aan de basis. Want een 
kind van de Koude Oorlog met een Amerikaanse voornaam en een 
Russische achternaam: dat kan nooit meer goedkomen. 
Ondertussen schaken Karpov en Anand onverstoord verder in 
Lausanne. Bij gebrek aan Kasparov vestigt de hoop van de wereld zich 
op de schouders van de sympathieke Indïer Anand. Maar het zijn 
sterke benen die de weelde kunnen dragen... Weer een jaar Karpov 
dus. Wanneer voelt Kasparov zich geroepen om ons te verlossen? 

De Goolse Schuiver 
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Andere zaken... 
 
 
 
 
De tussentijdse jaarrekening over de periode 1 januari t/m 31 
december 1997 geeft u enig inzicht in de huidige financiële 
positie van de Eerste Goirlese Schaakclub. Ik hoop dat deze 
cijfers voor zich zelf spreken; indien gewenst zal ik deze 
mondeling toelichten. De definitieve jaarrekening zal ik opmaken 
over de periode 1 januari 1997 t/m 30 juni 1998. Deze wordt na 
controle door de kascontrolecommissie in de jaarvergadering van 
augustus 1998 ter goedkeuring aan de algemene 
ledenvergadering voorgelegd.  
 
Het voordelig saldo bij de senioren geeft geen aanleiding om 
thans wijziging aan te brengen in de contributie; deze bedraagt f 
55,- voor het 1e halfjaar 1998 voor de werkende leden en f 30,- 
voor de ondersteunde leden. 
 
Voor de junioren valt reeds het contributiejaar gelijk met het 
schooljaar. De junioren hebben reeds contributie betaalde tot 30 
juni 1998. Wegens het nadelig saldo bij de junioren zal voor het 
jaar 1998/99 een (forse) contributieverhoging onvermijdelijk zijn.  
 

Arnold Backx 
 
 
Notatieboekjes 
Helaas zijn de tot dusver gebruikte gratis Interpolis boekjes niet 
meer verkrijgbaar.  
Nieuwe boekjes zijn verkrijgbaar tegen de kostprijs van f 1,20. 
Uw penningmeester heeft op de clubavond enkele exemplaren bij 
zich. 
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Teamleider 
Vanaf de derde ronde in de buitencompetitie heeft Erik Hamers 
het roer weer overgenomen van plv. teamleider Henk Renders. 
Erik, go for it. 
 
Geruchten 
De laatste weken nemen de geruchten dat Guido de Wilt de 
ploeg van EGS komt versterken toe. Guido speelde bij SC PABO 
en SC HWB, beide uit Breda, enkele jaren aan het eerste bord 
van het tweede team. Guido de Wilt woont sinds kort in Tilburg. 
 
Afscheid 
Rupert Spijkerman zal vanaf 1 januari 1998 niet meer uitkomen 
voor EGS in de buitencompetitie. In de gloriejaren van EGS 
leverde Rupert een belangrijke bijdrage aan het team dat in de 
tweede klasse van de NBSB speelde. In dat dreamteam speelde 
met Rupert o.a. Ros, Bierhuizen, Van Loij, Langenberg, 
Griethuyzen en De Kock. 
Het ga je goed, Rupert! 
 
Schaakcafé 
Op 30 december om 14.00 uur organiseerde EGS een gezellige 
schaakmiddag in Hof van Holland, Tilburgseweg 83. Iedereen 
was welkom voor een paar partijtjes snelschaken of voor een 
partij met de gebruikelijke speeltijd. 
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EGS zet zegereeks voort 
 
 
 
 
Jaap Touw matchwinner 
Op 15 november speelde EGS in café Hof van Holland tegen 
Schaakclub D4 uit Oosterhout. Het betrof de tweede ronde van 
de buitencompetitie. 
In de eerste ronde had het team van EGS met overtuigende 
cijfers van Veldhoven gewonnen. 
 
De opstelling 
T.o.v. de eerste wedstrijd was de ploeg op twee plaatsen 
gewijzigd. I.p.v. Pascal Jansen en Dick Carol waren Rupert 
Spijkerman en Marc van Gestel opgesteld. 
Rupert Spijkerman, ooit gehaald van De wilde Toren uit 
Hilvarenbeek, was aan het eind van het vorige seizoen 
teruggehaald om de dreigende degradatie af te wenden. Ook hij 
kon de toen neerwaartse spiraal niet keren. Rupert moest voor 
rust en een degelijke overwinning zorgen tegen Oosterhout. Als 
hangende spits fungeerde dit keer Marc van Gestel. 
Arnold Backx was een bord gezakt en moest als opkomende 
spits de voorhoede versterken.  
Het middenrif met Doomernik, Couwenberg en Renders bleef 
ongewijzigd evenals de defensie met Joosten en Touw. 
 
Het concept 
Met twee medekoplopers en de eigen titelaspiraties was de 
opdracht eenvoudig: winnen en hopen op een misstap van 
Stukkenjagers en Wolstad. 
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Ongeregeldheden 
De wedstrijd begon met veel ruis rond de borden. D4 kwam met 
zeven spelers opdagen. Voor onze opstelling leverde dat geen 
problemen op en na intern overleg besloot de teamleider Leo 
 Joosten een vrije middag te gunnen. De opstelling werd 
vervolgens voorgelegd aan de teamleider van Oosterhout. Omdat 
de naam van Leo Joosten bij het zevende bord stond en de 
speler van D4 die verstek had laten gaan de tweede bordspeler 
was, eiste de teamleider van D4 dat onze tweede bordspeler 
marc van Gestel niet mee zou doen maar de inmiddels 
vertrokken Leo Joosten. De teamleider van de tegenstander 
heeft niets te maken met de opstelling van EGS en plv. 
teamleider Henk Renders hield voet bij stuk. 
D4 reageerde geïrriteerd en claimde vier keer wit bij de zeven 
resterende borden. EGS stemde hier direct mee in. Omdat D4 
bord twee niet ingevuld had en EGS bord zeven niet ontstond er 
verwarring over het punt welke drie borden van EGS met wit 
speelden. 
 
Het wedstrijdverloop 
Door de afwezigheid van een speler van D4 begon EGS met een 
comfortabele walk-over van Joosten: 1-0. 
Westrijdleider Henk Renders werd na aanvang van zijn partij nog 
enkele malen in vervelende discussies betrokken. Een paar 
slechte zetten met als resultaat een dubbelpion waren het 
gevolg. 
Rupert Spijkerman werd na veertien zetten van het bord 
geveegd. Weg comfortabele voorsprong: 1-1. Henk, Arnold en 
Pieter hadden slechtere stellingen dan hun tegenstander. Hoe 
sterk was de ploeg mentaal na de euforie van de bijna 
legendarische partij in Veldhoven? 
Marc van Gestel gaf het antwoord. Hij overklaste zijn 
tegenstander volledig: 2-1. 
Pieter herstelde zijn slechte stelling en de tegenstander van Henk 
Renders raakte van slag en kwam op een paard achterstand. 
Winstmogelijkkheden voor EGS derhalve. 
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Arnold Backx en Louis Doomernik verloren hun partij: 2-3. Op 
achterstand en nog slechts drie borden om de schade te 
herstellen. Renders bracht de stand weer in evenwicht: 3-3. 
Touw was inmiddels in de problemen gekomen. EGS stond 
virtueel achter.  
 
Pieter Couwenberg wist een pion door te schuiven naar lijn 
zeven. Zijn tegenstander verkrampte en Pieter wist fraai af te 
ronden met een remise: 3,5 - 3,5. 
Jaap Touw bracht zijn stelling weer op orde. Met nog veertien 
stukken op het bord gingen Touw en Aaldijk het laatste uur in. 
Opnieuw bleek de buitencompetitie een spectaculaire 
aangelegenheid te zijn. 
In de analyseruimte, de stamtafel bij Corrie, hield ieder zijn hart 
vast. Zou Jaap Touw de druk aan kunnen? Zouden de talloze 
vluggertjes met de plv. teamleider, bedoeld om de 
stressbestendigheid op te voeren, hun vruchten gaan afwerpen? 
De Drent toonde op het juiste moment zijn killerskwaliteiten. 
Nadat hij op een pion voorsprong was gekomen, stortte de 
stelling van Aaldijk in elkaar: 4,5 - 3,5.  
 
  
Hersftkampioen? 
EGS blijft mede de ranglijst aanvoeren. Stukkenjagers liep averij 
op maar Wolstad bleef eveneens ongeslagen. Door een beter 
bordgemiddelde dan EGS nam Wolstad de leiding. Op 13 
december wordt de derde ronde gespeeld. De Goirlese 
schaakclub kan dan herfst-kampioen worden. 
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Uitslagen: 
 
R. Spijkerman P. Meulmeester  0-1 
M. van Gestel J. Sips   1-0 
A. Backx P. Wenkinng    0-1 
H. Renders A. Sprinkhuizen   1-0 
P. Couwenberg J. Bakx   1/2 
L. Doomernik H. Goud   0-1 
L. Joosten P. Jansen    1-0 
J. Touw A. Aaldijk    1-0 
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Snelschaken 
 
 
 
 
Op dinsdag 13 januari werd de eerste ronde van het 
snelschaakkampioenschap van EGS gespeeld. Dit seizoen wordt 
bij iedere snelschaakronde een mystery guest uitgenodigd. Al 
weken lang gonsden geruchten wie er zou komen. Zo hing de 
naam van Erica Terpstra boven de stamtafel. Was het waar of 
was het fake? We zullen het nooit weten. Ook de organisatie 
rond de mystery guest  
moet een mysterie blijven. 
De naam van Harry Appels was niet gevallen. Toch was dit ex- 
EGS-lid de verrassing van de avond. De al twintig jaar in de 
Franse Dordogne woonachtige oud-Goirlenaar, vierde zijn 
triomfen bij EGS in de eerste helft van de jaren zeventig. 
 
De poule-indeling 
De twee poules waren ingedeeld naar volgorde van binnenkomst. 
De volgende drie rondes wordt geloot voor de indeling. 
 
De wedstrijd 
Veel schokkende feiten zijn er niet te melden. Favorieten als 
Langenberg , van Loy en Griethuijsen moesten verstek laten 
gaan.. 
In poule A kon Jaap Touw afstand nemen van Carol en Van 
Gestel. Hun achterstand bleef nog wel binnen de perken. De 
kampioen van vorig jaar Peter van Wijk, maakte zijn titel 
voorlopig niet waar. 
In Poule B bleef het veld gesloten. 
 
In de tweede ronde zal de jacht op Touw en Renders in volle 
hevigheid losbarsten. 
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Poule A   Poule B 
1. Jaap Touw  5 1. Henk Renders  5 
2. Mark van Gestel 3 2. Arnold Backx  4 
2. Dick Carol  3 3. Leo Joosten  3 
4. Ruud van Loon 2 3. Alex van Lanen  3 
4. Peter van Wijk 2 5. Harry Appels  2 
5. Louis Doomernik 0 5. Pieter Couwenberg 2 

5. Wil Spijkers  2 
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De binnencompetitie 
 
 
 
 
 
De ranglijst na 16 ronde. 
  

Nr 
 
Naam 

 
Punt

 
Gw 

 
RM 

 
VL 

 
GSP 

1 J.Touw 209 8 3 2 13 
2 H.V. Griethuijsen 193 9 0 1 10 
3 P.Couwenberg 191 10 1 3 14 
4 M v Gestel 149 6 4 3 13 
5 P.Van wijk 127 5 3 5 13 
6 A.Backx 107 3 3 6 12 
7 D.Carol 104 4 1 2 7 
8 W.Spijkers 103 4 4 6 14 
9 A. van Lanen 103 3 5 5 13 

10 L.Doomernik 95 4 0 6 10 
11 L.Joosten 82 3 3 5 11 
12 T.Pastor 76 3 3 8 14 
13 T.Krugers 49 2 1 11 14 
14 R. van Loon 21 8 2 0 1 
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EGS speelt gelijk tegen Stukkenjagers 
 
 
 
 
Aanval op koppositie afgeslagen 
Op zaterdag 10 januari speelde EGS in café Hof van Holland 
tegen Stukkenjagers uit Tilburg. Het achtste team van deze 
grootste schaakclub van Noord-Brabant stond op de derde plaats 
in de rangschikking en moest winnen om nog kansen op de titel 
te behouden. EGS had genoeg aan een gelijkspel. Als de 
beslissende wedstrijd tegen St- Oedenrode, later in het seizoen, 
niet verloren gaat, wordt EGS kampioen en promoveert naar de 
derde klas van de NBSB. 
 
De opstelling 
Erik Hamers stond voor een moeilijke keuze: vol op de aanval 
spelen of voorzichtig inzetten op een gelijkspel. T.o.v. de 
opstelling tegen Stukkenjagers waren er twee wijzigingen. Louis 
Doomernik en Ton Krugers werden vervangen door Jaap Touw 
en Arnold Backx. 
Erik speelde aan het eerste bord. Een tactische vondst omdat 
Dick Carol, twee uit twee in de buitencompetitie met wit aan het 
tweede bord speelde. Jaap touw belandde op het derde bord. Na 
overwinningen in de binnencompetitie, kort voor de jaarwisseling, 
op alle grote jongens een te overwegen experiment. Mark van 
Gestel met wit op het vierde bord zou ook een zeker punt moeten 
opleveren. Couwenberg en Renders met respectievelijk twee uit 
drie en drie uit drie moesten de balans in het voordeel van EGS 
doen laten omslaan. Arnold Backx en Leo Joosten vormden het 
betrouwbare sluitstuk van de ploeg.  
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Het ritme van de wedstrijd 
 
Joosten opent score opnieuw 
Lange tijd ging de strijd gelijk op. Leo Joosten kwam een pion 
achter te staan. Zijn tegenstander probeerde de partij te forceren 
maar Joosten bleef overeind en boekte de eerste overwinning 
van de middag. Leo bleek vooral mentaal erg sterk. Met drie uit 
vier is hij bezig aan een goede reeks in de buitencompetitie. 
Zijn smadelijke nederlaag in Veldhoven is hem inmiddels 
vergeven.  
 
Dick Carol, ongeslagen in de buitencompetitie, tekende een half 
uur later 2-0 aan. Dick heeft zich in korte tijd tot een dragende 
speler van het team ontpopt. Drie uit drie is een droomscore.  
 
Stukkenjagers langszij 
Captain Hamers op het eerste bord en Van Gestel verloren hun 
partij en een zinderende finale kon beginnen.  
Erik had het beste van het spel maar ging toch, waarschijnlijk 
door een gebrek aan wedstrijdritme, ten onder. Mark raakte al 
snel in een hopeloze stelling verzeild, knokte goed terug maar 
legde uiteindelijk het loodje. 
Psychologisch kwamen deze nederlagen hard aan. De 
voorsprong van twee punten was weer teniet gedaan. 
 
Touw rebelleert 
Touw, de revelatie van het voorseizoen, accepteerde een remise 
met een pion voorsprong. Een tactische fout zou achteraf blijken. 
Een team dat voor de titel gaat, kan zich niet tevreden stellen met 
een gelijk spel. Bij een stand van 2-2 kan met een stelling met 
winstkansen niet ingegaan worden op een salonremise. Wellicht 
had het zelfvertrouwen van Jaap een behoorlijke deuk gekregen 
door de nederlaag in de binnencompetitie tegen Pieter 
Couwenberg een paar dagen eerder.  
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Ook Arnold Backx deelde de punten. Zijn positie gaf weinig hoop 
op winst. De stand met nog twee partijen te gaan was 3-3. 
 
Spannend slot 
Pieter Couwenberg liet een remise lopen door een promotieveld 
van zijn tegenstander over het hoofd te zien. De oplopende 
spanning zal hem ongetwijfeld parten gespeeld hebben. Wat in 
de tweede ronde tegen D4 uit Oosterhout wel lukte, zat er dit 
keer niet in.  
Henk Renders tenslotte won zijn partij en trok de stand definitief 
gelijk: 4-4. Het imago van snelschaker pur sang is Henk dit 
seizoen in de buitencompetitie aan het verliezen. Tot nu toe 
bracht hij de meeste minuten achter het bord door. Het 
positionele voordeel kon na een vlakke partij pas in de finale 
verzilverd worden. 
 
EGS kwam op deze manier met de schrik vrij en besefte dat ook 
deze wedstrijd zonder puntenverlies afgesloten had kunnen 
worden. 
 
Erik Hamers Peter Buitenhuis  0 - 1 
Dick Carol Theo Mulder   1 - 0 
Jaap Touw Hans Spermon  1/2 
Mark van Gestel GJ. ten Hacken 0 - 1 
Pieter Couwenberg Marcel Rispens 0 - 1 
Henk Renders Guus van heck 1 - 0 
Arnold Backx Inge Gaasbeek  1/2 
Leo Joosten Laurent Robens  1 - 0 
 
Uitslag EGS Stukkenjagers 4 - 4 
 
Door een grote overwinning kwam St. Oedenrode niet alleen 
langszij maar sprokkelde 1,5 bordpunten meer bij elkaar dan 
EGS. De wedstrijd tegen St. Oedenrode moet de beslissing om 
de titel brengen. 
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EGS-Beker 
 
 
 
 
In de kwartfinales van de beker werd een zinderende partij 
gespeeld tussen Jan Langenberg en Jaap Touw. Vooral Jaap 
was zeer spectaculair bezig. Hij komt vrij snel gewonnen te 
staan, maar weet in de beslissende fase van gekkigheid niet 
waar hij met zijn dame heen moet. 
 
Jan Langenberg - Jaap Touw, Goirle, 4 november 1997 
1. e2 e4 e7 e5 2. f2 f4 e5xf4 3. Ng1 f3 Bf8 e7 4. Nb1 c3 Be7 
h4+ 5. Ke1 e2 d7 d5!? 6. Nc3xd5 Bc8 g4 7. d2 d4 Ng8 f6 8. 
Nd5xf6+ Qd8xf6  
Aldus is een stelling uit de Cunningham verdediging van het 
Koningsgambiet ontstaan. Wit moet oppassen voor stukoffers van de 
Zwarte zijde. De volgende zet is daarom niet defensief genoeg. 
9. Qd1 d3 Nb8 c6 10. c2 c3 0 0 0 

WyyyyyyyyX 
xAaGcAaAcx 
xbBbAaBbBx 
xAaDaAfAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAhHbEex 
xaAhLaJaAx 
xHhAaMaHhx 
xiAkAaKaIx 
ZwwwwwwwwY 
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Zwart is er helemaal klaar voor, terwijl de witte stukken bijna allemaal 
nog in de startblokken staan. Wit ontwikkelt daarom een stuk maar was 
 wijzer geweest als hij met zijn koning eieren voor zijn geld had 
gekozen en Kd2 had uitgevoerd. 
11. Bc1 d2 Rh8 e8 12. Ke2 d1 Nc6xd4! 
  
Zwart slaat een bres in de witte verdedingslinie. Wit kan alleen maar 
toekijjken. 
13. c3xd4 Rd8xd4 14. Qd3 c3 Re8 d8 15. Ra1 c1 
Beter, wat is beter, zou zijn geweest 15. Kc1. 
15. ... Rd4xd2+ 16. Qc3xd2 Bg4xf3+ 17. g2xf3 Rd8xd2+ 18. 
Kd1xd2 Qf6xb2+ 19. Rc1 c2 
De fatale fout waarna zwart genadeloos kan toeslaan. Uitstel van 
executie is bijvoorbeeld 19. Kd3. Nu kan de zwarte dame plunderend 
binnenvallen. 
19. ... Qb2 d4+ 20. Kd2 c1 Qd4 a1+ 21. Kc1 d2 Qa1 e1+ 22. 
Kd2 d3 

WyyyyyyyyX 
xAaGaAaAax 
xbBbAaBbBx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaHbAex 
xaAaMaHaAx 
xHaIaAaAhx 
xaAaAfKaIx 
ZwwwwwwwwY 

Hier kan zwart met 22. Dd1+ en vervolgens Dxf3 hardhandig een eind 
maken aan de aspiraties van wit. Dit blijft echter uit waaruit blijkt dat de 
gedachtenkronkels van mensen af en toe rare sprongen kunnen 
maken. Zwart poogt wit direct mat te zetten, dit lukt echter niet en kost 
zoveel tijd dat er niet veel overblijft dan herhaling van zetten. 



 21

22. ... Qe1 e3+ 23. Kd3 c4 a7 a6 24. Rc2 c3 Qe3 b6 25. Bf1 h3+ 
Kc8 b8 26. Rc3 b3 Qb6 c6+ 27. Kc4 d3 Qc6 d6+ 28. Kd3 c2 
Qd6 c5+ 29. Kc2 b1 Bh4 f6 30. Rh1 d1 Qc5 e5 31. Kb1 c2 Qe5 
c5+ 32. Kc2 b1 Qc5 e5 33. Kb1 c2 Qe5 c5+ 34. Kc2 b1 
Hier is de partij remise door herhaling van zetten. Zwart staat natuurlijk 
nog steeds gewonnen maar gokt nu op de rapidpartijen.  
 
Uitslag 1/2-1/2 
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Opgave 
 
 
 
 
De eerste opgave luidt: Zwart speelt en geeft mat in 2. 

WyyyyyyyyX 
xAaAaCaAax 
xaAaAaGaAx 
xAhAbAaAax 
xaAaAaMaAx 
xAaAbHhAax 
xaIaAeAaAx 
xAaAaAaCax 
xiAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 

 
De tweede opgave is iets heftiger: Zwart speelt en geeft mat in 5. 

WyyyyyyyyX 
xCaAaAcAgx 
xbBbEaAbBx 
xAaAaAaAax 
xaAaFaAaAx 
xAaJaAaAax 
xhAhAaDlAx 
xKhAaIaAhx 
xiAaAaAaMx 
ZwwwwwwwwY 
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Agenda 
 
 
 
 
 24 februari geen schaken 
 3 maart binnencompetitie 
 10 maart snelschaak 
 17 maart binnencompetitie 
 24 maart thema-avond 
 31 maart binnencompetitie 
 7 april binnencompetitie 
 14 april snelschaak 
 21 april binnencompetitie 
 28 april binnencompetitie 
 5 mei vrij schaken 
 12 mei binnencompetitie 
 19 mei Einde 
 
 
Oplossing opgave 1: 1. ... Te5+ 2. fxe5 Tg5 mat 
Oplossing opgave 2: 1. ... Pe1+ 2. Kg1 Dh1+ 3. Kxh1 Tf1+ 4. Dg1 Lc6+ 5. Te4 Lxe4 
mat 
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Jaargang 20 nummer 2 mei 1998 
  
De Schaakmeester 
 
 
 
Periodieke uitgave van de “Eerste Goirlese Schaakclub” EGS te Goirle. 
 
 
Redactie 
P. Couwenberg, tel. (013) 534 8378 
J. Langenberg, tel. (013) 571 4335 
 
Bestuur EGS 
P. Couwenberg, voorzitter, tel. (013) 534 8378 
A. Backx, penningmeester, tel. (013) 534 3695 
T. Pastor, secretaris, tel. (013) 534 48 79 
 
Clublokaal 
Café “Hof van Holland”, Tilburgse weg 83, Goirle, tel. (013) 534 19 62 
 
Clubavond 
Dinsdag, aanvang 20.00 uur, 
Wedstrijdleider H. van Griethuijsen, tel. (013) 534 45 20 
 
Jeugdopleiding 
Dinsdag, aanvang 19.00 uur, Jan van Besouwhuis 
Jeugdopleiding volgens Stappenmethode 
Jeugdleiders R. van Loy en P. Couwenberg. 
 
Contributie 
Senioren: f 100,- per jaar, 
Junioren: f 70,- per jaar, 
Donateurs: f 25,- per jaar. 
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Van de redactie ... 
 
 
 
 
Veel beterschap gewenst aan Wil Spijkers, Louis Doomernik en 
Henk Renders. 
 
Veel leesplezier. 
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EGS BLIJFT IN RACE 
 
 
 
 
NIPTE OVERWINNING 
 
De Eerste Goirlese Schaakclub toog op zaterdag 14 februari naar 
Vught op de gedeelde koppositie in de buitencompetitie te 
verdedigen tegen staartclub Vughtse Toren. 
Een grote overwinning om het bordgemiddelde op te vijzelen was 
het devies dat captain Erik Hamers zijn spelers meegaf. Het team 
was dan wel op een paar punten verzwakt maar de wedstrijd in 
Vught moest toch een walk-over zijn. 
Het scenario pakte echter anders uit. De ploeg uit Vught ging 
verbeten van start teneinde de schande van een slecht seizoen 
uit te wissen. al snel kraakten de eerste Goirlese stellingen. 
Erik Hamers nam wat druk weg door een snelle overwinning. 
Krugers, de enige Goirlenaar die na een uur een stelling met 
kansen en een pion voorsprong had, moest het onderspit delven: 
1-1.  
 
Zwaar weer 
Henk Renders stond inmiddels met zijn rug tegen de muur met 
een kwaliteit achterstand. Pieter Couwenberg had wel geen 
achterstand in stukken maar florissant was zijn stelling ook niet. 
aan het eerste bord hield Carol zijn partij in evenwicht. Er was 
zwaar weer op komst. 
 
Routine doorslaggevend 
Onder deze zware omstandigheden kwamen de routine van 
Louis Doomernik en Arnold Backx tot hun recht. Beiden 
wikkelden knap af naar remise. Couwenberg had nog wat goed 
te maken. In de vorige ronde van de buitencompetitie liet hij een 
zekere remise lopen waardoor EGS niet won maar slechts op 4-4 
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kwam. Dit keer ging Pieter tot op de bodem en haalde zijn remise 
wel binnen. 
  
Uit graf herrezen 
Henk Renders corrigeerde zijn matige positionele optreden met 
een fraaie combinatie die tot winst leidde: 2,5-3,5 in het voordeel 
van EGS. 
 
Matig optreden Joosten 
Leo Joosten had enkele uren een remise op het bord. De vorm 
van de dag was slechter dan de rest van het seizoen. Door dit 
verliespunt stond voor de zoveelste keer 3,5-3,5 op het 
scorebord met nog een partij te gaan. 
 
Matchwinner 
Dit keer was Dik Carol de schaker die de rol als mogelijk 
matchwinner toebedeeld kreeg. Onder zeer zware druk, verlies 
zouden de titelaspiraties in rook doen opgaan, bleek Dik overeind 
en bepaalde de eindstand op 3,5-4,5. 
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SNELSCHAKEN 
 
 
 
 
Op dinsdag 10 maart werd de tweede ronde van het Goirlese 
Snelschaakkampioenschap in café Hof van Holland afgewerkt. 
De leiders Touw en Renders werden in het klassement voorbij 
gestreefd door Carol. Backx verloor zijn derde positie terwijl 
Joosten zijn opwachting in de top van het klassement maakte. 
 
Stand eerste tien: 
  1. Dick Carol   10 
  2. Jaap Touw  9 
      2. Henk Renders  9 
  4. Leo Joosten  8 
  5. Peter van Wijk  7 
  6. P.Couwenberg  6,5 
  6. Ruud van Loon  6 
  6. Arnold Backx  6 
  9. H.v. Griethuijsen  5,5 
  10. Cees de Kok  5 
  10. Mark v. Gestel  5 
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EGS GRIJPT NAAST TITEL 
 
 
 
 
Op zaterdag 7 maart vond, terwijl donkere wolken over Goirle 
trokken, het treffen tussen de twee ongeslagen lijstaanvoerders  
EGS en St. Oedenrode  plaats. De winnaar van dit duel zou 
tevens kampioen zijn, daar de andere teams te veel achterstand 
opgelopen hebben om nog langszij te komen.. 
 
Make the difference 
EGS kon voor dit belangrijke duel de sterkste opstelling achter de 
borden brengen. Alleen Marc van Gestel ontbrak. Daar stond het 
optreden van Henk van Griethuijsen tegenover. Henk is al 
jarenlang één van de beste spelers van EGS en zou het verschil 
moeten maken kunnen maken in dit belangrijke treffen. 
 
Renders faalt 
Al vrij snel moest EGS haar eerste verliespunt noteren. Henk 
Renders, dit seizoen nog ongeslagen in de buitencompetitie, 
kwam niet sterk uit de opening en had veel zetten nodig om orde 
op zaken te stellen. Zijn tegenstander buitte dit tempoverlies 
knap uit: 0-1. 
 
Van Griethuysen maakt gelijk 
Henk van Griethuysen leek snel te gaan winnen maar kwam in 
een stelling terecht die op remise dreigde uit te lopen. Henk 
wikkelde echter bekwaam af naar winst. De 
kampioenspretendenten stonden weer gelijk. 
 
In rook op 
Erik Hamers en Jaap Touw raakten een kwaliteit achter en 
verloren hierna snel. EGS stond inmiddels met 1-3 achter. 



 7 

 
Stuiptrekkingen 
Louis Doomernik, Arnold Backx, Dick Carol en Pieter 
Couwenberg moesten nog 3,5 punt uit 4 scoren om de titel 
alsnog veilig te stellen. Couwenberg had de slechtste stelling van 
het viertal. Toch wist hij, ondanks een lastige dubbelpion, met 
remise te ontsnappen. Was het een laatste stuiptrekking of zou 
EGS opnieuw het vege lijf redden? 
 
Louis Doomernik moest zich na een goede partij gewonnen 
geven. Arnold Backx kon zijn lichte overwicht niet verzilveren en 
verloor. Dat Dick Carol nog een winstpunt liet aantekenen was 
slechts interessant voor de statistiek: 2,5 - 5,5. 
 
Met de bakken water die die middag naar beneden stortten, 
werden de titelaspiraties van EGS eveneens weggespoeld.  
 
1. Van Griethuijsen Oskam 1 - 0 
2. Carol Van Lanen   1 - 0 
3. Hamers Verhagen  0 - 1 
4. Couwenberg V.d. Mortel  0,5-0,5 
5. Backx V.d. heijden   0 - 1 
6. Renders Snep   0 - 1 
7. Touw Siebeling   0 - 1 
8. Doomernik De Laat  0 - 1 
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SNELSCHAKEN 
 
 
 
 
SPANNING  LOOPT OP 
 
Welkome afwisseling 
Op dinsdag 10 maart werd de derde ronde om de Goirlese 
snelschaaktitel gespeeld. Na de teleurstellende nederlaag in de 
buitencompetitie drie dagen eerder was deze snelschaakavond 
een welkome afwisseling. 
 
Van Griethuijsen rukt op 
In poule A wist Henk van Griethuijsen al zijn partijen te winnen en 
kreeg daardoor in het algemeen klassement uitzicht op een 
podiumplaats. Henk Renders, medekandidaat voor de 
snelschaaktitel liep enige averij op maar werd uiteindelijk nog 
tweede in zijn poule van acht deelnemers.  
 
Van de Ende op oude nest 
De derde plaats werd gedeeld door Marc van Gestel, Piet van de 
Ende en de Armeen Agabek Enouryants. Oud-lid Piet van de 
Ende handhaafde zich knap nadat hij ruim twee jaar geleden 
stopte met de schaaksport. De jonge Armeen Enouryants is een 
grote belofte voor de toekomst. 
 
Carol bouwt leiderspositie uit 
  
In de tweede poule wonnen lijstaanvoerder Dick Carol en Pieter 
Couwenberg. Carol liep in het algemeen klassement een puntje 
verder uit en Couwenberg steeg van de zesde naar de vierde 
plaats ten koste van Joosten en Van Wijk. Touw werd derde in 
deze poule en bleef hierdoor in de race voor de titel. 
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Ontknoping in laatste ronde 
Op 14 april wordt de laatste ronde gespeeld. Renders en Touw 
kunnen dan een allerlaatste poging wagen om Carol van de troon 
te stoten. Zij, op hun beurt, zullen  op hun medailleposities 
belaagd worden door Couwenberg en Griethuijsen. Voor 
Joosten, Backx en Van Gestel is het gat te groot om nog te 
dichten.  
 
Snelschaken 
 
Poule A 
 
1.H. van Griethuijsen  7 
2.Henk Renders   5 
3.Marc van Gestel   4 
3.Agabek Enouryants  4 
3.Piet van de Ende   4 
6.Leo Joosten   3 
7.Erik Hamers   1 
8.Ton Pastor    0 
 
Poule B 
 
1.Dick  Carol    6 
1.Pieter Couwenberg  6 
3.Jaap Touw    5 
4.Arnold Backx   4 
5.Alex van Lanen   2,5 
5.Wil Spijkers   2,5 
7.Louis Doomernik   2 
8.Georghi Enouryants  0 
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Algemeen Klassement 
 
1.Dick Carol    16 
2.Henk Renders   14 
2.Jaap Touw    14 
4.Pieter Couwenberg  12,5 
5.Henk v. Griethuijsen  12 
6.Leo Joosten   11 
7.Arnold Backx   10 
8.Mark van Gestel   9 
9.Peter van Wijk   7 
10 Alex van Lanen   6,5 
10. Wil Spijkers   6,5 
12.Ruud van Loon   6 
13.Cees de Kok   5 
14.Erik Hamers   4 
14. Piet v.d. Ende   4 
14. Agabek Enouryants  4 
14. Louis Doomernik  4 
18.Erik Hamers   3 
19.Ton Pastor   1 
20.Georghi Enouryants  0 
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Plaatjes uit Monaco 
 
 
 
 
De legendarische Paul Morphy deed het al: het spelen van 
blindpartijen. In een blindpartij speelt de speler zonder bord; hij 
bedenkt al zijn zetten uit het hoofd. Soms zelfs op acht borden 
tegelijk. Voor de gewone sterveling lijkt zoiets onwaarschijnlijk, zo 
niet onmogelijk. 
  
Het blindschaken heeft iets weg van een circusattractie. De 
blindsimultaan heeft een magische aantrekkingskracht, vooral bij 
nietschakers. Zij kunnen niet begrijpen dat een speler alle 
stellingen uit zijn hoofd kan onthouden en dat hij toch de goede 
zetten kan bedenken. Op 25 januari 1947 ging de Argentijnse 
grootmeester Michael Najdorf in Sao Paulo zonder bord 45 
tegenstanders te lijf. De seance duurde maar liefst 23 uur en 25 
minuten, zo meldt de Braziliaanse meester Herman van 
Riemsdijk in New in Chessmagazine. Najdorf won 36 partijen, 
speelde een partij remise en verloor er drie. Deze fenomenale 
prestatie werd later officieus verbroken door de Hongaarse 
grootmeester Janos Flesch. Van hem wordt beweerd dat hij in 
1960 het wereldrecord op zijn naam bracht door het op te nemen 
tegen maar liefst 52 opponenten. Flesch won 31 partijen, moest 
18 maal remise toestaan en hij ging driemaal ten onder. In 
Nederland zijn we nauwelijks bekend met het fenomeen 
blindschaken. Alleen in Amsterdam zorgt het organisatiecomite 
van 'Het schaken op het Spui' dat er eenmaal per jaar na afloop 
van een snelschaaktoernooi in de open lucht een blindsimultaan 
georganiseerd wordt. Het winnende team mag het dan opnemen 
tegen een prominente grootmeester. In Monaco vindt al enige tijd 
het Melody Ambertoernooi plaats. Privesponsor van dit toernooi 
is Joop van Oosterom, ouddirecteur van Volmac. De formule is 
heel interessant. Er worden twaalf sterke spelers uitgenodigd die 
elkaar in twee partijen bestrijden.  
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Eenmaal in een rapidpartij, de andere keer in een blindpartij. 
Speciaal voor dit doeleinde is er een mooi computersysteem 
ontwikkeld. Beide spelers zitten schuin tegenover elkaar met 
ieder een computermonitor voor de neus. De zet die de speler wil 
doen, wordt op een leeg diagram met de muis ingebracht. 
Middels een piepje weet de tegenstander dat hij aan zet is. De 
prestaties van de grootmeesters zijn heel knap. De partijen die zij 
blind spelen, zijn van een hoog niveau. Desondanks glipt er af en 
toe een vreemde fout tussendoor. Zo liet Vanely zich tegen 
Kramnik, weliswaar in een verloren stelling, mat in een zetten.  
 
Zwart: Van Wely. 
Plaats: Monaco blind Datum: 1998 
 
1. Pf3 Pf6 2. c4 e6 3. Pc3 d5 4. d4 c5 5. cxd5 Pxd5 6. e4 cxd4 7. 
Dxd4 Pxc3 8. Dxc3 Pc6 9. a3 Ld7 10. Le2 Tc8 11. 0-0 Pa5 12. 
Dd3 La4 13. Dxd8+ Txd8 14. Le3 Pb3 15. Ld1 a6 16. Lxb3 Lxb3 
17. Tac1 Ld6 18. Lb6 Ta8 19. Pd4 La4 20. Tc4 Ld7 21. Td1 0-0 

WyyyyyyyyX 
xCaAaAcGax 
xaBaEaBbBx 
xBkAeBaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaIjHaAax 
xhAaAaAaAx 
xAhAaAhHhx 
xaAaIaAmAx 
ZwwwwwwwwY 

22. e5 Lb5 A) 22. ... Lxe5? 23. Pf3 Lb5 24. Pxe5 f6 25. a4 
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23. Pxb5 axb5 24. Te4 Le7 25. Td7 Tfc8 26. g3 Lf8 27. Txb7 Tc2 
28. b4 g5 29. Le3 h6 30. Txb5 Txa3 31. h4 Le7 32. Tb7 Kf8 33. 
b5 Taa2 34. b6 Lc5 35. Lxc5+ Txc5 36. hxg5 hxg5 37. Te3 g4 38. 
Te4 Tc1+ 39. Kg2 Taa1 40. Txg4 Tg1+ 41. Kf3 Ta3+ 42. Kf4 Tf1 
43. Tb8+ Ke7 44. Tgg8 Txf2+ 45. Kg4 Tb3 46. Tb7#  
 1-0 
 

Uit Trouw 23 maart 1998. 
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Thema-avond 
 
 
 
 
FRANSE verdedeging 
Met de breekzet f7-f6. 
 
1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. Pf3 Pc6 5. Ld3 cxd4 6. 0-0 f6 

WyyyyyyyyX 
xCaEfGeDcx 
xbBaAaAbBx 
xAaDaBbAax 
xaAaBhAaAx 
xAaAbAaAax 
xaAaKaJaAx 
xHhHaAhHhx 
xiJkLaImAx 
ZwwwwwwwwY 

7. De2 
A) 7. Lf4 g5 
B) 7. Lb5 Ld7 8. Lxc6 bxc6 9. Dxd4 c5 10. Df4 f5 
7. ... fxe5 8. Pxe5 Pxe5 9. Dxe5 Pf6 10. Lf4 
A) 10. Lb5+ 
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Keycode: C06 
 
  
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Pd2 Pf6 4. e5 Pfd7 5. Ld3 c5 6. c3 Pc6 7. 
Pe2 Db6 8. Pf3 cxd4 9. cxd4 f6 

WyyyyyyyyX 
xCaEaGeAcx 
xbBaDaAbBx 
xAfDaBbAax 
xaAaBhAaAx 
xAaAhAaAax 
xaAaKaJaAx 
xHhAaJhHhx 
xiAkLmAaIx 
ZwwwwwwwwY 

10. exf6 
A) 10. Pf4 fxe5 11. Pxe6 
A.1) 11. dxe5 Lb4+ 12. Kf1 Pdxe5 
11. ... e4 12. Lf4 Pde5 
10. ... Pxf6 11. 0-0 Ld6 12. a3 
A) 12. Te1 
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Keycode: C02 
 
1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. c3 Pc6 5. Pf3 Ld7 6. Le2 f6 
  

WyyyyyyyyX 
xCaAfGeDcx 
xbBaEaAbBx 
xAaDaBbAax 
xaAbBhAaAx 
xAaAhAaAax 
xaAhAaJaAx 
xHhAaKhHhx 
xiJkLmAaIx 
ZwwwwwwwwY 

7. 0-0 
A) 7. exf6 Pxf6 
B) 7. Lf4 Db6 
C) 7. c4 cxd4 8. cxd5 exd5 9. exf6 Pxf6 10. Pxd4 Lc5 
7. ... cxd4 8. cxd4 fxe5 
  



  
Blaffen 
 
 
 
 
Blaffende honden bijten niet. Een bekend Nederlands gezegde, 
maar gaat het ook op voor de schaaksport? Het schaken kent 
zeker zijn blaffende honden, de pessimisten die in elke stelling 
duizendenéén problemen zien, en in een gewonnen stelling nog 
mompelend verklaren hoe zwaar ze het hebben. Binnen onze 
eigen vereniging zijn Jaap Touw en Leo Joosten de voornaamste 
exponenten van deze stroming.  
De vraag rijst dan of deze honden dan ook niet bijten. Een blik op 
de ranglijst leert dat Jaap Touw een topklassering bekleedt in de 
binnencompetitie, en Leo Joosten is bezig aan een imponerende 
serie in de externe competitie. Allerminst slechte resultaten. 
Waar is dan al die negativiteit achter het schaakbord aan te 
wijten: een pessimistische levensvisie, een chronisch gebrek aan 
zelfvertrouwen, of heeft de gestage afwisseling van zwarte en 
witte velden een tot nu toe onbekend psychologisch effect op 
hen? Vragen, waar wij eenvoudige huis-tuin-en-keuken-
psychologen geen antwoord op hebben. In ieder geval moet er 
iets aan de hand zijn, want in geen enkele andere sport blijft 
zoveel pessimisme over de eigen prestaties ongestraft. 
Misschien zijn deze schakers nog het beste te vergelijken met 
een straf verdedigende voetbalploeg die stiekem op de counter 
loert. Maar deze vergelijking doet de schakers te weinig eer aan. 
De oorzaak doet er eigenlijk ook niet toe, het is nu eenmaal een 
feit.  
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Wat valt eraan te doen? Ervoor zorgen dat de pessimisten in een 
slechte stelling verzeild raken, en zo alle reden hebben tot hun 
luidruchtige overpeinzingen. Een mogelijkheid, maar niet altijd 
even gemakkelijk te verwezenlijken. Het gewoon accepteren, ook 
een mogelijkheid, maar waar ging dit stukje dan helemaal over? 
Het is een feit dat snelschaken slechts gemompel van hele 
andere, tijdelijkere, aard veroorzaakt. Tijdstraf voor praten dus? 
Dat kan wel eens voetbalachtige samenscholingen voor de 
scheidsrechter/waarnemer opleveren. Een sensationeel gezicht, 
maar weinig bevorderlijk voor de rust in de speelzaal.  
Er dient zich dus geen simpele oplossing aan. Eigenlijk is dat ook 
logisch. Wat is het verschil tussen steunen en zuchten en andere 
rare tics achter het schaakbord? Denk maar aan onze ex-
voorzitter Ad van Diem, die achter de 64 velden soms 
transformeerde tot een menselijke epileermachine en dan een 
aanzienlijk deel van zijn baardharen verwijderde. Of EGS-coryfee 
Rick van Loy, die achter een gewonnen stelling achterover leunt 
tot in een bijna liggende pose. In feite allemaal hetzelfde: een 
uiting van de grote spanningen waaraan schakers blootgesteld 
worden. 
Toch maar geen vergaande maatregel dan, en maar accepteren 
dat dit stukje dan bar weinig heeft opgeleverd. Of toch. Een 
adviesje: pas op voor mompelende schakers, want in 
tegenstelling tot blaffende honden bijten zij wanneer ze kunnen. 
 

De Goolse schuiver 
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De regio competitie. 
 
 
 
 
Het begon allemaal in het begin van dit seizoen met de 
snelschaakavond. Heel Hof van Holland zat vol met schakers uit 
de regio. De competitie  geen zwarte maar een 
vriendschappelijke is inmiddels volop aan de gang en heeft als 
doel het schaken in de regio te bevorderen. Bovendien is het leuk 
om eens wat andere schakers te ontmoeten. Naast het feit dat de 
gezelligheid een grote rol speelt gaan we natuurlijk ook voor het 
resultaat. De eerste ronde tegen Chaan werd het remise. In de 
tweede ronde tegen Rijen won de E.G.S met 31/2  - 1/2. 
De derde ronden was op maandag 16 maart in Alphen. Rud, Dick 
Tom Krugers en ondergetekende waren van de partij.  Om 
Chaam (En passant) bij te blijven was het nodig om hier te 
winnen, en dat deden we. De uitslag werd 0-4 voor de E.G.S. 
 
Ton Krugers op bord 4 speelde de volgende partij: 
 
Wit: W.van Bilsen 
Zwart: T.Krugers 
ALPHEN Ronde: 3 
16-03-1998 
 
1. e4 e5 2. Lc4 Pc6 3. Pf3 Pf6 4. d3 Le7 5. c3 
A) 5. 0-0 0-0 6. c3 d6 Leid tot gelijk spel, maar nu heeft wit 
gerokeerd. en is beter ontwikkeld. 
 
5. ... 0-0 
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WyyyyyyyyX 
xCaEfGaAcx 
xbBbBeBbBx 
xAaDaAdAax 
xaAaAbAaAx 
xAaKaHaAax 
xaAhHaJaAx 
xHhAaAhHhx 
xiJkLmAaIx 
ZwwwwwwwwY 

6. Db3  
In mijn database vond ik de volgende alternatieven voor wit: 
A) 6. Pbd2 d6 7. Lb3 Pa5 8. Lc2 c5 9. d4 Pc6 10. d5 Pb8 
B) 6. b4! a6 7. Db3 d6 8. a4 Lg4 9. Pbd2 Dd7 10. 0-0 Tab8 11. 
a5 Tbd8 12. b5 axb5 13. Lxb5   werd remise.) 
6. Lg5 d6 7. b4 Lg4 8. Pbd2 Pd7 9. Le3 Kh8 10. h3 Lh5 11. Pf1 
Lxf3 12. Dxf3 Pb6 13. Lb3 f5 (Wit: Erikson Zwart:Hoiberg 
Copenhagen  1996 0-1) 14. Td1 
6... Pa5  Ton ruilt de loper die samen met de dame later een 
behoorlijk dreiging had kunnen vormen tegen  pion  f7.7.Da4 
Pxc4 8. Dxc4 d6 9. Db3 b6 10. c4 Lg4 11. Pg5 
Speel in opening niet twee maal met hetzelfde stuk is toch 
een bekende regel in de opening.. Waarschijnlijk is wit bang voor 
een dubbel pion. Beter lijkt mij om hier verder te ontwikkelen. Een 
mogelijkheid is: 
A) 11. Pbd2 met als eventueel vervolg: 11. ... Pd7 12. Dc2 f5 Met 
kansen voor beide partijen. 
11. ... h6 12. Pf3 
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A) 12. h3 Lh5 13. g4 hxg5 14. gxh5 Pxh5 
12. ... Pd7 (Tom heeft heel goed gezien dat c5 een prachtig veld 
is voor het paard  
13. Le3 Lxf3 14. gxf3 Lg5 15. Pc3 Lxe3 16. fxe3 Dh4+  
Nu is wit de lange rokade kwijt Maar kan hij gebruik maken van 
de open g-lijn? 17. Ke2 Pc5  
Hier staat het paard prachtig.! 
18. Dd1 c6 Verhindert pd5. 
19. Dg1 Pe6  
Tom speelt het paard door naar e6 waar het  een prachtige 
verdeding  kan voeren en eventueel een aanval op de 
koningsvleugel kan ondersteunen. 
20. Tf1 Dh5 21. h4 f5.22. Tf2!? 
Zwart dreigt hier de f-lijn te openen. beter voor wit is: 
A) 22. exf5 Dxf5 23. Dg4 Df7 24. e4 
A.1) 24. Thg1 De7 25. Dg6 (Wit komt te laat met een tegen 
aanval op g6. We zien hier ook de kracht van het paard. 
A.1.a) 25. Tg3 Tf6 26. Tfg1 Taf8 27. De4 d5. 
 
22... f4 23. Kd2 Tf7  24. Pe2  Taf8  25.Dg2? fe3+. 26.Ke3 Pf4 
27.Dg3  Pd3!!  
28. Kd3 Txf3 
Wit geeft het op! 
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De uitslagen van de regionale competitie 
na 3 speelronden 
 
1. EGS - EN PASSANT 2-2 
CaÏsssa - S.C. Alphen  3-1 
2. EGS - CaÏsssa  3 1/2-1/2 
S.C. Alphen - EN PASSANT 4-0 
3. CaÏssa - EN PASSANT 2-2 
S.C. Alphen - E.G.S  0-4 
 
Klassement  Bordpunten Wed.punten 
1. EGS   9,5  5 
2. EN PASSANT 8  4 
3. CaÏsssa  5,5  3 
4. S.C. Alphen  1  0 
 

Pieter Couwenberg 
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Het spel van de gemiste kansen 
 
 
 
 
Mark van Bijsterveld - Arnold Backx 1/2-1/2 
of het spel van de gemiste kansen 
Op 28 maart speelden wij onze laatste wedstrijd in het seizoen 
1997/98 in de externe competitie tegen Rochade. Mijn spel tegen 
de Rochade speler mag terecht betiteld worden als een spel van 
gemiste kansen, want beiden hadden wij gemakkelijk winst 
kunnen behalen. Dank zij enkele flaters, is de uitslag remise 
mijns inziens terecht. 
1) e4, e6 
2) b3, Ik hoopte op een Franse partij, maar Mark week 
onmiddellijk van de gebaande wegen af. Na 10 minuten 
nadenken koos ik voor 2. ... d5. 
3) e5, c5 
4) La3,  Pc6 
5) Pf3, Db6 
6) Pc3, Da5. Deze dameuitval is echter tempoverlies. Beter 
zou de ontwikkeling van het koningspaard Ph6 zijn om de 
rochade voor te bereiden.  
7) Dc1, Ld7  
8) Lb2, a6 
9) a3, Dc7 
10) Pe2, Le7 doorschuiven van de d pion d5-d4 was 
waarschijnlijk beter. 
11) d4, cxd4  
12) Pexd4, f6  Hier was ik te begerig om een kunstje met f6 uit 
te halen; ik had beter de witte e pion kunnen pakken ... Pe5, 13 
Pe5, Dd5 14 Pe2 
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13) De3, Pd4 
14) Ld4, Dc6 
15) exf6, Pf6  Met 15 c4 zou wit mij in grote problemen hebben 
gebracht. 
16) Pe5, Dd6 Ik vreesde tempoverlies als ik de c pion zou 
pakken ... Dc2. Het valletje 17 Ld3, Db3, 18 Lh7 zag ik wel, dus 
de Dame zou terug naar c7 moeten. 
17) Ld3, 0-0  
18) Lc5, Dc5 Wit offert een loper. Hij zou mijn stelling meer 
onder druk hebben gezet als hij eerst 18 b4 had gespeeld. 
19) Dh3, Pd4 (een gemiste kans om het uit te maken was 19. 
... Dc3, 20 Ke2, De5) 
20) Ld4, Df2 (20 0-0 zou  voor wit beter zijn) 
21) Kd1, Dd4 
22) Ld3, De5 hier leed ik aan verstandsverbijstering; op z’n 
minst had ik Ta1 moeten pakken, waarna Pe5 als een rijpe vrucht 
viel, eventueel na schaak geven met Le7-g5 
23) Dh7, Kf7 Nu mompelde mijn tegenspeler remise wegens 
want je staat eeuwig schaak, waarop we handen schudden, het 
bord en de stukken oppakten, voor in het café een pils en een 
sigaar pakten, en gingen analyseren:   
24) Lg6, Kf6 
25) Th1. Kg5 
26) Dh5 mat. 
Conclusie : als ik zo blijf blunderen, help ik de EGS nooit in de 
derde klasse. 
 

Arnold Backx. 
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Eerste Goirlese Schaakclub Nieuws 
 
 
 
 
EGS sluit het seizoen met een nederlaag af. 
Op zaterdag 28 maart ontving EGS in de competitie van de 
Noord-Brabantse Schaakbond de schaakclub Rochade uit 
Tilburg.  Helaas kon EGS geen volledig team opstellen, daar 
enkele spelers door allerlei omstandigheden verhinderd waren. 
Daardoor moest begonnen worden met een achterstand 0-1.  
Na ongeveer 1 uur maakte Dick Carol de achterstand ongedaan 
door een snelle overwinning 1-1.  Arnold Backx kreeg met zwart 
een ongewone reactie op zijn Franse opening. In een gelijk 
opgaande strijd dacht hij na 21 zetten beslissend voordeel te 
krijgen. Zijn tegenstander pareerde de aanval echter met eeuwig 
schaak, zodat de stand in evenwicht bleef 1,5-1,5. 
De nestor van EGS, Louis Doomernik, liet zijn witte paarden met 
jeugdig elan over het bord springen tot wanhoop van zijn jonge 
tegenspeler: 2,5-1,5 
 
De pechvogel van de middag was Jaap Touw. In een 
damepionspel bracht hij zijn tegenstander in een wurgstelling. 
Helaas was na 37 zetten de twee uur de bedenktijd verstreken; 
de vlag van Jaap viel, wat de stand op 2,5-2,5 bracht. 
 
Erik Hamers bracht zijn geliefde Siciliaanse spel op het bord en 
kon in zijn aanvalsstelling enkele sterke dreigingen inbouwen. 
Winst lag binnen handbereik, tot zijn tegenstander een toren van 
Erik kon buit maken 2,5-3,5. 
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Ook Ton Krugers kreeg met zwart het Siciliaans op zijn bord. Een 
agressief spelende jonge tegenstander zadelde Ton op met een 
akelige dubbelpion, waardoor de zwarte stelling voortdurend 
onder druk bleef staan. Het pionnneneindspel dat uiteindelijk 
ontstond, was voor de speler van de EGS-er onhoudbaar: 2,5-
4,5. 
 
Hoewel de wedstrijd tegen Rochade al verloren was, bleef de 
EGS-voorzitter Pieter Couwenberg tot op de bodem van zijn  
krachten gaan. Met een materiaalkwaliteit minder verdedigde 
Pieter zich tot het uiterste en kon uiteindelijk een remise op zijn 
naam schrijven: 3-5. 
 
E. Hamers  R.Schellekens   0-1 
D.Carol  F.Busteus  1-0 
J.Touw  J. v. Cijs  0-1 
P. Couwenberg F. v. Eijk  rem. 
A. Backx  M. Bijsterveld rem 
L. Doomernik R. Zegveld  1-0 
Krugers  J. Wesseling  0-1 
L. Joosten  P.Slugter  0-1 
 
Voor EGS is de competitie van de Noord-Brabantse Schaakbond 
in het seizoen 1997/98 nu voorbij. De eerste vier wedstrijden 
werd de volle winst binnengehaald; daarna volgden een remise 
en twee nederlagen. Het kampioenschap bleek niet bereikbaar; 
een derde plaats in de poule was uiteindelijk de beloning van een 
hard en sportief gevecht op de 64 velden van het schaakbord. 
Eerste Goirlese Schaakclub wenst de kampioen Schaakclub St 
Oedenrode van harte geluk met de eerste plaats en veel succes 
volgend jaar in de derde klasse. Volgend seizoen doet EGS een 
nieuwe poging om te promoveren. 
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Revitalisering 
 
 
 
 
Toen ruim een jaar geleden EGS een bijna slapend bestaan leek te 
hebben, heeft een kleine commissie voorstellen gedaan om EGS te 
revitaliseren. De voornaamste doelstelling was om het schaken bij de 
Eerste Goirlese Schaakclub zo aantrekkelijk te maken, dat veel 
huisschakers zich als lid zouden aanmelden. De aanbevelingen van de 
commissie zijn met enige wijzigingen door bestuur en algemene 
ledenvergadering overgenomen en goeddeels in praktijk gebracht. 
Alleen heeft het initiatief ontbroken om een jaarlijks toernooi op te 
zetten. 
 
In de periode tussen april 97 en maart 98 hebben wij in Goirles Belang 
20x een stuk geplaatst over onze club, steeds na elke wedstrijd in de 
externe competitie, en tussendoor om wat over EGS en het schaken te 
schrijven. Daarnaast heeft een der schrijvers in Columnade van het GB 
tweemaal een beschouwing gewijd aan het schaken. Ook is in de 
Hilverbode aandacht gevraagd voor het schaken in Goirle, in het 
bijzonder voor het Schaakcafé op 30 december. Deze vorm van 
publiciteit is gratis. 
 
Ook op blz. 629 van de teletekst van de Kabelkrant Goirle verschijnt 
bijna wekelijks een bericht over EGS; kosten f 10,- per maand. Bij 
bijzondere evenementen Schaakcafé, simultaanschaak, 
kampioenschap, promotie o.d. besteedt Kabelkrant en LOG  aandacht 
aan EGS. 
 
Wanneer we terug kijken op het voorbije jaar, is naar wij hopen de 
aandacht voor het schaken in Goirle nadrukkelijk bij de Goirlese 
bevolking in beeld gekomen. Resultaat in de vorm van een (grote) 
ledenaanwas heeft dit nog niet gehad. Wellicht helpen zonnige 
zomermaanden ieder van ons om het juiste middel voor dit laatste doel 
te vinden, zodat na de algemene ledenvergadering een gerevitaliseerd 
EGS nieuwe leden kan inschrijven. 
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WyyyyyyyyX 
xCaAaGaAax 
xaBaAaAbAx 
xBkBaAaAax 
xaEaAaAaIx 
xAaAjAaAax 
xaAaBaAaAx 
xAmBlBaAax 
xaAaAaAcAx 
VuuuuuuuuU 

 
Het probleem is ontworpen door Mathijs Meuwissen. 
Wit geeft mat in drie zetten. 
 

Arnold backx 
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Agenda 
 
 
 
 
 5 mei vrij schaken 
 12 mei binnencompetitie 
 19 mei Einde 
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Jaargang 20  nummer 3 november 1998 
  
De Schaakmeester 
 
 
 
Periodieke uitgave van de “Eerste Goirlese Schaakclub” EGS te Goirle. 
 
 
Redactie 
P. Couwenberg, tel. (013) 534 8378 
J. Langenberg, tel. (013) 571 4335 
 
Bestuur EGS 
P. Couwenberg, voorzitter, tel. (013) 534 8378 
A. Backx, penningmeester, tel. (013) 534 3695 
T. Pastor, secretaris, tel. (013) 534 48 79 
 
Clublokaal 
Café “Hof van Holland”, Tilburgse weg 83, Goirle, tel. (013) 534 19 62 
 
Clubavond 
Dinsdag, aanvang 20.00 uur, 
Wedstrijdleider H. van Griethuijsen, tel. (013) 534 45 20 
 
Jeugdopleiding 
Dinsdag, aanvang 19.00 uur, Jan van Besouwhuis 
Jeugdopleiding volgens Stappenmethode 
Jeugdleiders R. van Loy en P. Couwenberg. 
 
Contributie 
Senioren: f 100,- per jaar, 
Junioren: f 70,- per jaar, 
Donateurs: f 25,- per jaar. 
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Van de redactie ... 
 
 
 
 
In deze Schaakmeester: 
 
• De Binnencompetitie:  
Eindstand van het seizoen 1997-1998. 
• De eindstand van de snelschaakavonden. 
• Wie wil competitieleider worden? Niet allemaal tegelijk. 
• De notulen van de algemene ledenvergadering. 
• De start van de buitencompetitie. 
• Ledenlijst. 
• Thema-avond van Jaap Touw. 
• De EGS-jeugd. 
• De beslissing van het afgelopen seizoen: 
Een kraker van de eerste orde. 
• Nieuwe klokken. 
• De agende voor de komende weken. 
 
Oftewel: genoeg leesvoer tot de volgende schaakmeester. 
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De binnencompetitie 
 
 
 
 
De competitie is weer achter de rug en heeft een nieuwe 
kampioen voortgebracht. Helemaal nieuw is de kampioen niet. In 
1996 en 1997 werd Henk ook kampioen en nam de “Paul de 
Veer beker” mee naar huis. 
 
Naam   Punten Gespeeld Winst Remise Verlies 
1. H v Griethuijsen 347 18 14 0 4 
2. J. Touw  340 23 13 4 6 
3. P.Couwenberg 311 22 12 2 7 
4. P.v.Wijk  272 20 10 3 7 
5. M.v. Gestel  256 22 10 6 6 
6. D.Carol  248 13 7 3 3 
7. A. v. Lanen  216 21 6 8 7 
8. T.Pastor  206 21 6 8 7 
9. A.Backx  198 20 8 4 8 
10. W.Spijkers  182 18 5 4 9 
11. L. Joosten  176 19 7 5 7 
12. L.Doomernik  154 15 5 8 13 
13. T.Krugers  114 20 3 4 13 
14. G.Enoukyants 94  5 0 1  4 
15. A.Enoukyants 89  4 0 1  3 
16. R.v. Loon  52 10 1 3  6 
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14 april Snelschaakavond 
 
 
 
 
Met 14 deelnemers werden 6 ronden snelschaak volgens het 
Zwitsers systeem gespeeld. De maximale score op deze avond 
was dus 6 punten. 
 
Het resultaat van deze avond: 
 5 p. Dick Carol en Rick van Loy 
 4 p. Leo Joosten en Peter van Wijk 
 3½ p. Jos Graafmans en Pieter Couwenberg 
 3 p. Henk van Griethuysen, Arnold Backx, Peter 
Ansems en Alex van Lanen 
 2 p. Agabek Enouryants en Jaap Touw 
 1 p. Ton Pastor 
 0 p. Georghi Enouryants 
 
Dit was de laatste ronde van het snelschaaktoernooi. Op de 
slotranglijst zien we op de eerste tien plaatsen: 
 1. 21 pt.  Dick Carol  
 2/3. 16 pt.  Pieter Couwenberg en Jaap Touw 
 4. 15½ pt. Henk van Griethuysen  
 5. 15 pt.  Leo Joosten  
 6. 14 pt.  Henk Renders 
 7. 13 pt.  Arnold Backx 
 8. 11 pt.  Peter van Wijk 
 9. 9½ pt.  Alex van Lanen 
 10. 9 pt.  Mark van Gestel 
 
Hij kwam, hij zag en hij overwon: Dick Carol, 
snelschaakkampioen EGS 1997/1998 
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COMPETITIE-LEIDER GEZOCHT 
 
 
 
 
De afgelopen drie jaar ben ik als competitie-leider binnen de EGS 
actief geweest. Ik ben namelijk van mening, dat ieder lid van 
welke vereniging ook van tijd tot tijd naar vermogen een bijdrage 
moet leveren aan de organisatie van de club. Voorlopig vind ik 
het nu wel mooi geweest. Daarom heb ik aangekondigd, dat ik er 
met ingang van het seizoen 98-99 mee stop. Competitieleider zijn 
is een taak, die niet overdreven veel tijd kost en in het algemeen 
zijn de leden van de EGS heel redelijke lieden, zodat er meestal 
ook geen grote problemen op te lossen zijn. Overweeg dus eens 
bij jezelf of dit niet een goede mogelijkheid is iets voor de club te 
doen. 
 

Henk van Griethuijsen 
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Algemene Ledenvergadering 
 
 
 
 
Notulen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de 
E.G.S. welke is gehouden op 25-08-1998. 
 
Aanwezig: A.Backx, P.Couwenberg, L.Doomernik, 
H.v.Griethuysen, L.Joosten, T.Krugers, R.v.Loy, T.Pastor, 
H.Renders, W.Spijkers. 
Afwezig met kennisgeving: M.v.Gestel, J.Touw. 
 
1) Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen 
welkom. 
 
2) Notulen 
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. 
 
3) Jaarverslag/mededelingen 
Het verslag van de voorzitter bestrijkt 1½ jaar. 
Geconstateerd moet worden dat de vereniging kampt met een 
teruglopend aantal leden. Dit ondanks de werkzaamheden van 
de PR-Commissie en de doorgevoerde statutenwijziging. 
Voor de binnencompetitie waren er relatief weinig afzeggingen. 
Extern is er afgelopen jaar beter gepresteerd dan het jaar 
daarvoor. Promotie werd helaas (net) niet gehaald. 
Een nieuw fenomeen is de Regio-competitie. Na een wat late 
start werd CHAAM uiteindelijk winnaar. 
Bij het snelschaken was de nieuw geïntroduceerde “Mistery 
Guest” een succes. 
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In de naaste toekomst blijft ledenwerving belangrijk. 
 
Erik Hamers heeft zich als lid afgemeld en is dus ook geen leider 
meer van het externe-competitie team. 
  
Er moet het nodige gedaan worden aan de materialen 
(schoonmaken, sorteren, repareren, inventariseren). 
T.Krugers en T.Pastor zullen zich hiermee gaan bezighouden. 
De voorzitter dankt H.v.Griethuysen voor de organisatie van de 
binnencompetitie. Er wordt nog naar een plaatsvervanger 
gezocht. 
Het onlangs gepubliceerde beleidsplan van de Bond is ter inzage 
verkrijgbaar bij P.Couwenberg. 
Van de Bond is (nog steeds) geen reactie ontvangen op onze 
statutenwijziging. 
 
4) Kascontrole 
De Kas-controle commissie heeft alles in orde bevonden en heeft 
de penningmeester decharge verleend. 
H.Renders is afgetreden als lid van de commissie. Hiervoor in de 
plaats komt T. Krugers die nu samen met P.v.Wijk de nieuwe 
commissie vormt. 
 
5) Verslag penningmeester. 
A.Backx geeft een toelichting op de verstrekte jaarcijfers. 
 
6) Begroting boekjaar 1998/99. 
A.Backx geeft toelichting op de verstrekte begroting. 
 
7) Contributie 
De contributie blijft ongewijzigd op Nlg. 110,- (bondsleden) en 
Nlg. 50,- (recreanten). 
 
8) Bestuursverkiezing. 
Zittingsduur T.Pastor bij mandaat met ½ jaar verlengd. 
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9) Jeugdschaak 
Er wordt thans aan 7 jeugdleden les gegeven volgens het 
Stappenplan. Bij de examens voor stap 5 zijn twee kandidaten 
gezakt. 
A.v.Lanen wil ook gaan lesgeven aan de jeugd. Er is hierdoor 
lesmogelijkheid voor ongeveer 15 jeugdleden. 
Uitbreiding jeugd is gewenst omdat een aantal van 7 jeugdeleden 
niet kostendekkend is. 
 
Binnencompetitie 
H.v.Griethuysen heeft te kennen gegeven geen leider meer te 
willen zijn. Een vervanger heeft zich nog niet gemeld. Eventuele 
gegadigden dienen om te kunnen gaan met een (archaïsch) 
programma voor de indeling van de binnencompetitie. Er moet 
nog naar een nieuw programma gezocht worden. 
 
Buitencompetitie 
Er is voor het komend seizoen weer met een team ingeschreven 
voor de externe competitie. 
H. Renders is de nieuwe leider van dit team. 
De volgende leden hebben toegezegd te zullen spelen: 
J.Langenberg, D.Carol, M.v.Gestel, A.Backx, P.Couwenberg, 
H.Renders, L.Joosten, L.Doomernik, J.Touw. 
Reserve: T.Krugers, P.Jansen. 
 
Voor de avond competitie van de Bond was weinig 
belangstelling. 
 
Regio-competitie. 
Teamleider van dit team van 4 leden is T.Krugers. 
Als spelers zullen in eerste instantie “recreanten” worden 
opgesteld. 
 
10) De Schaakmeester 
Is de afgelopen periode onregelmatig verschenen, maar zag er 
wel goed verzorgd uit. 
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11) PR activiteiten 
Er worden regelmatig stukjes gepubliceerd in het Goirles Belang. 
Op de Kabelkrant heeft de E.G.S. een vaste pagina. In de 
toekomst zal meer aandacht besteed worden aan uitslagen van 
zowel de externe- als de Regio-competitie. 
T.Krugers heeft een wervingsbrief gemaakt en zal deze bij 
nieuwkomers in Goirle in de bus doen. 
Er wordt nagagaan of de Gemeente een soort welkomspakket 
heeft voor nieuwe inwoners, zodat de brief misschien bijgevoegd 
kan worden. 
 
De officiële PR commissie bestaat nog steeds. 
Er moeten in de toekomst ook nog wat toernooien georganiseerd 
worden. (open middag in de laatste week van December en wat 
verder weg misschien iets in verband met het 65-jarig bestaan 
van de vereniging in het jaar 2000). R.v.Loy zal zijn ideeën 
hierover op papier zetten en bespreken met de PR-commissie. 
Ook zal er gekeken worden naar de mogelijkheid van maken en 
uitbrengen van een jubileum/toernooi boek. 
(eventuele subsidie van de Gemeente). 
 
12) Rondvraag 
H.v.Griethuysen: 
Omdat Henk voorlopig nog even de binnencompetitie 
organiseert, deelt hij mee dat het programma ongeveer gelijk zal 
zijn aan afgelopen seizoen. 
Henk stelt verder voor om over te gaan tot de aanschaf van 
enkele “Fischer”klokken. 
Het Bestuur wil hier eerst zelf nog even over vergaderen en komt 
dan met een voorstel. 
 
R. v. Loy: 
Voorstel aan de leden om eens vrienden en/of kennissen mee te 
nemen naar de schaakclub op een zgn. “vrienden van E.G.S.” 
avond/middag. 
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T.Krugers: 
Opm. Er staan nog bekers op de kast !!!!! 
Graag een programma van de binnencompetitie. Er zijn enkele 
buitenstaanders die wel aan het snelschaken zouden willen 
deelnemen. 
Voorstel: Ook Riel betrekken bij de ledenwerving. Bijv. affiche 
ophangen in gemeenschapshuis in Riel. 
 
H.Renders 
Verzoek om spelregels te publiceren in de Schaakmeester. 
(Naschrift secretaris: de officiële spelregels voor het snelschaken 
zijn al verschenen in de Schaakmeester van juni 1997 (jaargang 
19 nummer 2). Binnenkort zullen de spelregels voor een gewone 
partij worden gepubliceerd. 
 
A.Backx: 
De speeldate voor de externe competitie zijn: 10 okt., 7 nov., 12 
dec., 9 jan., 6 feb., 6 mrt., 27 mrt. 
De notatieboekjes zijn te koop à Nlg. 1,20. 
 
13) Sluiting 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering. 
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Eerste Ronde Buitencompetitie 
 
 
 
 
 
STERKE OUVERTURE EGS 
 
Op zaterdag 10 oktober opende EGS het schaakseizoen in de 
buitencompetitie tegen De Vrije Pion 3 uit Vianen. Dit kerkdorp 
van Cuyk heeft een rijke schaaktraditie. Op dit moment speelt het 
eerste team van De vrije Pion in de tweede klasse van de KNSB. 
 
Verwachtingen 
 
In Goirlese schaakkringen wordt dit seizoen op de titel gerekend 
die vorig seizoen lang in zicht bleef doch uiteindelijk naar St. 
Oedenrode ging. De terugkeer van Jan Langenberg van 
Stukkenjagers uit Tilburg naar EGS heeft de verwachtingen 
torenhoog opgeschroefd. Teamleider Henk Renders kon echter 
niet beschikken over vijf basisspelers. 
 
De strategie 
 
Met zo'n zwaar gehavende selectie besloot de coach op safe te 
spelen. De keuze van Carol op het eerste bord was verrassend 
ondanks zijn sterke seizoen 97/98. Door Dick met wit op het 
eerste bord met wit te laten spelen, werd op twee punten op de 
eerste borden gegokt.  
Vervolgens werd achterin voor zekerheid gekozen. Couwenberg 
en Renders, ook zij hebben een sterk seizoen in de 
buitencompetitie achter de rug moesten op bord zes en zeven 
eveneens twee punten binnen brengen. De altijd rustig en 
gecontroleerd spelende Krugers moest garant staan voor het 
resterende halfje. 
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Het middenveld werd daarmee min of meer vrijgegeven. Met 
counterschaak zouden de nieuwelingen in de ploeg, Pascal 
Janssen en Paul van den Berg, onrust moeten zaaien en 
eventueel puntverlies aan de eerste of laatste borden moeten 
compenseren. 
Louis Doomernik kreeg een vrije rol toebedeeld. Afhankelijk van 
het wedstrijdverloop moest hij als een desperado de aanval 
zoeken of de verdediging tot zijn laatste druppel bloed bijstand 
verlenen. 
 
Debuut 
 
Pascal Janssen, een jeugdspeler, maakte zijn debuut en Paul 
v.d. Berg maakte na meer dean een decennium zijn rentree. 
Janssen werd snel op achterstand gezet. Manmoedig verdedigde 
hij zijn verloren stelling. Van zijn opdracht om bij een verloren 
stelling te blijven doorspelen om de tegenpartij geen 
psychologisch voordeel te gunnen, kweet hij zich voortreffelijk.  
Bij zijn tegenspeler liep de irritatie op omdat Pascal met zes 
stukken minder bleef doorspelen. Een patsituatie was het gevolg. 
Koelbloedig haalde Pascal zijn eerste halfje in de 
buitencompetitie binnen. Een voortreffelijk debuut derhalve voor 
dit veertienjarige talent. 
 
Ten aanval 
 
Omdat een titelpretendent voor de winst moet gaan, trok EGS het 
offensief naar zich toe. Met name Paul v.d. Berg en Louis 
Doomernik openden sterk en leken snel tot winst te kunnen 
komen. Dick Carol had inmiddels een groot tijdsvoordeel omdat 
Hermans uit Vianen een uur te laat achter het bord verscheen.  
 
Henk Renders nam zijn opponent positioneel zwaar in de tang. 
De ploeg uit Vianen stond op instorten. Twee paarden en een 
loper van hermanussen moesten na dertig zetten weer terug naar 
de laatste lijn. 
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Wending 
 
  
Het was echter Pieter Couwenberg die EGS op het spoor van de 
winst zette. Toen hij zijn complexe stelling liet exploderen ging 
zijn tegenstander prompt in de fout: 1/2 - 1 1/2. 
 
Dick Carol had zijn tijdverschil kunnen vasthouden en joeg zijn 
collega door de vlag: 1/2 - 2 1/2. Opvallend was dat zijn 
tegenstandermet een uur achterstand in het tempo van Dick bleef 
meespelen. 
Jan Langenberg had een pion voorsprong weer prijs moeten 
geven maar verloochende zijn klasse niet door een remisestelling 
om te buigen naar winst: 1/2 - 3 1/2. 
 
Machine hapert 
 
Ook Paul v.d. Berg had zijn aanvankelijke voorsprong verloren 
maar leek zijn partij met een pion minder alsnog naar remise te 
kunnen schuiven. Zowel gebrek aan routine als ervaring om met 
de druk van de buitencompetitie om te gaan, eisten hun tol: 1 1/2 
- 3 1/2. Paul gaat dit seizoen nog zeker punten binnen brengen. 
 
Louis Doomernik ging na een schitterende partij conditioneel ten 
onder: 2 1/2 - 3 1/2. Louis penetreerde de vijandelijke stelling op 
links, rechts en door het midden. Zonde dat zijn spel geen punten 
opleverde maar het de hele middag op winst staan van Louis, 
droeg bij aan het afbrokkelende zelfvertrouwen van de equipe uit 
Vianen. 
 
Beslissing 
 
Het laatste punt voor de zege moest van Ton Krugers of Henk 
Renders komen. 
Henk koos voor een (te) riskant eindspel. In het spectakel dat 
volgde ging zijn tegenstander uiteindelijk ten onder: 2 1/2 - 4 1/2. 
De winst voor EGS was binnen. 
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Op het bord van Ton Krugers was de strijd nauwelijks ontbrand 
na meer dan vier uur spelen. Als de strijd niet al beslist was, 
Krugers het beslissende gewicht in de schaal gelegd hebben. 
Ton kwam nu remise overeen met zijn tegenspeler en bracht 
daarmee de eindstand 3 - 5 op het bord. 
 
Met vertrouwen kan de derby tegen Wolstad in de volgende 
ronde tegemoet gezien worden. 
 
Uitslag: 
H. Hermans -  D. Carol  0 - 1 
J. Mundi - J. langenberg 0 - 1 
  C. v.d. Berkel -  P. v.d. Berg 1 - 0 
J. Hermans -  P. Janssen 1/2 - 1/2 
O. de Croon - P. Couwenberg 0 - 1 
P. Verbrux - L. Doomernik 1 - 0 
R. Hermanussen - H. Renders 0 - 1 
V. Zonnenberg - T. Krugers 1/2 - 1/2 
 
Selectie buitencompetitie 1998/1999 
De volgende spelers doen dit jaar mee aan de buitencompetie: 
Backx, Van den Berg, Carol, Couwenberg, Doomernik, Van 
Gestel, Janssen, Joosten, Krugers, Langenberg, Renders en 
Touw. 
Met De Wilt worden nog besprekingen gevoerd. 
 
Speelschema buitencompetitie 
10 oktober De vrije Pion 3 - EGS (Vianen bij Cuijk) 
07 november EGS  - Wolstad V (uit Tilburg) 
12 december OSV 3  - EGS (Oss) 
09 januari EGS  - Dubbelschaak 3 (uit Boxtel) 
06 februari ODI 2  - EGS (in Uden) 
06 maart EGS  - St. Oedenrode 2 
27 maart EGS  - Unox SV (uit Oss) 
24 april beslissingswedstrijden 



 15

  
Ledenlijst E.G.S. per 01.10.1998. 
 
 
 
 
NAAM  ADRES   WOONPLAATS TELEFOONNR. 
 
Senioren Bondsleden 
Backx A. Kennedylaan 15 5051 XD Goirle 013-5343695 
Carol D. G.Gezellelaan 95 5051 ML Goirle 013- 
Couwenberg P. Kerkstraat 100  5051 LC Goirle 013-5348378 
Doomernik L.  Tilburgseweg 115 5051 AC Goirle 013-5341569 
Gestel M.v.  v.Malsenstraat 3-02 5051 CA Goirle 013-5343923 
Griethuysen H.v.Grobbedonkpark 9 5051 KP Goirle 013-5344520 
Joosten L. Hoogeindseweg 62 5051 EC Goirle 013-5341544 
Krugers A. v.Haestrechtstraat 26 5051 VD Goirle 013-5342008 
Langenberg J. Rhoonstraat 16  5035 AG Tilburg013-5714335 
Loon R.v. De Dommel 7  5052 VA Goirle 013- 
Pastor T. A.Staringdreef 28 5051 MP Goirle 013-5344879 
Renders H. Past. v.Dunstraat 17 5051 TL Goirle 013-5344540 
Touw J . Urnenveld 7  5051 EE Goirle 013-5343938 
Wijk P.v. Tilburgseweg 87a 5051 AB Goirle 013-5341205 
 
Junioren Bondsleden 
Janssen Pascal W.M.Bilderdijkdreef 27 5051 GL Goirle 013-5342125 
Lanen Alex van Irenestraat 25  5051 NC Goirle 013-5346152 
Meeuwisssen Mathijs G.Gezellelaan 85 5051 ML Goirle 013-5341713  
 
Senioren Niet-Bondsleden 
Spijkers W. Past. de Vochtstraat 9 5051 TR Goirle 013-5342407 
 
Donateurs 
Diem A.v. Heerendonklaan 17 5223 XS Den Bosch073-6216334 
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Thema-avond: Russisch  
 
 
 
 
De Russische opening onstaat na 1. e4 e5 2. Pf3 Pf6 
Van de kant van Zwart bekeken zijn er dan met name de 
volgende mogelijkheden  
 
A. 3. d3 
B. 3. d4, Steinitz variant 
3. .. Pxe4, te symmetrisch 
3. .. exd4 e5 Pe4 Dxd4 d5  
C. 3. Pc3, Russisch drie paardenspel 
3. .. Lb4 4. Pxe5 0 0 5. Le2 Te8 
D. 3. Lc4 0 0 4. d3 d5  
of 3. .. Pxe4 4. Pc3 Pf6! 
E. 3. Pxe5 d6 4. Pf3 Pxe4 5. d4 d5 6. Ld3 Le7 7. 0 0 Pc6 8. Te1 
Lg4 
Lasker variant 5. De2 De7 d3 Pf6 Lg5 Dxe2  
(Uit: Max Euwe Praktische Schaaklessen Openingsrepertoire) 
  
Met wit kun je na 1. e4 e5 2. Pf3 Pf6 3. Pxe5 d6 overwegen om 
4. Pxf7 !! te spelen.  
 
Uit de partijbestanden van het computerschaakprogramma Fritz 
5 :  
  
Visetti,A   Stanojevic,D 1987  
1.e4 e5 2.Pf3 Pf6 3.Pxe5 d6 4.Pxf7 Kxf7 5.d4 c6 6.Ld3 Le7 7.0 0 Da5 
8.c3 Td8 9.f4 Dh5 10.Le2 Lg4 11.Lxg4 Dxg4 12.Db3+ d5 13.Dxb7 
Pxe4 14.f5 De2 15.Lf4 Da6 16.Dc7 Dc8 17.Da5 Ld6 18.Da4 Pd7 
19.Lxd6 Pxd6 20.Dd1 Pf6 21.g4 Te8 22.g5 Pfe4 23.Dh5+ Kg8 24.f6 
g6 25.Dh6 Dg4+ 26.Kh1 Pf2+ 
0 1  
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Kahlert,T   Vogel,T 1989  
1.e4 e5 2.Pf3 Pf6 3.Pxe5 d6 4.Pxf7 Kxf7 5.d4 De8 6.Pc3 g6 7.Ld3 
Lg7 8.0 0 Lg4 9.f3 Le6 10.f4 Kg8 11.Df3 c6 12.h3 Pa6 13.a3 Pc7 
14.e5 dxe5 15.dxe5 Pfd5 16.Pe4 Df8 17.Pd6 b6 18.Pe4 b5 19.g4 h5 
20.Pg3 hxg4 21.hxg4 Dc5+ 22.Kg2 Tf8 23.Ld2 Lxe5 24.De4 Pxf4+ 
25.Txf4 Ld5 26.Txf8+ Dxf8 27.Tf1 De7 28.g5 Lxg3 
0 1  
  
Hess,M   Born,T 1990  
1.e4 e5 2.Pf3 Pf6 3.Pxe5 d6 4.Pxf7 Kxf7 5.d4 Pxe4 6.Dh5+ Kg8 
7.Dd5+ 
1 0  
  
 Albert,M   Spesny,J 1990  
 1.e4 e5 2.Pf3 Pf6 3.Pxe5 d6 4.Pxf7 Kxf7 5.d4 De7 6.Lc4+ Ke8 7.0 0 
Le6 8.Lxe6 Dxe6 9.Te1 Pfd7 10.Pc3 Kd8 11.Df3 Le7 12.e5 c6 13.Lf4 
d5 14.Lg3 Tf8 15.De3 g5 16.De2 Pa6 17.Ted1 Kc7 18.Dh5 Tf7 
19.Dxf7 
1 0  
 
Schuchardt,G   Eibelshaeuser,S 1992  
1.e4 e5 2.Pf3 Pf6 3.Pxe5 d6 4.Pxf7 Kxf7 5.d4 Pc6 6.Pc3 Le7 7.Lc4+ 
Kf8 8.0 0 Lg4 9.f3 Lh5 10.Le3 Lf7 11.Lxf7 Kxf7 12.f4 Dd7 13.d5 Pd8 
14.e5 Pg8 15.e6+ Pxe6 16.dxe6+ Dxe6 17.Dd3 Pf6 18.f5 Dd7 19.Pd5 
c6 20.Pf4 d5 21.c4 The8 22.cxd5 Pxd5 23.Tad1 Lf6 24.Pxd5 Dxd5 
25.Da3 Db5 26.Td7+ Te7 27.Txe7+ Lxe7 28.Dc3 Td8 29.Dc2 Lf6 
30.b3 a6 31.g4 Dd5 32.h3 Dd3 33.Dxd3 Txd3 34.Kf2 Ld4 35.Lxd4 
Txd4 36.Ke3 
(Prijsvraagje Jaap Touw: wat is de uitslag?) 
 
Midjord,J   Jones,I 1992  
1.e4 e5 2.Pf3 Pf6 3.Pxe5 d6 4.Pxf7 Kxf7 5.d4 c6 6.Ld3 Da5+ 7.c3 
Le6 8.0 0 Dh5 9.Le2 Da5 10.f4 Pxe4 11.f5 Lc8 12.Lh5+ Kg8 13.b4 
Dd8 14.Df3 Pf6 15.Lg5 Ld7 16.Pd2 d5 17.Tae1 Ld6 18.De2 Df8 
19.Lxf6 Dxf6 20.Le8 h6 21.Dh5 Lc8 22.Lg6 Ld7 23.Pf3 Pa6 24.Pe5 
Lxe5 25.dxe5 Dg5 26.Dd1 Le8 27.Lxe8 Txe8 28.Dd3 Kf7 29.Tf3 
Thg8 30.Tg3 Df4 31.f6 g6 32.De2 Te6 33.Tf3 Dg5 34.Tg3 Df4 35.Tf3 
Dg5 36.Tg3 Df4 37.Tf3 Dg5 
Remise 
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Gerigk,E   Jendryssek,J 1992  
1.e4 e5 2.Pf3 Pf6 3.Pxe5 d6 4.Pxf7 Kxf7 5.d4 c6 6.Ld3 Lg4 7.f3 Le6 
8.Le3 Le7 9.0 0 Tf8 10.c4 Kg8 11.Pc3 Pbd7 12.Kh1 Da5 13.g4 Kh8 
14.g5 Ph5 15.f4 g6 16.f5 Lg8 17.Dg4 Pe5 18.dxe5 dxe5 19.a3 Tad8 
20.De2 Dc7 21.f6 Pxf6 22.gxf6 Lxf6 23.Lh6 Lg7 24.Txf8 Txf8 
25.Lxg7+ Dxg7 26.Tf1 Txf1+ 27.Dxf1 Le6 28.c5 h5 29.Pd1 Kh7 
30.Lc4 Lxc4 31.Dxc4 Df6 32.De2 Df4 33.Kg2 Dg5+ 34.Kf1 Df4+ 
35.Ke1 Dc1 36.Df2 Dg5 37.Pe3 Kg7 38.Dg3 Df6 39.Pc4 Kh7 40.Dxe5 
Dh4+ 41.Ke2 Dg4+ 42.Kd3 Dg1 43.Pd2 g5 44.h4 gxh4 45.Dxh5+ 
Kg7 46.Dxh4 Dxc5 47.Dg4+ Kh6 48.De6+ Kg7 49.e5 b5 50.Pe4 
1 0 
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EGS-jeugd 
 
 
 
 
In een opwelling werd 21 april jongstleden besloten om een 
snelschaakkampioenschap voor de EGS-jeugd in het leven te 
roepen. Door een gering aantal jeugdleden werd er dit seizoen 
voor het tweede jaar op rij geen competitie georganiseerd, en de 
jongeren zaten dus te trappelen om de krachten te meten. Onder 
de bezielende leiding van Rick van Loy en Pieter Couwenberg 
werden de borden en klokken uit de kast getrokken en werd er 
gespeeld, onder wedstrijdleiding van ondergetekende. 
Nadat twee weken later de stofwolken opgetrokken waren, kon 
de balans opgemaakt worden. Ongeslagen kampioen werd Rick, 
maar vanwege zijn gevorderde leeftijd kon hij niet officieel tot 
jeugdsnelschaakkampioen 1998 gekroond worden. Die eer viel 
dus Pascal te beurt. Hij eindigde voor Alex (18 jaar oud en dus 
officieel ook niet speelgerechtigd) door het onderling duel te 
winnen. Beide spelers zullen aan het eind van het seizoen een 
examen afleggen in Stap 5, en Alex speelt ook al mee bij de 
senioren van EGS. 
Op de vierde plaats eindigde Mathijs, ietwat tegenvallend na zijn 
optreden op de Brabantse kampioenschappen eerder dit jaar. 
Het leek alsof Mathijs het drukker had met het bekritiseren van 
de wedstrijdleider dan met zijn schaakkunsten. Toch bleef hij 
nieuwkomer Jeroen (pas sinds enkele weken lid) voor. Na een 
flitsende start viel hij aan het einde van de competitie wat terug. 
Mathijs en Jeroen zullen nog dit seizoen hun examen in Stap 2 
afleggen, samen met Cas, die in deze competitie vooral 
schitterde door afwezigheid. Uit zijn vier gespeelde wedstrijden 
scoorde hij één punt, de andere drie werden na afloop van de 
laatste ronde eensgezind verloren verklaard. 
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Cas moest zijn plaats delen met Johan en Bram, beiden actief op 
het niveau van Stap 1. Johan won het onderlinge duel, en 
zodoende leek Bram zo sympathiek te zijn al zijn tegenstrevers 
het volle punt te gunnen, maar door de beslissing van de jury 
won hij nog van Cas.  
Terugkijkend op het jeugdsnelschaakkampioenschap gebeurde 
er weinig verrassends. Ingedeeld naar stappen eindigde de jeugd 
van EGS netjes op volgorde, iets wat van het toernooi in 
Waalwijk (6 zondagen) niet altijd gezegd kon worden. Hier waren 
de resultaten van de EGS-jeugd erg wisselend, vooral door het 
gebrek aan wedstrijdervaring. 
 
De uitslag van het snelschaken EGS-jeugd: 
 1. Pascal Jansen  6 
 2. Alex van Lanen  5 
 3. Mathijs Meeuwissen 4 
 4. Jeroen van de Lindeloof 3 
 5. Cas Verhoeven  1 
  Bram Visschers  1 
  Johan Zijlstra  1 
 

Alex van Lanen 
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De beslissing 
 
 
 
 
Jaap Touw - Henk van Griethuijsen, 19-5-98 
 
 1. d4 e6 
 2. Pf3 c5 
Jaap vroeg hier hoe dit heette. Het kan een Benoni worden of een 
Paulsen-Siciliaan, maar het was bedoeld om wit uit zijn 
standaardpatroon met 3. Lg5 te halen. Een Anti-Jaap dus, die ik beter 
had kunnen vermijden. 
 3. e3 Pf6 
 4. c3 b6 
 5. Ld3 Lb7 
 6. Pbd2 d5 
 7. 0-0 Ld6 
 8. Te1 0-0 
 9. e4 dxe4 
 10. Pxe4 Pxe4 
 11. Lxe4 Pc6 
Zoals bekend moest ik op winst spelen. Daarom wilde ik vroegtijdige 
stukkenruil vermijden. Ik zag al gauw wat ik me daarmee op de hals 
gehaald had en kon samen met Jaap gaan peinzen over de gevolgen. 
 12. Lxh7+ Kxh7 
 13. Pg5+ Kg6 
De natuurlijke weg is terug achter de pionnen, maar voorzover ik het 
kon zien kostte dat toch wel wat. Bovendien ging ik ervan uit dat wit dat 
het best had doorgerekend, terwijl ik na deze zet niet direkt zag hoe hij 
moest doorgaan. Na 13. .. Kg8 gaat zwart overigens in zes zetten mat.  
 14. h4 Kf6 
Waarschijnlijk is Dd7 het beste. Geeft extra dekking aan e6 en haalt de 
dame uit een dreigende penning. 
 15. Pe6 Lh2+ 
 16. Kh1 
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Een duidelijk geval van dubbele zinsbegoocheling. Wit kan de loper 
rustig nemen en na Dd6+ Lf4 spelen. 
 16. ... Dd6 
 17. Lg5 Kg6 
 18. Lf4  
Eenvoudiger lijkt 18. Pxf6 Txf6 19. d5 Pe5 20. f4 
 18. ... Lxf4 
 19. Dg4+ Kf6 
 20. Dg7+ Ke7 
 21. Pxc5+ Pe5 
 22. Pxb7 Dc7 
 23. Txe5 
Peter van Wijk merkte na de partij terecht op dat de zwarte loper op f4 
verloren gaat na 23. dxe5. De witte overmacht aan pionnen geeft dan 
de doorslag. Waarschijnlijk meende Jaap, die al in tijdnood zat, dat de 
pionnenmeerderheid in het overblijvende eindspel ook voldoende was. 
 23. ... Lxe5 
 24. Dxe5 Dxe5 
 25. dxe5 f6 
 26. Pd6 fxe5 
 27. Pe4 Tf4 
 28. f3 Txh4+ 
De evacuatie van het witte paard heeft twee pionnen gekost. Hierdoor 
staat het hout gelijk al is het materiaal verschillend. Nu heeft zwart 
meer bewegingsvrijheid en moet wit zich beperken tot het verdedigen 
van zijn vesting. De volgende zetten werden onder tamelijk grote 
tijdsdruk gedaan. Vandaar het zwalkende plan, als men daar al van kan 
spreken, van zwart. 
 29. Kg1 Td8 
 30. Kf2 Tg8 
 31. Td1 Th2 
 32. Tg1 Tgh8 
 33. Pg3 
Hier bood wit remise aan. 
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 33. ... Ke6 
 34. Kf1 Th7 
 35. Ke2Td8 
 36. Pe4 Th5 
 37. Pg3 Th7 
 38. Tf1 Td7 
 39. Pe4 Kf5 
 40. Th1 Kg6 
 41. Te1 Th8 
 42. Tg1 Tdh7 
 43. Pg3 Kg5 
 44. Kf2 Td8 
 45. Pe4+ Kf4 
 46. Te1 Td3 
 47. Kd2 Te3+ 
 48. Kf1 Th1+ 
Wit geeft op. De laatste zet was natuurlijk een onnodige blunder. Maar 
ook na Kf2 haalt zwart op de damevleugel een doorslaggevend 
pionnetje op. 
 

Henk 
  



 24

 
Nieuwe klokken? 
 
 
 
 
Tijdens het afgelopen bekertournooi ben ik op een bezwaar van 
de tijdslimiet gestuit. Zoals bekend spelen we dan 40 zetten in 
anderhalf uur en wordt vervolgens de klok een kwartier terug 
gezet waarna de partij wordt uitgevluggerd. Deze regeling is 
noodzakelijk omdat bij remise nog via snelschaak een beslissing 
geforceerd moet worden. In de finale had mijn tegenstander een 
licht voordeel. Het vinden van een goed plan kostte hem echter 
zoveel tijd, dat hij uiteindelijk verloor. Hij nam dat heel sportief op, 
maar het was voor beide partijen een onbevredigend einde van 
de partij. 
Iedereen weet dat dit probleem op te lossen is met 
programmeerbare klokken. Maar dat is natuurlijk wel een 
kostbare zaak. Aan de andere kant biedt de aanschaf van 
dergelijke klokken ook voordelen. Ten eerste wordt de 
bekercompetitie aantrekkelijker. Dat zelfde geldt voor de 
regiocompetitie. Verder komen er betere mogelijkheden voor 
rapidschaak. Bovendien zijn de programmeerbare klokken de 
belangrijkste verandering in het moderne schaken. Veel schakers 
hebben er van gehoord maar slechts weinigen hebben er 
ervaring mee. Het is heel wel mogelijk dat oudschakers in de 
buurt nieuwsgierig zijn naar deze nieuwe mogelijkheid en eens 
komen binnenlopen. Vanzelfsprekend kunnen wij niet direkt al 
onze klokken vervangen. Maar voor vijf- tot zeshonderd gulden 
zouden wij wel vier van zulke klokken hebben. En dat zou bij de 
opkomst van het afgelopen seizoen betekenen dat ruim de helft 
van de leden met dit materiaal kan spelen. 
Ik stel daarom voor om bij het opstellen van de begroting de 
mogelijkheid te onderzoeken of wij hiermee onze club een 
nieuwe impuls kunnen geven. 
 

Henk van Griethuijsen 
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Agenda 
 
 
 
 
 7 november Externe: EGS - Wolstad V (Tilburg) 
 12 december Externe: OSV 3 - EGS (Oss) 
 9 januari Externe: EGS - Dubbelschaak 3 (Boxtel) 
 6 februari Externe: ODI 2 - EGS (Uden) 
 6 maart Externe: EGS - St. Oedenrode 2 
 27 maart Externe: EGS - Unox SV (Oss) 
 24 april Externe: beslissingswedstrijden 



 
Jaargang 20  nummer 4 december 1998 
 

De Schaakmeester                        r  
 
 
 
Periodieke uitgave van de “Eerste Goirlese Schaakclub” EGS te Goirle. 
 
 
Redactie 
P. Couwenberg, tel. (013) 534 8378 
J. Langenberg, tel. (013) 571 4335 
 
Bestuur EGS 
P. Couwenberg, voorzitter, tel. (013) 534 8378 
A. Backx, penningmeester, tel. (013) 534 3695 
T. Pastor, secretaris, tel. (013) 534 48 79 
 
Clublokaal 
Café “Hof van Holland”, Tilburgse weg 83, Goirle, tel. (013) 534 19 62 
 
Clubavond 
Dinsdag, aanvang 20.00 uur, 
Wedstrijdleider H. van Griethuijsen, tel. (013) 534 45 20 
 
Jeugdopleiding 
Dinsdag, aanvang 19.00 uur, Jan van Besouwhuis 
Jeugdopleiding volgens Stappenmethode 
Jeugdleiders R. van Loy en P. Couwenberg. 
 
Contributie 
Senioren: f 100,- per jaar, 
Junioren: f 70,- per jaar, 
Donateurs: f 25,- per jaar. 
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Van de redactie ... 
 
 
 
 
De feestdagen zijn weer volop in beeld en daar hoort ook een 
gezellig potje schaak bij. Laten we hopen dat de ‘oudleden’-
middag dit jaar net zo gezellig is als die van vorig jaar. 
In de interne competitie gaat het Henk van Griethuijsen en Dick 
Carol voor de wind. Met een flinke voorsprong op de rest zullen 
zij waarschijnlijk gaan uitmaken wie aan het eind van dit seizoen 
met de champagne mag rondgaan. 
In de externe competitie gaat het EGS ook voor de wind. Zie 
hiervoor de verslagen. EGS gaat in ieder geval als winterkoning 
de jaarwisseling door. 
Ook Sinterklaas is op bezoek geweest. De goedheiligman ging er 
echter snel vandoor toen bleek dat z’n spaans niet zo best was. 
Toch was iedereen zo sportief om hem uit te laten met het 
bekende: ‘Dag Sinterklaasje, da-ag da-ag...’. 
 
De redactie wenst alle schakers een goed schaakjaar toe maar 
bovenal een gezond en gelukkig 1999. 
 
Openstaande vacature: Competitie-leider 
De afgelopen drie jaar ben ik als competitie-leider binnen de EGS 
actief geweest. Ik ben namelijk van mening, dat ieder lid van 
welke vereniging ook van tijd tot tijd naar vermogen een bijdrage 
moet leveren aan de organisatie van de club. Voorlopig vind ik 
het nu wel mooi geweest. Daarom heb ik aangekondigd, dat ik er 
met ingang van het seizoen 98-99 mee stop. Competitieleider zijn 
is een taak, die niet overdreven veel tijd kost en in het algemeen 
zijn de leden van de EGS heel redelijke lieden, zodat er meestal 
ook geen grote problemen op te lossen zijn. Overweeg dus eens 
bij jezelf of dit niet een goede mogelijkheid is iets voor de club te 
doen. 

Henk van Griethuijsen 
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Het gelijk van de voorzitter 
 
 
 
 
Wellicht is het op het eerste gezicht vreemd een vergelijking te 
maken tussen Pieter Couwenberg en Pierre, baron de Coubertin 
(de stimulator van de moderne olympische spelen). 
 
Voor een buitenstaander verander je Pierre in Pieter en daar 
houdt het mee op. Maar voor de meer ingewijde gaat de 
vergelijking verder. De slogan van de Coubertin was: 
“Deelnemen is belangrijker dan winnen”. En deze slagzin heeft 
Pieter ook in zijn gedachtengoed. 
Toen in september 1997, mede door de terugval van het ledental, 
er een soort apathie door de club zweefde, was zijn aanpak een 
voorbeeld voor allen: “Ik wil nu weten wie er aan de 
buitencompetitie meedoet en anders trekken we ons terug”. 
Schoorvoetend kwamen er namen op papier. 
 
Na een aantal gewonnen wedstrijden sloeg het enthousiasme 
toe. Dat de promotie nipt werd gemist was eigenlijk bijkomstig 
(deelnemen is belangrijker dan winnen). Dit seizoen heeft 
wedstrijdleider Henk Renders nauwelijks problemen om een 
achttal op de been te brengen. De voorzitter had dus gelijk. Door 
drammerig, in het openbaar, zijn misnoegen te uiten over het 
gemak waarmee de leden hun betrokkenheid beleefden sprong 
er een vonkje over. 
 
Daarnaast entameerden Pieter en Arnold de regio-competitie 
onder hetzelfde motto als boven. 
 
  



 
In Pieters brein komen steeds nieuwe ideeën tot ontwikkeling 
waardoor het voortbestaan van onze vereniging positief wordt 
beïnvloed. Leden en oud-leden mogen zich hierdoor laten 
inspireren. 
Waar hijzelf bescheiden en onopvallend door het “schaakleven” 
gaat moet iedereen doordrongen zijn van het fenomeen van onze 
voorzitter, die samen met Arnold en Ton Pastor het fundament 
vormt van de EGS. Waarvan akte. 
 

T.K. 
 
  

 4 



 5 

 
EGS BLIJFT LEIDER 
 
 
 
 
Op zaterdag 7 november moest EGS de eerste plaats op de 
ranglijst verdedigen tegen Wolstad V uit Tilburg in een 
thuiswedstrijd. De Wolstedelingen brengen het jongste team in 
de Noordbrabantse competitie achter het bord. 
Daar de grensgeschillen over het gebied rond de A58 vorige 
week opgelost werden, verliep deze derby op een sportieve 
wijze. 
 
Aangepaste opstelling 
De formatie van EGS was op twee plaatsen gewijzigd t.o.v. de 
eerste wedstrijd. Opvallend was de hoge plaats die Touw door 
zijn coach gegund werd. Deze speler heeft zich binnen twee jaar 
tijd vanuit de krochten van de Drentse onderbond een plaats in 
het Brabantse schaakcircuit weten de verwerven. Ook Arnold 
Backx, vorig seizoen een vaste waarde nam zijn positie achter de 
spits weer in. 
 
Concept 
Een lijstaanvoerder kan zo vroeg in het seizoen niet op safe gaan 
spelen. Uitbouwen van de koppositie was daarom het devies. De 
remisespelers van Vianen, Krugers en Jansen, hoe knap deze 
ook bevochten waren, belanden op de bank. Indien de koppositie 
van EGS ver genoeg uitgebouwd is, krijgen zij weer een kans. 
Joosten en Van Gestel worden ook in reserve gehouden voor de 
tweede helft van de competitie als de vermoeidheid bij de 
basisspelers toeslaat.  
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De aanval bleef t.o.v. Vianen ongewijzigd met Langenberg en 
Carol. Alleen was het nu Langenberg die in de punt van de 
aanval opereerde. 
 
  
Het middenveld was opnieuw het domein waar de experimenten 
plaats hadden. Backx als aanvallende middenvelder kan 
overigens niet als experiment betiteld worden. Vorig seizoen was 
dit de vaste stek van Arnold. Touw op 4 is echter een risico dat 
door menig teamleider niet aangedurfd zal worden. Aanvankelijk 
werd nog met de gedachte gespeeld Touw op drie te posteren 
en, indien het wedstrijdverloop dit toeliet, als derde spits te laten 
inschuiven. Paul v.d. Berg, de speler die een snelle beslissing 
kan forceren werd gehandhaafd. Renders werd achter dit duo 
opgesteld om fouten te corrigeren. 
 
In de defensie was voor de routine van Doomernik gekozen. Een 
regelrechte verrassing was de liberopositie van Pieter 
Couwenberg. Bij een voorsprong kon deze van origine 
middenvelder, opschuiven om met Renders het spel te 
regisseren. 
 
Snelle voorsprong 
De jonge ploeg uit Tilburg ging enthousiast van start. Deze 
voortvarendheid leidde tot enkele snelle beslissingen. Op het 
tweede bord strafte Carol het verkeerd hanteren van een variant 
van de Siciliaanse opening door zijn opponent al op de tiende zet 
af met materiaalwinst. Binnen twee uur kwam EGS daardoor op 
voorsprong. 
Louis Doomernik nam na de snel gespeelde opening van zijn 
tegenstander het heft in handen en won zonder een moment in 
gevaar te komen: 2 - 0. 
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Puntenverzamelaars falen 
Arnold Backx, voor het eerst in de basis dit seizoen, kwam op het 
derde bord met zwart geen moment echt in de wedstrijd. Wolstad 
kon het eerste punt laten aantekenen: 2 - 1. Een tegenvaller voor 
de ploeg uit Goirle die uit was op royale overwinning.  
 
Onder controle 
  
Paul v.d. Berg stond inmiddels twee pionnen achter tegen Willem 
v.d. Brink, één van de grootste talenten uit de regio. De EGS-ers 
die nog achter de borden zaten, hielden het hoofd echter koel. 
Couwenberg speelde soeverein en zocht naar varianten om zijn 
partij zo fraai mogelijk af te ronden. Touw had inmiddels een 
paard voorsprong genomen. De virtuele stand was daarmee 4-2. 
Langenberg en Renders moesten in staat geacht worden het 
resterende halfje binnen te halen. 
 
Vroege beslissing 
Couwenberg wist zijn partij daadwerkelijk te winnen en de 
beslissing leek gevallen te zijn: 3 - 1.  
 
Paul v.d. Berg verrast 
De verloren stelling van Paul v.d. Berg zag er van zet tot zet 
minder dramatisch uit. Met het ruilen van de dames had V.d. 
Brink enkele kansen de partij te winnen en de spanning weer 
terug in de wedstrijd te brengen. P.v.d. Berg ontsnapte op 
knappe wijze aan zijn onderging en sleepte een remise uit de 
wacht: 3,5 - 1,5. 
 
Touw beslist match 
De angst van het publiek dat Jaap Touw ondanks zijn materiële 
voorsprong door tijdnood zou gaan verliezen bleef ongegrond. 
Jaap won en de druk was van de ketel: 4,5 - 2,5.  Met zijn 
overwinning op het vierde bord toonde Touw aan dat zijn tweede 
plaats in de binnencompetitie in het afgelopen seizoen geen 
toevalstreffer is geweest. 
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Bordgemiddelde 
Nu de winst binnen was ging Henk Renders vanuit een veilige 
remisestelling op jacht naar het volle punt teneinde het 
bordgemiddelde op te schroeven.  De aanval was te nonchalant 
opgezet en de score kreeg een draaglijker aanzien voor Wolstad: 
4,5 - 3,5. 
 
Langenberg ontsnapt 
Op het eerste bord was Jan Langenberg inmiddels op 
achterstand gekomen. Een onverwachte ontwikkeling voor EGS. 
Door een zorgvuldige afwikkeling ontsnapte hij met remise. De 
eindstand werd hierdoor 5-3. 
 
Ongeslagen 
Ondanksde wat mager uitgevallen overwinning blijft EGS als 
enige zonder puntverlies leiden in de vierde klasse. OSV uit Oss 
is de volgende hindernis. 
 
UITSLAGEN 
 
1. Langenberg Mutsaers  1/2-1/2 
2. Carol Werkhoven   1 - 0 
3. Backx Teitler    0 - 1 
4. Touw V.d. Put   1 - 0 
5. V.d. Berg V.d. Brink  1/2-1/2  
6. Renders Elzerman  0 - 1 
7. Doomernik De Rooy  1 - 0 
8. Couwenberg Kain   1 - 0 
 
EGS Wolstad V 5 - 3 
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Opgave 
 
 
 
 
1. Wit speelt en geeft mat in 4 zetten. 

WyyyyyyyyX 
xAgCeAaFcx 
xbAbAaAbBx 
xHbLbAaAax 
xaHdAbAaAx 
xAjAaHaAax 
xaAaAaJaAx 
xAaHaAhHhx 
xiAaAaImAx 
ZwwwwwwwwY 
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2. Wit speelt en geeft mat in 5 zetten. 

WyyyyyyyyX 
xAaCcAeGax 
xaFaAaAbAx 
xBbAaHbAax 
xaAbBdHaLx 
xHaAaAaAjx 
xaAaAaIaAx 
xAhAkAaHhx 
xaAaAiAaMx 
ZwwwwwwwwY 

 
Oplossingen: zie bladzijde met de agenda. 
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Wisselende resultaten EGS jeugd bij TDK 
 
 
 
 
De jeugdafdeling van EGS heeft 22 november met een delegatie 
van zes personen deelgenomen aan de Tilburgse Districts 
Kampioenschappen. Deze wedstrijd is een voorronde voor de 
Brabantse kampioenschappen eind december in Kaatsheuvel. 
De resultaten van de Goirlenaren waren erg wisselend. 
Van de zes spelers van EGS maakten er drie hun debuut: Geert 
Robben (categorie onder de 12 jaar), Johan Zijlstra (tot en met 
14) en Jeroen van de Lindeloof (tot en met 16). Geert speelt pas 
enkele weken bij onze club maar liet zien over talent te 
beschikken. In de jongste categorie behaalde hij net geen 50% 
score. Met drie overwinningen, twee remises en vier nederlagen 
kwam hij uit op 4 uit 9; goed voor de vijftiende plaats in het veld 
van 23 deelnemers. Johan had het wat moeilijker. In een groep 
van negen won hij slechts één keer en werd daarmee 
voorlaatste. 
In de groep tot en met 16 had EGS drie ijzers in het vuur: naast 
Jeroen deden hier ook nog Pascal Janssen en Mathijs 
Meeuwissen mee. Mathijs en Pascal stelden teleur en werden 
respectievelijk zevende en zesde. Mathijs, die zich vorig seizoen 
nog plaatste voor de Brabantse kampioenschappen, werd nu 
voorlaatste. Wel ontwikkelde hij een nieuwe opening, het 
‘Meeuwestaans’ (1.a3), en won hij daar zelfs een partij mee. 
Mathijs wacht nu met smart op het moment dat Kasparov zijn 
opening gaat spelen. Pascal viel vooral op door het snelle tempo 
waarin hij zijn partijen speelde. Zijn laatste partij, de 
beslissingsmatch om de vijfde plaats, duurde amper vijf minuten. 
Jeroen deed het beduidend beter. Hij werd gedeeld eerste in zijn 
poule en plaatste zich daarmee voor de kruisfinales. Daarin was 
hij minder gelukkig en hij werd uiteindelijk zelfs nog vierde, 
waardoor hij net naast de prijzen greep. 
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In de categorie tot en met twintig behaalde EGS wel een prijs. 
Alex van Lanen werd derde en plaatste zich voor het Brabantse 
toernooi met 2½ uit 4. Al met al wisselende prestaties in het in 
Goirle gehouden toernooi, met twee veelbelovende debutanten. 
 

Alex van Lanen 
  
 



 
Een gevaarlijk pionnetje 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op zaterdag 7 november speelden we de externe wedstrijd tegen 
Wolstad V. Ik moest het opnemen tegen Ad Mutsaers. Een 
geduchte tegenstander en tevens leider van het jeugdteam van 
Wolstad. 
 
Ad Mutsaers - Jan Langenberg 
Goirle, 7 november 1998 
  
 1. e2 e4  c7 c5 
 2. Pg1 f3 d7 d6 
 3. d2 d4  c5xd4 
 4. Pf3xd4 Pg8 f6 
 5. f2 f3  
Wit speelt hier 9 van de 10 keer Pc3 om pion e4 te dekken. Wat de 
tegenstander met deze zet van plan was werd me hier al duidelijk. 
 5. ...  e7 e6 
 6. c2 c4 
De Maroczy-bind. Een verschrikkelijke wurgstelling waar ik me nog niet 
genoeg in heb verdiept. Het witte spel is erop gebaseerd om achter de 
linies op z’n gemak de stukken in stelling te brengen, terwijl zwart hier 
weinig tegen in kan brengen. 
 6. ...  Pb8 c6 
 7. Pb1 c3 Lf8 e7 
 8. Lc1 e3 0 0 
 9. Lf1 e2 
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WyyyyyyyyX 
xCaEfAcGax 
xbBaAeBbBx 
xAaDbBdAax 
xaAaAaAaAx 
xAaHjHaAax 
xaAjAkHaAx 
xHhAaKaHhx 
xiAaLmAaIx 
ZwwwwwwwwY 

Zwart moet nu verder. Maar hoe? Vaak wordt het paard op f6 
omgespeeld, omdat het op f6 niet veel uitvreet. De standaard manier is 
om het via d7 naar een actiever veld te verplaatsen. Een alternatief is 
9. ... e5 gevolgd door Le6, maar als je dat wilt spelen kun je dat net zo 
goed op de 5e zet doen. 
 9. ...  Pf6 d7 
 10. 0 0  Pd7 e5 
 11. f3 f4  Pc6xd4 
 12. Le3xd4 
Wit had hier beter met de dame kunnen nemen. De loper stond op e3 
al goed geposteerd, terwijl de dame op d2 of d3 staat ondersteund met 
een toren op d1. 
 12. ... Pe5 c6 
Na Pg6 behoudt zwart goede mogelijkheden om tot ontwikkeling van 
Lc8 te komen, bv. via d7 naar c6. 
 13. Ld4 e3 b7 b6 
 14. Dd1 d2 Lc8 b7 
14. ... La6 lost voor zwart een groot probleem op, nl. de komst van Pc3-
b5. Tevens drukt La6 op c4 en wordt de pion op b6 niet verzwakt. 
 15. Ta1 d1 a7 a6? 
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Deze zet is voorbarig en bovendien niet goed. De zet verhindert 16. 
Pb5, deze hoeft echter niet gevreesd te worden. Met Dd7 en eventueel 
Tfd8 is er voldoende tegendruk om een aanval af te wimpelen. 
 16. f4 f5? 
Niet dat deze zet slecht is, maar het kan veel beter: 16. Pa4! b5 17 cb5: 
ab5: 18. Lb5: en wit heeft een gezonde pion meer. 
 16. ...  Pc6 e5 
 17. b2 b3  Dd8 c7 
 18. Dd2 d4 Pe5 d7 
Een simpele actieve voortzetting is 18. ... De5. 
 19. e4 e5  Pd7xe5 
 20. Dd4xb6 Dc7 c6 
Dit lijkt een leuke onverwachte zet, maar goed is ie in ieder geval niet. 
Het geeft wit de kans om Lf4 te spelen met druk op d6 en e5 en de 
dreiging van een dubbelpion. Beter was 20. ... Db6: 21 Lb6: en dan bv. 
21. ... Tac8. 
 21. Db6xc6 Lb7xc6 
 22. Le3 f4  Tf8 d8 
 23. f5xe6 
Zeer sterk is 23 c5! Hiermee verhoogt wit de druk op d6 en dwingt 
zwart tot passief spel. 
 23. ...  f7xe6 
 24. Lf4xe5 d6xe5 
 25. Le2 g4 Le7 c5+ 
 26. Kg1 h1 Td8xd1? 
Op de een of andere manier zag ik compleet over het hoofd dat 
Le6: met schaak was. Dit kost dus gewoon een pion. Aan de andere 
kant was het maar een dubbelpion. Een simpel 26. ... Te8 dekt 
voldoende, terwijl het loperpaar de vijandelijke toren buiten de zwarte 
stelling houdt. 
 27. Lg4xe6 +Kg8 h8 
 28. Tf1xd1 Lc5 d4 
 29. Le6 d5 Ld4xc3 
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Een alternatief is 29. ... Ld5: 30. Pd5: Tf8 met actief spel voor zwart. Ik 
wist echter niet of dit voldoende zou zijn en ging daarom voor de 
remise variant met lopers van ongelijke kleur. 
 30. Ld5xc6 Ta8 f8 
 31. g2 g4  g7 g5 
 32. Kh1 g2 Lc3 d4 
 33. Td1 f1  Tf8xf1 
33. ... Tf4 is zeer sterk. Indien wit neemt is zwart van zijn dubbelpion af 
en indien wit wijkt komt zwart met de toren binnen op f2. 
 34. Kg2xf1 Kh8 g7 
 35. Kf1 e2 Kg7 f6 
Hier is 35. ... a5 vereist aangezien dit de opmars van de witte pionnen 
enigszins vertraagt. Nu komt wit makkelijk vooruit. 
 36. b3 b4  Ld4 c3 
 37. b4 b5  a6xb5 
 38. c4xb5  Lc3 d4 
38. ... La5 is hier nauwkeuriger aangezien de opmars na a4 direct 
gestuit wordt. Tevens verhindert dit de koning naar b4 te gaan. 
 39. Ke2 d3 Kf6 e6 
 40. Kd3 c4 Ke6 d6 
 41. a2 a4  Ld4 g1? 
 42. h2 h3 
Wit kan pion h2 gewoon offeren door 42. a5! te spelen. En als nu 42. ... 
Lf2 komt speelt wit 43. Ld4 gevolgd door 44. b6 en wit loopt na Kb5 
gewoon door. Hieruit blijkt dat zwart direct 41. ... Lf2 had moeten 
spelen. 
 42. ...  Lg1 f2 
 43. Lc6 e4 h7 h6 
 44. a4 a5  Lf2 e1 
 45. b5 b6  Le1xa5 
 46. Kc4 b5 La5 c3 
 47. b6 b7  Kd6 c7 
 48. Kb5 c4 Lc3 d4 
 49. Le4 d5 Ld4 a7 
 50. Kc4 d3 Kc7 d6 
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 51. Kd3 e4 
Na 51. Lf3 heeft zwart het iets moeilijker en moet waarschijnlijk 51. ... 
Kc7 spelen om een directe oversteek van de witte koning over d4 te 
voorkomen. 
 51. ...  La7 b8 
 52. Ld5 b3 
  remise 
Zwart vervolgt met 52. ... Kc6 en deze pion is onhoudbaar voor wit of 
hij moet tevreden zijn met remise na 53. Ld5+. Er kan volgen 53. Kf5 
Kc7: 54. Ld5+ Kc8 55. Kg6 La7 56. Kh6 Le3 en remise. 
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Commercie 
 
 
 
 
Het Fontys schaaktoernooi ligt alweer een tijdje achter ons, maar 
bij sommigen zal het nog lang in het geheugen blijven. 
Viswanathan Anand bijvoorbeeld, winnaar van het Tilburgse 
toernooi, ligt waarschijnlijk nog steeds elke avond op zijn 
Indische tapijtje de restanten van de 25.000 gulden, die hij als 
prijzengeld won, te tellen. Let wel: dit was alleen nog maar het 
prijzengeld dat de bijna failliete onderwijsfabriek Fontys uitloofde. 
Wat Vishy aan startgeld ontvangen heeft is niet bekend.  
Deze cijfers zijn illustratief voor de ontwikkeling die het mondiale 
schaken de laatste jaren doormaakt. Onder aanvoering van de 
Kalmukkische dictator Iljoemzjinov rijzen de bedragen rondom 
het schaken de pan uit, zoals bij alle andere zichzelf 
respecterende sporten. Het schaken vormt echter op een front 
nog een uitzondering: de commercie. Terwijl schaatsers in 
veelkleurige pakken door Thialf flitsen, de prijs voor reclame op 
Formule 1-auto’s richting miljoenen per vierkante centimeter gaat 
en volleyballers zelfs sponsors op het achterwerk dragen, blijft 
het schaken op de achtergrond. 
Hoe moeten wij ons dit soort taferelen voorstellen als de 
commercie zich op het schaken gaat richten? Als het schaken 
een ‘flitsender’ imago wordt aangemeten?   
Het zal geen probleem zijn om de schakers van het eerste team 
van EGS te hullen in een felgekleurd wielertricot en ze 
onbegrijpelijke wedstrijdanalyses te laten brabbelen zoals onze 
vaderlandse topvoetballers dat doen. Voeg daarbij de 
supportersrellen die zich dan rondom het Hof van Holland zullen 
voordoen en de in clubkleuren (heeft EGS die?) uitgedoste Erica 
Terpstra luid juichend naast onze nieuwbakken burgemeester op 
de publieke tribune.  
  



Maar of dat positieve publiciteit op zal leveren? Dat valt ten 
zeerste te betwijfelen. In de wereld van flitsende sporttenues zal 
zoiets geen indruk meer wekken, eerder cynisme. Misschien 
moet de schaakwereld zich maar wat gedeisd houden in deze 
vlucht der volkeren in de sportwereld en gewoon in alle rust zijn 
partijen spelen. Het ledental van EGS zit langzaam maar zeker 
weer in de lift en misschien komt het zonder dit ridicule 
toekomstbeeld toch nog wel goed met EGS. Laten we maar 
gewoon in alle medialuwte onze partijen afwerken en met bloed, 
zweet en tranen strijden voor een mooie mok als prijs voor de 
bekerwinnaar en een lekkere chocoladeletter na het 
gongschaken. En laat Viswanathan Anand dan maar in alle 
eenzaamheid zijn dollars, guldens en marken tellen. 
 
 

De Goolse Scheuver 
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OSV 3 - EGS 1-7 
 
 
 
 
Op zaterdag 12 december traden we aan in Oss tegen het derde 
team van OSV. OSV had op dat moment al twee keer gelijk 
gespeeld, dus we dachten hier een zware dobber aan te hebben. 
Het concept van speler/coach Renders bleek dus weer succesvol 
te zijn. Er gaan al geruchten in de wandelgangen dat hij in de 
voetsporen van Van Gaal zal treden. 
 
Voor een compleet overzicht van de externe competitie is het 
volgende schema gemaakt met daarin alle uitslagen van de tot 
nu toe gespeelde partijen. 
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Agenda 
 
 
 
 
 9 januari Externe: EGS - Dubbelschaak 3 (Boxtel) 
 6 februari Externe: ODI 2 - EGS (Uden) 
 6 maart Externe: EGS - St. Oedenrode 2 
 27 maart Externe: EGS - Unox SV (Oss) 
 24 april Externe: beslissingswedstrijden 
 
 
 
 
Oplossingen opgaves 
Opgave 1: 1. Db7+ Pxb7 2. Pc6+ Ka8 3. axb7+ Kbxb7 4 Txa8 mat 
Opgave 2: 1. Pg6 Pxg6 2. fxg6 Ld6 3. Lxe7 4. Dxh7 Kf8 5. Dh8 mat 
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Jaargang 21  nummer 1 februari 1999 
 
De Schaakmeester 
 
 
 
 
Periodieke uitgave van de “Eerste Goirlese Schaakclub” EGS te Goirle. 
 
Redactie 
P. Couwenberg, tel. (013) 534 8378 
J. Langenberg, tel. (013) 571 4335 
 
Bestuur EGS 
P. Couwenberg, voorzitter, tel. (013) 534 8378 
A. Backx, penningmeester, tel. (013) 534 3695 
T. Pastor, secretaris, tel. (013) 534 48 79 
 
Clublokaal 
Café “Hof van Holland”, Tilburgse weg 83, Goirle, tel. (013) 534 19 62 
 
Clubavond 
Dinsdag, aanvang 20.00 uur, 
Wedstrijdleider H. van Griethuijsen, tel. (013) 534 45 20 
 
Jeugdopleiding 
Dinsdag, aanvang 19.00 uur, Jan van Besouwhuis 
Jeugdopleiding volgens Stappenmethode 
Jeugdleiders R. van Loy en P. Couwenberg. 
 
Contributie 
Senioren: f 110,- per jaar, 
Junioren: f 100,- per jaar. 
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Van de redactie ... 
 
 
 
 
Een nieuw jaar en dus weer alle hoop op nieuwe successen en 
schitterende partijen. De eerste partijen zijn er al weer en 
sommige waren om van te smullen. De Schaakmeester begint 
met een schitterende overwinning op OSV die alle verwachtingen 
te boven ging. Des te zuurder was de nederlaag die we in eigen 
huis opliepen tegen de Boxtelse vereniging Dubbelschaak 
(waarbij ook wat dubbel geschaakt werd). Gelukkig ziet de 
Goolse Scheuver het allemaal nog op z’n pootjes terechtkomen. 
Verder een aantal verslagen van ‘evenementen’ die de laatse 
maanden hebben plaatsgevonden en een leerzaam eindspel van 
twee koningen die dachten al gewonnen te hebben. 
Verder merken we op dat er nog steeds een vacature competitie-
leider openstaat die op dit moment al weer een half seizoen 
ingevuld wordt door Henk van Griethuijsen. Daarom nog een 
keer onderstaand stukje. 
 
Veel leesplezier, de redactie. 
 
Openstaande vacature: Competitie-leider 
De afgelopen drie jaar ben ik als competitie-leider binnen de EGS actief 
geweest. Ik ben namelijk van mening, dat ieder lid van welke vereniging ook 
van tijd tot tijd naar vermogen een bijdrage moet leveren aan de organisatie 
van de club. Voorlopig vind ik het nu wel mooi geweest. Daarom heb ik 
aangekondigd, dat ik er met ingang van het seizoen 98-99 mee stop. 
Competitieleider zijn is een taak, die niet overdreven veel tijd kost en in het 
algemeen zijn de leden van de EGS heel redelijke lieden, zodat er meestal 
ook geen grote problemen op te lossen zijn. Overweeg dus eens bij jezelf of 
dit niet een goede mogelijkheid is iets voor de club te doen. 
 

Henk van Griethuijsen 
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EGS BLIJFT WINNEN 
 
 
 
 
Herbstmeister 
Op zaterdag 12 december togen de schakers van EGS naar Oss 
om daar hun koppositie te verdedigen. OVS III had tot dusver alle 
wedstrijden met een gelijkspel afgesloten. De Goirlese 
schaakclub was van plan om de winterstop (tot 9 januari) als 
herfstkampioen in te gaan. 
 
Eerste overwicht 
Geconcentreerd begon EGS aan het karwei. Na een uur stond J. 
Langenberg drie en T. Krugers één pion voor. De toon was 
gezet.  
  
Couwenberg opent score 
Het eerste punt kwam echter van bord vijf waar Pieter 
Couwenberg na twee uur spelen zijn tegenstander volledig 
overrompelde. Pieter is met Dick Carol dit seizoen topscorer in 
de buitencompetitie. 
 
Remises 
De rest van de ploeg trok zich aan deze voorsprong op. OVS uit 
Oss was echter zeer defensief ingesteld. I.p.v. voor de aanval te 
kiezen werden enkele remises aangeboden. Het leek erop dat de 
Osse formatie een slachtpartij vreesde. De Goirlese teamleider 
was, nadat hij het slagveld overzien had, kort in zijn instructies: 
doorspelen. 
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Gelijk 
Even leek de strijd los te branden nadat Henk Renders 
verrassend ten onder ging. Ton Krugers trok het overwicht weer 
naar EGS door in een partij waar hij toren-tegen-lopervoordeel 
had maar waar zijn koning nagenoeg onbeschermd op het bord 
stond, consequent voor de aanval te kiezen. Met verve rondde hij 
de partij in zijn voordeel af: 1-2. 
 
Met jas en hoed 
De tegenstander van Louis Doomernik was er zo heilig van 
overtuigd dat Louis zijn remise-aanbod zou aannnemen dat hij 
reeds met overjas aan en hoed in de hand achter het bord zat. 
Een titlekandidaat als EGS moet ook aan het bordgemiddelde 
denken. Louis Doomernik besloot daarom in overleg met zijn 
teamleider voor de volle winst te blijven gaan. Voor zijn opponent 
bleek dit zo'n zware tegenvaller dat hij zijn partij een paar zetten 
later opgaf. De stelling die hij achterliet was niet eens kansloos: 
1-3. 
Aan de eerste vier borden werd op dat moment nog gespeeld.  
Arnold Backx kon met een toren achter de vijandelijke linies gaan 
opereren. Weldra was de stelling van zij tegenstander een ruïne: 
1-4. 
 
Touw wint opnieuw 
Jaap Touw, door de technische leiding van EGS de laatste 
weken met alle mogelijke middelen op scherp gezet, wikkelde 
een voorsprong van twee pionnen geroutineerd af naar winst: 1-
5. Met de eerste twee borden nog in het spel was de winst 
binnen. 
Jan Langenberg die al vroeg op voorsprong was gekomen, was 
te nonchalant gaan spelen om tot een snelle winst te komen. 
Uiteindelijk won Jan nog vrij gemakkelijk: 1-6. 
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Monsterzege 
Dick Carol sloeg met deze stand na vijf uur spelen een remise af 
en ging door voor het volle punt: 1-7. 
 
EGS blijft ongeslagen aan de leiding. Op 9 januari is de nummer 
twee van de ranglijst, Dubbelschaak uit Boxtel, in Hof van 
Holland te gast. 
 
Uitslagen 
1. W. Smits D. Carol   0-1 
2. M. Bloks J. langenberg  0-1 
3. S. Weijer J. Touw   0-1 
4. P. Bruins A. Backx   0-1 
5. F. Megens P. Couwenberg  0-1 
6. L. van Egmond T. Krugers  0-1 
7. A. Vermeulen L. Doomernik 0-1 
8. L. Megens H. Renders   1-0 
 
OVS III EGS 1-7 
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SCHAAKCAFÉ EGS GEZELLIGE HAPPENING 
 
 
 
 
Op dinsdagmiddag 29 december werd het jaarlijkse schaakcafé 
van EGS bij Hof van Holland georganiseerd. Evenals vorig jaar 
werd deze gebeurtenis door veel schakers bezocht. Behalve oud-
leden en leden kwamen veel huisschakers een kijkje nemen. 
 
Informele sfeer 
In een gezellige ambiance konden schakers kiezen tussen een 
geowno partij en een rapidtoernooi. Per poule waren er acht 
deelnemers. 
 
Poule der Azen 
In de poule van de grote kannonen ontbraken vijf grote namen. 
Toch zou geen van hen de winnaar, Serge Bierhuizen van de 
eerste plaats hebben kunnen houden. Deze oud-EGS-er die 
thans furore maakt bij Wolstad, liet slechts een halfje liggen. 
Bram Vromans, eveneens een oud-EGS-er pakte de tweede 
plaats. Verrassend was het optreden van Gert Stolk. Deze 
nieuwkomer pakte het brons. 
P. Couwenberg was op de vierde plaats de eerste 'reguliere' 
EGS-er. Erik Hamers, nog een speler uit de succesvolle ploeg 
van EGS van vier jaar geleden werd vijfde. 
Twee andere gerenommeerde oud-EGS-ers, Spijkerman en Van 
Diem, bleven op slechts één winstpartij steken. 
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Uitslag: 
 1. Serge Bierhuyzen  6,6 
 2. Bram Vromans  6 
 3. Gert Stolk   5 
 4. Pieter Couwenberg  3,5 
 5. Erik Hamers   3 
 6. Eddy Franken  2 
 7. Rupert Spijkerman  1 
  Ad van Diem   1 
 
Henk Renders stond zijn plaats na een nederlaag tegen 
Couwenberg en een overwinning op hamers af aan Franken. 
 
B-poule 
In de B-poule ging een andere oud-EGS-er met de winst strijken. 
Jos Dankers uit Eindhoven speelde twintig jaar geleden voor 
EGS. Peter den Engelsen werd tweede voor Bart Plasmans. Bart 
genoot zijn schaakopleiding enkele jaren geleden bij EGS. Louis 
Doomernik en Pascal Jansen, beiden spelers uit de 
buitencompetitieselectie, deelden de vierde plaats. 
 
 1. Jos Dankers   6,5 
 2. Peter den Engelsen  6 
 3. Bart Plasmans  5 
 4. Louis Doomernik  3,5 
  Pascal Janssen  3,5 
 7. Mark van Bergen  1 
 8. Michiel Versendaal  0,5 
 
Andere partijen 
Een aantal schakers had voor een gewone partij gekozen. 
Enkele uitslagen: 
 
Ton Krugers - Paul v.d. Berg  0 - 1 
Tom Hamers - Arnold Krijbolder  0 - 1 
Arnold Backx - Theo Zaal   1 - 0 
Theo de Boer - Piet de Vries  0 – 1 
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Opvallend 
In geen van beide poules wisten de huidige EGS-ers het 
erepodium te bestijgen. Bij de gewone partijen hielden Arnold en 
Paul de eer nog hoog door hun overwinningen. 
 
Ruim dertig 
Meer dan dertig schakers namen deel aan de geslaagde 
schaakmiddag. 
Hors concours werden o.a. Dorinde Bierma, Leo Joosten en 
Enymyryants sr. gesignaleerd. 
 
9 januari D-day 
Op 9 januari speelt lijstaanvoerder EGS in de buitencompetitie 
tegen de numer twee Dubbelschaak uit Boxtel. Deze 
thuiswedstrijd moet voor EGS minimaal een gelijkspel opleveren.  
 

Henk Renders 
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SNELSCHAKEN 
 
 
 
 
De uitslagen van het snelschaken op 2 december zijn niet in de 
laatste Schaakmeester verschenen. Sinterklaas heeft één punt 
toegezegd voor degene die zijn identitiet kan achterhalen. De 
inzenders tot nu toe hebben het allen bij het verkeerde eind. Vier 
deelnemers hebben ingezet op Jaap Touw, waaronder onze 
voorzitter. Helaas Jaap was het niet. Jaap heeft vele gezichten 
maar niet dat van een goedheilig man. 
 
De uitslagen 
 
Poule 1 
 1. Alex van Lanen  5 
 2. Marc van Gestel  3 
  Louis Doomernik  3 
  Pascal Janssen  3 
 5. Mathijs Meeuwissen 1 
 6. Sinterklaas   0 
 
poule 2 
 1. Jan Langenberg  5 
 2. Harry Appels   4 
 3. Henk v. Griethuijsen 2 
  Arnold Backx   2 
  Pieter Couwenberg  2 
 6. Anja van Eindhoven 1 
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poule 3 
 1. Rick van Loy   5 
 2. Dick Carol   4 
 3. Henk Renders  3 
 4. Peter van Wijk  2 
 5. Leo Joosten   1 
 6. Ton Krugers   0 
 
Stand 
 1. Van Lanen   5 
  Langenberg   5 
  Van loy   5 
 4. Carol    4 
  Appels   4 
 6. Van Gestel   3 
  Doomernik   3 
  Janssen   3 
  Renders   3 
 10. Van Griethuijsen  2 
  Backx    2 
  Couwenberg   2 
  Van Wijk   2 
 14. Joosten   1 
  Van Eindhoven  1 
  Meeuwissen   1 
 17. Krugers en Sinterklaas 0 
 

Henk Renders 
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Opgaves 
 
 
 
 

1. Wit speelt en geeft mat in 8 zetten: 
 

WyyyyyyyyX 
xAaAcGaCax 
xbLaDeBkBx 
xAaKaBaAax 
xaAaAaEaAx 
xAaAaAaAax 
xaIaAaAhAx 
xHaAaFhAhx 
xaAaAaImAx 
ZwwwwwwwwY 
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2. Wit speelt en geeft mat in 7 zetten: 
 

WyyyyyyyyX 
xAaCaGaAax 
xbIaAdCaLx 
xAaAfAaAax 
xhAaAaAaAx 
xAaAbAbAax 
xhAbAaAhAx 
xAaAaAaAhx 
xaAaAiAmAx 
ZwwwwwwwwY 

Oplossingen: zie bladzijde met de agenda. 
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Tweede 
 
 
 
 
De tweede plaats. In de sport een plaats voor verliezers. Adri van 
der Poel, nu Nederlands kampioen veldrijden, had jarenlang de 
twijfelachtige reputatie steevast tweede te worden in belangrijke 
wedstrijden. Een reputatie van ‘net niet’. 
Met het externe team van EGS lijkt het dezelfde kant op te gaan. 
Vorig jaar werd promotie al op een haar na gemist. En nu ziet het 
er naar uit dat we weer tweede worden. Want hoewel de 
competitie nog niet afgelopen is, lijkt de beslissing toch gevallen, 
zeker na de beruchte en veel besproken 3½ - 4½ nederlaag 
tegen Dubbelschaak. EGS staat nu weer tweede. 
Is dit erg? Moeten we nu zoeken naar disciplinaire maatregelen? 
De trainer non-actief stellen? Een week lang op trainingskamp 
voor de volgende externe wedstrijd? Spectaculaire buitenlandse 
aankopen, omkoping van NBSB-officials, of een nieuw 
hypermodern stadion met schuifdak? 
Niets van dit alles is de oplossing. Die ligt namelijk dichter bij 
huis: op dezelfde weg verder gaan. Na een periode van op 
sterven na dood, is EGS nu weer op de goede weg. Er staat 
weer een extern team dat geen (of bijna geen) personele 
problemen heeft en dat er weer mag zijn.  
Bovendien is er weer aanwas van nieuwe leden. Zij zijn een 
versterking voor de interne competitie en zorgen daarmee ook 
voor meer tegenstand voor de al aanwezige leden. Bovendien 
kunnen zij op korte of langere termijn een versterking zijn voor 
het externe team.  
Als klap op de vuurpijl stromen er ook weer jeugdleden door. 
Weliswaar zijn zij niet van vandaag op morgen de nieuwe 
vaandeldragers van EGS, maar met een goede begeleiding 
kunnen ook zij uitgroeien tot goede en betrouwbare eerste elftal-
spelers.  
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‘Eérste elftal?’ zult U zich nu afvragen, ‘zullen de lang vervlogen 
tijden van EGS-2 dan ook weer herleven?’ Laten we niet te hard 
van stapel lopen, maar op de lange termijn is het een serieuze 
optie. Voorwaarde is natuurlijk voldoende geïnteresseerde leden 
en dus ook een groter aantal leden in de interne competitie. Dan 
is het echter een goede mogelijkheid om jonge talenten en 
onervaren nieuwkomers te laten rijpen. Bovendien is er zo een 
vangnet voor de iets mindere getalenteerde schakers die in 
hogere klassen, die toch het doel zijn, buiten de boot zouden 
vallen. Voorlopig is dit natuurlijk nog toekomstmuziek, maar wel 
muziek om even door het achterhoofd te laten spelen.  
Voorlopig is er dus nog niets aan de hand. Tweede is nog altijd 
niet derde, vierde, of ga zo maar door. En de eerste plaats? Die 
komt wel. Adri van der Poel is nu immers ook Nederlands 
kampioen, en enkele jaren geleden werd hij zelfs 
wereldkampioen. 
 

De Goolse Scheuver 
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De Koningsmars in pionnen eindspalen. 
 
 
 
 
De volgende stelling kwam voor in een partij Lasker - Tarrasch 
Petersburg 1914, na de 39ste zet van zwart. De zwartspeler 
stond lange tijd beter en koos tenslotte een afwikkeling, welke tot 
de volgende stelling leidde. 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAmAx 
xAaAaAaAax 
xbBbAaGaAx 
xAaAaAaAax 
xaHaAaAaAx 
xAhAaAaAhx 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 

Wit aan zet. 
 
Zoals hij zelf schreef, meende hij niet anders dan dat zwart nu 
zonder meer zou gaan winnen. Zijn berekeningen luidde als 
volgt: Zwart kan hier zonder de medewerking van zijn koning een 
dame verschaffen, terwijl wit nog met zijn vrije h-pion niets kan 
beginnen omdat deze na 40. h4 Kg4 verloren gaat. Ook de witte 
koning zal niet op tijd op de dame vleugel arriveren om de 
promotie tegen te houden  
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Zie hier de variant die Tarrasch in zijn gedachte berekende:  
 
40. h4 Kg4 41. Kf6 c4! (Natuurlijk niet 41. ... Kh4:? want deze niet 
noodzakelijke zet zou een beslissend tempo verliezen.) 42. bc4: 
bc4: 43. Ke5 c3!: 44. Bc3: a4. 
  
“Een bekend verschijnsel in pionneneindspelen”: de koning kan 
in het vierkant van de vijandelijke vrijpion komen, maar de kortste 
weg naar het promotieveld a1 is gebarricadeerd door zijn eigen 
pion op c3: Dit maakt, dat de koning na 45. Kd4 a3, buiten het 
kwadraat moet blijven en de promotie van de zwarte a-pion niet 
verhinderen kan. Het oprukken van de c- pion is eveneens niet 
meer voldoende. 
De hele variant is zo eenvoudig, dat een misrekening bijna 
uitgesloten is. Geen wonder dat Tarrasch, die de hele partij 
overwegend had gestaan, dit eindspel met veel moed durfde te 
aanvaarden.  
Echter liep het voor Tarrasch heel anders uit toen in de praktijk 
bleek dat er nog een duivelse wending in het spel verscholen zat, 
waardoor Tarrasch nog voor remise moest vechten. 
 
Er volgde in de partij: 
40. h4 Kg4 41. Kg6!! De wending die Tarrasch volkomen buiten 
beschouwing had gelaten. De koning gaat niet naar f6 maar naar 
g6 waaraan de dreiging h5 is verbonden. Zwart staat nu meteen 
iets slechter en moet op remise spelen. Er volgde verder: 41. ... 
Kxh4 42. Kf5 Kg3 43. Ke4 Kf2 44. Kd5 Ke3 45. Kxc5 Kd3 46. 
Kxb5 Kc2 47. Kxa5 Kxb3 ½ 
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Wit: Euwe,M 
Zwart: Alekhine,A 
Plaats: Nederland 1935 
 
1. d4 e6 2. c4 f5 3. g3 Lb4+ 4. Ld2 Le7 5. Lg2 Pf6 6. Pc3 0-0 7. 
Pf3 Pe4 8. 0-0 Lf6 9. Pxe4 fxe4 10. Pe1 Lxd4 11. Lxe4 Lxb2 12. 
Lxh7+ Kxh7 13. Dc2+ Kg8 14. Dxb2 Pc6 15. Pf3 d6 16. c5 dxc5 
17. Lc3 De7 18. Tad1 b6 19. Dc2 Lb7 20. Dg6 Df7 21. Dg5 Tad8 
22. h4 Txd1 23. Txd1 Pd4 24. Lxd4 cxd4 25. Txd4 Lxf3 26. Tf4 
Dh5 27. Txf8+ Kxf8 28. Df4+ Df7 29. Dxf3 Dxf3 30. exf3 e5 31. 
Kf1 b5 32. Ke2 
  

WyyyyyyyyX 
xAaAaAgAax 
xbAbAaAbAx 
xAaAaAaAax 
xaBaAbAaAx 
xAaAaAaAhx 
xaAaAaHhAx 
xHaAaMhAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 

Dit is de stelling die zich voordeed in de 24ste matchpartij Euwe - 
Aljechin. 
De stelling is voor wit verloren, want zijn pionnenstelling is 
verzwakt (de dubbele f-pion) en dit beperkt op noodlottige wijze 
zijn vrijheid van manoeuvreren. Zwart meende niet anders dan 
dat hier ongeveer iedere zet zou winnen en speelde 32. ... c5?  



 18

Waarop hij op soortgelijke wijze verrast werd als Tarrasch in 
voorbeeld 1: 33. Ke3! (i.p.v. het verwachte Kd3) en de partij werd 
zonder meer remise gegeven daar wit nu gelegenheid heeft zijn 
dubbelpion met f3-f4 op te lossen. De juiste voortzetting in de 
diagramstelling was 32. ... a5 geweest; wit heeft dan geen tijd om 
de reddende manoevre 33 Ke3, 34. f4 en op e5xf4+ 35. Kxf4 
door te zetten, want in dat geval zou zwart op de a-lijn een 
vrijpion verkrijgen, die gewoon doorloopt. 
Men ziet dat de koningsmars in pionneneindspelen een lastig 
probleem kan worden en dat daar zelfs de grootste meesters niet 
van gevrijwaard zijn voor misrekeningen.  
 
Bron: De schaakwereld 1ste jaargang 1936/37 
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EGS verliest leiding 
 
 
 
 
Op zaterdag 9 januari speelde EGS tegen Dubbelschaak 3 uit 
Boxtel, de naaste belager van koploper EGS. Winst voor EGS 
zou de Goirlese schakers schier onbereikbaar maken voor de 
concurrentie. Verlies zou het team uit Boxtel aan de leiding 
brengen. Voor EGS zou het daarom het duel van het seizoen 
worden. 
 
Opstelling 
De Goirlese teamleider had voor dit treffen gekozen voor een 
versterkte defensie. Clubkampioen Henk van Griethuysen 
maakte voor het eerst dit seizoen zijn opwachting in de basis op 
bord zeven. Mark van Gestel werd eveneens voor de eerste keer 
in dit seizoen opgesteld. Langenberg en Carol namen plaats 
achter de eerste borden van de ongeslagen Goirlese formatie. 
 
Overdonderd 
Bij een treffen tussen de twee sterkste teams past een nerveuze 
en voorzichtige start. Nerveus werd er het eerste half uur wel 
gespeeld maar het wedstrijdbeeld was verre van rustig. Na een 
kwartier stonden Langenberg en Krugers al op achterstand. De 
Goirlenaren keken tegen een virtuele achterstand van 0 2 aan. 
Zou de titeldroom opnieuw in rook opgaan? 
 
Tegenaanval 
Op het achtste bord leek het tij voor EGS te keren. Van Gestel 
bouwde een licht overwicht gestaag uit. Toen Renders in een 
spectaculaire partij een voorsprong kon nemen, leek de 
openingsorkaan van Dubbelschaak tot bedaren gebracht te zijn. 
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Verbeten strijd 
Hoewel enkele partijen beslist leken, werd de strijd door beide 
ploegen verbeten voortgezet. De psychologische klap van een 
snelle achterstand moest vermeden worden. 
 
Van Gestel wint 
Na de winst van Van Gestel duurde het nog lang voordat de 
andere stellingen bezweken. Krugers streed een moedige maar 
verloren strijd: 1 1. 
Na anderhalf jaar verloor Carol daarna zijn eerste partij in de 
buitencompetitie. Ook Renders verloor hierna snel: 1 3. Een 
gelijkspel zou EGS nog de beste papieren voor de titel 
verschaffen.  
 
Remise afgeslagen 
Een remiseaanbod van Backx werd afgeslagen door een in the 
winning mood verkerend Dubbelschaak. Capitulatie volgde kort 
daarna: 1 4. 
 
Spanning terug 
Henk van Griethuysen speelde een soevereine partij. Zijn mooie 
overwinning bracht de stand op 2 4. 
Jaap Touw die in de buitencompetitie aan een indrukwekkende 
overwinningenreeks bouwt, wist opnieuw, ondanks nijpende 
tijdnood, te winnen. De aansluiting was weer gevonden: 3 4. 
 
Snijdende spanning 
Jan Langenberg, die urenlang tegen een achterstand van een 
kwaliteit had aangekeken, zou de toeschouwers nog anderhalf 
uur blijven boeien met zijn zenuwslopende slotpartij. Remise was 
immers niet genoeg voor EGS. Pion voor pion kroop Langenberg 
langszij. Herhaling van zetten en remisestellingen ontwijkend, 
bleef hij aan de poort van de victorie rammelen.  
Terwijl onder de toeschouwers een sfeer hing van 'redt hij het wel 
of redt hij het niet' bleef de eerstebordspeler van EGS ijzig kalm. 
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Doek valt 
Pas in de laatste minuut van dit slopende duel wist Boxtelnaar 
Dirks alsnog een herhaling van zetten af te dwingen: 3,5 4,5 
De teleurstelling in het Goirlese kamp was groot. 
 
Witte zakdoekjes 
De nederlaag tegen Dubbelschaak 3 uit Boxtel was tevens de 
eerste nederlaag voor coach Henk Renders. Wist hij vorig 
seizoen EGS in zijn interim periode aan het Herbstmeisterschaft 
te helpen, dit jaar had Renders het bestuur toegezegd de titel 
zonder een enkele nederlaag naar Goirle te zullen halen. Met de 
komst van Jan Langenberg werd zwaar ingekocht door het 
bestuur. 
 
Moeizame start 
Na twee zuinige 5 3 overwinningen leek alles nog goed te komen 
door de schitterende overwinning van 1 7 tegen OSV uit Oss. In 
het beslissende duel tegen Dubbelschaak 3 uit Boxtel waren het 
juist de spelers die het hele seizoen op de bank gehouden waren 
die floreerden. Het lijkt erop dat de psychologische aanpak van 
de huidige coach alleen succes heeft bij Jaap Touw. De witte 
zakdoekjes van de teleurgestelde supporters na afloop van het 
zinderende duel op 9 januari, zouden wel eens vooruit kunnen 
lopen op de nakende beslissingen van het EGS bestuur. 
 
Couwe douche Couwenberg 
Het verlies van EGS tegen Dubbelschaak kwam vooral hard aan 
bij voorzitter Couwenberg. Deze speelde op dat moment mee in 
een internationaal toernooi in Zwitserland. Vanuit zijn Helveetse 
verblijfplaats liet hij telefonisch weten, pas commentaar te geven 
nadat hij bij thuiskomst de feiten geanalyseerd had. Couwenberg: 
'Van maatregelen is voorlopig geen sprake'. 
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SPORTIVITEIT 
Kunnen verliezen is ook een sport. Als de titel door je neus 
geboord wordt en je eigen partij ook nog verloren gaat, wordt 
iedere reactie al snel vanuit het perspectief van de slechte 
verliezer verklaard. 
Toch lijken enkele opmerkingen over de onjuiste 
wedstrijdmentaliteit van de spelers van Dubbelschaak 3 uit Boxtel 
niet misplaatst. 
 
Vier van de spelers uit Boxtel kwamen al op een merkwaardige 
manier Hof van Holland binnen. Zonder de spelers van EGS te 
groeten, liepen zij naar achteren. De lol leek daar niet op te 
kunnen. 
 
Al na een kwartier werd er achter de klapdeuren gesmoesd over 
de openingen op de diverse borden. Als wedstrijdleider heb ik vijf 
keer geprotesteerd bij de teamleider van Dubbelschaak. Vier van 
de EGS spelers hebben bij mij protest aangetekend tegen het 
voortdurend babbelen over de partijen door de Dubbelschakers. 
 
Het lijkt er sterk op dat minimaal vier spelers van de Boxtelse 
schaakclub met instemming van hun teamleider van tevoren 
afgesproken hadden om met deze oneigenlijke middelen het duel 
in hun voordeel te beslechten. Een betere manier om het animo 
voor de buitencompetitie de nek om te draaien is er niet. 
 
Aan het bestuur geef ik in overweging het ongenoegen van EGS 
schriftelijk over de brengen aan de wedstrijdleider van de NBSB 
en het bestuur van Dubbelschaak. 
 
Zelf ben ik in de toekomst niet meer beschikbaar voor 
schaakwedstrijden tegen Dubbelschaak. Schaken op 
zaterdagmiddag in de buitencompetitie moet een genoegen zijn 
en geen bron van ergernis. 
 

Henk Renders. 
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Uitslagen: 
1. J. Langenberg G. Dirks  ½-½ 
2. D. Carol D. Claassen   0-1 
3. A. Backx K. Scennen   0-1 
4. J. Touw N. Heystek   1-0 
5. T. Krugers M. van Houtum  0-1 
6. H. Renders P. v.d. Leije   0-1 
7. H. van Griethuysen T. Hoog Antink 1-0 
8. M. van Gestel C. Claassen  1-0 
 
Stand: 
 
 
Klasse 4 Groep B 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
Punt 

 
Bord 

 
1. EGS 

 
· 

 
3
½

 
5 

 
 

 
 

 
7 

 
5 

 
 

 
6 

 
20½ 

 
2. Dubbelschaak 3

 
4
½

 
· 

 
 

 
4 

 
7 

 
 

 
 

 
6 

 
7 

 
21½ 

 
3. Vianen 3 

 
3 

 
 

 
· 

 
4
½

 
 

 
 

 
4
½

 
 

 
4 

 
12 

 
4. Unox SV 

 
 

 
4 

 
3
½

 
· 

 
 

 
 

 
 

 
7
½

 
3 

 
15 

 
5. St. Oedenrode 2

 
 

 
1 

 
 

 
 

 
· 

 
4 

 
4 

 
 

 
2 

 
9 

 
6. OSV 3 

 
1 

 
 

 
 

 
 

 
4 

 
· 

 
 

 
4 

 
2 

 
9 

 
7. Wolstad 5 

 
3 

 
 

 
3
½

 
 

 
4 

 
 

 
· 

 
 

 
1 

 
10½ 

 
8. ODI 2 

 
 

 
2 

 
 

 
½

 
 

 
4 

 
 

 
· 

 
1 

 
6½ 

 
Kolom Punt: het aantal behaalde wedstrijdpunten 
Kolom Bord: het aantal behaalde bordpunten. 
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Agenda 
 
 
 
 
 6 februari Externe: ODI 2 - EGS (Uden) 
 6 maart Externe: EGS - St. Oedenrode 2 
 27 maart Externe: EGS - Unox SV (Oss) 
 24 april Externe: beslissingswedstrijden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oplossingen opgaves 
Opgave 1: 1. Dd7+ Txd7 2. Tb8+ Ld8 3. Lf6 en ondekbaar mat met Txd8 
Opgave 2: 1. Dg8+ Tf8 2. Dg6+ Tf7 3. Dxd6 enz. 
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Jaargang 21  nummer 2 mei 1999 
 
De Schaakmeester 
 
 
 
Periodieke uitgave van de “Eerste Goirlese Schaakclub” EGS te Goirle. 
 
 
Redactie 
P. Couwenberg, tel. (013) 534 8378 
J. Langenberg, tel. (013) 571 4335 
 
Bestuur EGS 
P. Couwenberg, voorzitter, tel. (013) 534 8378 
A. Backx, penningmeester, tel. (013) 534 3695 
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Van de redactie ... 
 
 
 
 
Wat kan er in zo’n korte tijd toch veel gebeuren. Stonden we bij 
het uitkomen van de vorige Schaakmeester nog fier bovenaan, 
nu moeten we ons erbij neerleggen dat het niet gelukt is (het 
Dubbelschaak-syndroom). Maar er zijn ergere dingen in het 
leven. In de tijd dat we tussen hoop en wanhoop leefden brak de 
oorlog in Kosovo uit waar alleen maar wanhoop was en nog 
steeds is. Gezien de vele reacties van clubleden mogen we het 
afgelopen seizoen buitencompetitie als zeer geslaagd 
beschouwen. 
Ook de interne competitie is met een come-back bezig. De 
clubavonden worden steeds trouw bezocht en er wordt fel 
gestreden om iedere positie in het klassement. Jammer genoeg 
vinden we hiervan niets terug in deze editie, maar volgende keer 
zal de winnaar bekend zijn en wordt zijn spannendste partij van 
het afgelopen seizoen getoond. 
 
 
 
 
 
Openstaande vacature: Competitie-leider 
De afgelopen drie jaar ben ik als competitie-leider binnen de EGS actief 
geweest. Ik ben namelijk van mening, dat ieder lid van welke vereniging ook 
van tijd tot tijd naar vermogen een bijdrage moet leveren aan de organisatie 
van de club. Voorlo¬pig vind ik het nu wel mooi geweest. Daarom heb ik 
aangekon¬digd, dat ik er met ingang van het seizoen 98-99 mee stop. 
Competitieleider zijn is een taak, die niet overdreven veel tijd kost en in het 
algemeen zijn de leden van de EGS heel redelijke lieden, zodat er meestal 
ook geen grote problemen op te lossen zijn. Overweeg dus eens bij jezelf of 
dit niet een goede mogelijkheid is iets voor de club te doen. 
 

Henk van Griethuijsen 
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EGS wint nipt 
 
 
 
 
Niet in eigen hand 
Na de nederlaag tegen Dubbelschaak uit Boxtel in de vorige 
ronde moest EGS op 6 februari de strijd aanbinden tegen ODI uit 
Uden. Met een punt achterstand in de competitie was het voor 
EGS zaak te winnen en het bordgemiddelde op te vijzelen. De 
strijd om de titel heeft de Goirlese formatie sinds een paar weken 
niet meer in eigen hand. 
 
De opstelling 
Ondanks hun succesvolle optreden tegen Dubbelschaak III 
werden Van Griethuijsen en Van Gestel weer buiten de basis 
geplaatst. De routine van Doomernik en Renders kreeg de 
voorkeur. Indien de Boxtelnaren nog een steekje laten vallen, 
worden zij achter de hand gehouden voor de slotronde. 
Langenberg en Carol werden ondanks hun 0,5 uit 2 in het 
omstreden duel tegen Dubbelschaak gehandhaafd in de spits. 
Touw en Backx op drie en vier als hangende spits. Couwenberg 
en v.d. Berg in de zonedekking als verdedigende middenvelders. 
 
Het concept 
Uitgangspunt was dat als Dubbelschaak zou verliezen of gelijk 
spelen tegen Vianen, EGS de eerste plaats weer terug zou 
pakken door een hoger bordgemiddelde. Een zes-twee winst was 
het uitgangspunt. V.d. Berg en Renders, op lagere borden 
geplaatst, moesten door een snelle opening het spel open breken 
zodat ODI va banque zou gaan spelen en daardoor de poort ver 
open zou zetten. 
 



 4 

Snelle voorsprong 
Van acquit zette de Goirlenaren een stormloop in. Na een uur 
won Renders zijn partij. Doomernik en Van de Berg kwamen op 
voorsprong terwijl Touw en Couwenberg in de problemen waren. 
 
Geen remises 
Al snel namen de Goirlenaren de beslissing niet op 
remisevoorstellen in te gaan, omdat duidelijk werd dat een 
overwinning moeizaam binnengehaald zou worden. De Udenaren 
zouden niet als schietschijf gaan fungeren. 
 
EGS in problemen 
De stressbestendigheid van EGS werd zwaar op de proef gesteld 
toen Louis Doomernik zijn stelling met twee pionnen voorsprong, 
opgerold zag worden door zijn jeugdige opponent: 1 - 1. Paul v.d. 
Berg zag een mat in drie zetten over het hoofd. I.p.v. van het 
volle punt moest hij nog veel draaien en keren om tenslotte een 
halfje te redden: 1,5 - 1,5. 
 
Op achterstand 
Nadat Touw een slechte stelling naar een remise had kunnen 
ombuigen, ging de wedstrijd met een gelijke stand het laatste uur 
in. 
Arnold Backx was de hele middag niet echt in de wedstrijd 
gekomen. Een achterstand van een pion tegen een paard werd 
door zijn tegenstander zonder fouten naar winst afgewikkeld. 
EGS keek tegen een achterstand van 3 - 2 aan. Couwenberg 
stond daarenboven niet florissant. 
 
Langszij 
Op de eerste twee borden hielden Carol en Langenberg hun 
partijen in evenwicht. De achterstand dwong beiden risico's aan 
te gaan om een beslissing te forceren. Met succes werden hun 
avonturen afgerond: 3 - 4. Een gelijkspel was binnen maar 
daarvoor was EGS niet naar Uden getogen. 
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Couwenberg matchwinner 
Pieter Couwenberg had zijn slechte stelling in de loop van de 
middag zet voor zet kunnewn verbeteren. Even leek zijn partij 
nog winstpotentieel te bezitten. Uiteindelijk werd een 
zwaarbevochten remise binnengehaald: 4,5 - 3,5. 
 
Uitslag 
 
1. C. de Wit  D. Carol  0 - 1 
2. P. v. Esch  J. Langenberg 0 - 1 
3. F. van Dijk  J. Touw  1/2-1/2 
4. J. Böger  A. Backx  1 - 0 
5. T. Swinkels  P.v.d. Berg  1/2-1/2 
6. C. Cornelissen P. Couwenberg 1/2-1/2 
7. J. Bruinhof  H. Renders  0 - 1 
8. J. Mortel  L. Doomernik 1 - 0  
 



 6 

 
Snelschaken 
 
 
 
 
Op dinsdag 2 februari werd de tweede ronde om de Goirlese 
snelschaaktitel gespeeld. Vierentwintig spelers zijn in de race 
voor deze titel. In deze competitie nemen diverse spelers die 
elders furore maken deel.  
 
Ad van Diem op oude nest 
Ook oud-voorzitter Van Diem was uit Den Bosch overgekomen 
om zijn oude clubgenoten partij te geven. Met Serge was Ad de 
mystery-guest van deze avond. Serge Bierhuijsen en Rick van 
Loy wisten hun poule te winnen. 
 
Van Loy favoriet 
In het algemeen klassement houden Van Lanen, Van Gestel en 
de jonge Janssen knap stand in de top tien. Van Loy heeft zijn 
belangrijkste concurrenten op tweeëneenhalve punt achterstand 
gezet maar de snelschaakcompetitie is dit jaar zo sterk bezet dat 
er in de twee volgende ronden nog veel kan gebeuren. Van Wijk, 
inwoner van Goirle en speler van Waalwijk, is een belangrijke 
outsider. Tenslotte heeft hij al een snelschaaktitel op zijn conto 
staan. 
 
Hengelen naar eerste bord 
Van Loy schijnt zich voorgenomen te hebben om volgend 
seizoen een plaats aan het eerste bord af te dwingen bij de 
teamcaptain van EGS. Een mogelijke promotie, waarschijnlijk 
promoveert ook het team dat in de buitencompetitie op de 
tweede plaats eindigt, kan dan geconsolideert worden. 
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Stand na twee ronden 
 1. Van Loy  8,5 
 2. Van Lanen  7,5 
 3. Van Gestel  7 
 4. Carol   6 
  Renders  6 
  Van Griethuijsen 6 
  Van Wijk  6 
 8. Langenberg  5 
  Janssen  5 
  Bierhuijsen  5 
 12. Appels  4 
  Backx   4 
  Couwenberg  4 
  Joosten  4 
 16. Doomernik  3 
 17. Van Diem  2,5 
 18. V. Enmyryants 2 
  Touw   2  
 20. Van Eindhoven 1 
  Meeuwissen  1 
 22. Enymyryanrs  0  
  Krugers  0 
  Sinterklaas  0 
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Bart Plasmans in buitencompetitie 
 
 
 
 
Op dit moment staat zo goed als zeker vast dat Bart Plasmans 
volgend seizoen de kleuren van EGS in de buitencompetitie zal 
verdedigen. 
 
Verjongingskuur 
Ook is de kans reëel dat Meeuwissen en Janssen in 1999/2000 
van de partij zullen zijn.  
 
Tweede team 
Met enkele spelers zoals Toine van Gorp worden op dit moment 
besprekingen gevoerd zodat de kans om een tweede team op de 
been te brengen steeds groter worden. Zelfs de Goolse Scheuver 
begint hier in te geloven. 
 
BLIJFT RENDERS? 
De huidige captain, Henk Renders, heeft het bestuur van EGS 
een titel beloofd. Deze titel lijkt er helaas niet te komen. 
Tegelijkertijd heeft het bestuur geen rugdekking geboden aan de 
thans zwaar geplaagde coach in de Dubbelschaakaffaire. Naar 
de NBSB heeft het bestuur geen standpunt ingenomen over het 
gedrag van de Boxtelnaren dat tot competitievervalsing leidt. Hoe 
gaat dit aflopen? De Schaakmeester zal in deze kwestie op de 
voet blijven volgen. 
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Opgaves 
 
 
 
 

1. Wit speelt en geeft mat in 4 zetten: 
 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAiAax 
xaAaAaAbBx 
xBaAaAbGax 
xaAaAhEaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAlHmHx 
xAaAkAaAax 
xfAaFaAaAx 
ZwwwwwwwwY 
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2. Wit speelt en wint groot materiaal: 
 

WyyyyyyyyX 
xAaLaAaAax 
xaIaAaAaAx 
xAaAaAfAgx 
xaAaCdBbAx 
xAhAaBaAax 
xaAaAaAhAx 
xAaAaKhMax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 

 
 
 
 
 
Oplossingen: zie bladzijde met de agenda. 
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Sobere overwinning EGS 
 
 
 
 
 
Concentratie vasthouden 
In de voorlaatste ronde van de buitencompetitie speelde EGS 
tegen middenmoter St. Oedenrode. De Goirlenaren moesten 
winnen om de titelkansen nog open te houden. Heel reëel zijn de 
titelaspiraties echter niet meer, zodat het voor de Goirlese equipe 
zaak was de concentratie vast te houden. 
 
Touw ontbreekt 
De teamleider had voor deze wedstrijd gekozen voor rust en 
routine. Opvallend was de afwezigheid van bekerwinnaar Jaap 
Touw. 
 
Paul v.d.Berg was al na een uur klaar met zijn partij. Na veel 
ruiloffers bleef een vlakke stelling op het bord achter welke tot 
een voorspelbare remise leidde. 
 
Op spoor overwinning 
EGS werd niet lang daarna op voorsprong gezet door Henk 
Renders. Een loper tegen twee pionnen in het vroege 
middenspel bleken voldoende om de partij zonder 
noemenswaardige inspanning te winnen: 1,5 - 0,5. 
 
Louis Doomernik, de EGS-er met de langste staat van dienst, 
wist deze keer zijn sterke positiespel succesvol af te ronden: 2,5 - 
0,5. 
 
Eerste bordspeler Jan Langenberg nam geen risico's en wikkelde 
zijn partij af naar remise. Met nog vijf partijen in de wedstrijd en 
een 3-1 voorsprong leek de kou uit de lucht te zijn. 
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Laatste stuiptrekking 
St. Oedenrode leek nog even terug te kunnen komen doordat 
Pieter Couwenberg een pion achter kwam en met een 
dubbelpion in een ongemakkelijke stelling terecht kwam. 
 
  
Dick Carol had de Achillespees van zijn tegenstander ontdekt en 
rolde de stelling van zijn opponent snel op: 4-1. 
 
Consolideren voorsprong 
Ton Krugers en Arnold Backx wisten wat hen te doen stond en 
lieten de derde en vierde remise aantekenen: 5-3. 
 
Pieter Couwenberg wist zich na vier uur spelen uit de wurggreep 
van zijn Rooise belegeraar te bevrijden. Deze sloeg tot twee 
maal een remisevoorstel van Couwenberg af. Met nog tien 
minuten te spelen kwam de Goirlenaar zelfs op een pion 
voorsprong. Een remisevoorstel van Van der Aa werd door 
Couwenberg wel geaccepteerd. De eindstand werd hiermee 5,5-
1,5. 
 
Niemand verliest 
Voor het eerst in jaren viel voor de thuisclub geen enkel 
verliespunt te noteren. Vijf remises op acht partijen is eveneens 
een opmerkelijk aantal. 
 
Laatste strohalm 
Op 27 maart wordt de competitie afgerond in Vianen waar alle 
teams uit de poule hun laatste ronde spelen. Alleen een misstap 
van Dubbelschaak uit Boxtel kan de titel nog naar Goirle 
brengen. EGS speelt tegen Unox uit Oss. Deze ploeg kan EGS 
geen worst meer voor houden omdat zelfs bij een acht-nul 
nederlaag de tweede plaats niet meer in gevaar komt. 
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UITSLAG 
 
1. J. Langenberg P. Dams  0,5 - 0,5 
2. D. Carol M. Dams   1 - 0 
3. A. Backx K. v. Elderen   0,5 - 0,5 
4. P. v.d. Berg H. v. Kasteren  0,5 - 0,5 
5. P. Couwenberg M. v.d. Aa  0,5 - 0,5 
6. H. Renders G. Veenstra   1 - 0 
7. L. Doomernik P. v.d. Aa  1 - 0 
8. T. Krugers T. Reijs   0,5 - 0,5 
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Terugblik op de externe competitie 1998/1999 
 
 
 
 
Bij de openingswedstrijd op 10 oktober 1998 hoopte iedereen dat 
de toon gezet was voor het nieuwe seizoen. EGS versloeg de 
Vrije Pion uit Vianen met 5 3. En alle andere teams uit de vierde 
klasse B speelden remise, zodat wij op een ongedeelde eerste 
plaats terechtkwamen. Ook de beide volgende wedstrijden tegen 
OVS III en Wolstad V konden we met winst afsluiten en EGS 
rook de kansen op het kampioenschap. Het nieuwe jaar   op 13 
januari   zette ons weer met beide benen op de grond door de 
nederlaag tegen Dubbelschaak, 3 1/2   4 1/2. Die 
zaterdagmiddag was bovendien een sportieve teleurstelling door 
de wijze waarop onze tegenstander de onder schakers gepaste 
wellevendheid niet in acht nam. 
 
De twee volgende partijen tegen ODI 2 en St. Oedenrode 2 
brachten voor EGS opnieuw winst, maar in de rangschikking 
bleef EGS aan de tweede plaats gekleefd. De laatste wedstrijd 
op 27 maart moest de ontknoping brengen. De rekenmeesters 
onder ons gaven EGS nog een theoretische kans op winst en 
kampioenschap, maar een meer realistisch scenario was dat 
zelfs bij een tweede plaats de kans op promotie nog weinig zeker 
zou zijn. Speelden de schaakclubs van de Noord Brabantse bond 
hun laatste competitiewedstrijd van dit seizoen. Wel kon EGS zijn 
tegenstander UNOX SV met 5 1/2   2 1/2 verslaan, doch 
Dubbelschaak boekte een monsterzege 8 0.  
Onze teamleden bereikten de volgende prestaties aan het bord: 
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1. P. Couwenberg geen tegenstander  1 0 
2. D. Carol M. Kramer    1 0 
3. A. Backx F. Hartog's    0 1 
4. J. Touw S. Zwart    1 0 
5. P. van den Berg H. Bustermolen  1 0 
6. J. Langenberg R. Zwiers   1/2   1/2 
7. T. Krugers W.      1/2   1/2 
8. H. Renders P. Uijlen    1/2   1/2 
 
Een gedetailleerd verslag van de partijen kan ik helaas niet 
geven. Zelf blunderde ik, toen ik tien minuten nagedacht had over 
een strategie om de stelling te vereenvoudigen en zo na 2 uur 
spelen remise te bereiken. Ik wilde de dames ruilen, plaatste mijn 
zwarte dame op h6 in de overtuiging dat zij door mijn paard op f6 
gedekt stond. 1 seconde later legde ik mijn koning om. 
 
De eindstand in de klasse 4B luidt: 
 
 1. Dubbelschaak 3  13   41 1/2 bordpunten 
 2. EGS    12   36 
 3. Vianen 3   8   26 1/2 
 4. Unox SV   7   31 
 5. Wolstad 5   7   28 
 6. St Oedenrode 2  5   24 
 7. OSV 3    2   17 1/2 
 8. ODI 2    2   19 1/2 
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De Eerste Goirlese Schaakclub kijkt terug op een geslaagd 
seizoen, ook al is de top niet gehaald, en al moesten wij te veel 
buiten de regio Midden Brabant spelen. De laatste competitiedag 
waar alle teams naar Vianen kwamen, was m.i. niet het succes 
dat de initiatiefnemers voor zo'n slotdag voor ogen stond. Voor 
mij was het enig positieve dat ik nu weet dat ook vlak bij Grave 
het dorp Vianen ligt. De prestaties aan het bord waren in de 
afgelopen competitie een stuk beter dan vorig jaar. Verder zijn 
intussen een aantal jeugdspelers lid van EGS, die de oudere 
routiniers het behoorlijk lastig kunnen maken aan het 
schaakbord. Zij vormen voor EGS de hoop op promotie naar een 
hogere klasse. Met enige groei in ons (jeugd)ledenbestand, 
zouden we met twee teams kunnen inschrijven in de NBSB 
competitie. Zo kan ook de jeugd wedstrijdervaring opdoen in de 
externe competitie. 
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Renders Rendement 
 
 
 
 
Het is bekend, dat coaches van een sportvereniging, die met hun 
team het gestelde doel in het lopende seizoen niet kunnen 
waarmaken, door het bestuur van zo’n vereniging soms opzij 
worden geschoven, of er nu wel of niet met witte zakdoekjes is 
wordt gezwaaid. 
Voor de E.G.S. mag zoiets niet gelden. Henk Renders spelend 
coach van ons team in de competitie van de N.B.S.B. , kan met 
trots terugzien op de resultaten van het voorbije seizoen. 
Accoord, de directe promotie naar de derde klasse werd net 
gemist (eveneens als vorig seizoen), maar de sterkste moet ook 
winnen. En dat is gebeurd. Het sterkste team heeft gewonnen, 
maar niet het prettigste. En daar zit het venijn. Henk en “zijn 
mannen” kunnen echt wel tegen verlies, maar de 
onverkwikkelijke gang van zaken op zaterdag 9 januari jl. ijlt nog 
na. Met name de nasleep door een protestbrief van Henk en de 
daarop insinuaties. Deze hebben Henk gegriefd en met hem ook 
“zijn Mannen”. 
Maar het rendement van dit alles is, dat nagenoeg ieder lid van 
de vereniging achter Henk staat (als ze dat al niet deden). Het 
hele scala van potentiele spelers werd nog sterker gemotiveerd. 
In de uitdrukking “Iemand een hart onder de riem steken” is de 
riem de roeispaan van de roeiboot en het hart is het bijzondere 
soort hout waar deze riem steeds overheen beweegt. Dat hart 
moet sterk en slijtvast zijn. Henk is voor ons team het hart 
geweest, wij waren de riemen. Soms lijkt hij zo zacht als het 
bierviltje waarop hij de opstelling voor de volgende wedstrijd 
wereldkundig maakt, maar mentaal is hij ons hart.  
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En daarom hoop ik dat de vriendelijke, goedlachse, maar nu 
getergde Henk ook komend seizoen weer coach zal zijn van ons 
team. Wij zullen wel roeien. 
Rendement kan omschreven worden met “ Nuttig effect”. Ook al 
hebben wij geen directe promotie afgedwongen, voor mij heeft 
Henk zijn rendement voor ons team volledig opgeleverd. 
 
Dat moest ik even kwijt. 
 

T.K. 
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Vianen 
 
 
 
 
Vianen. Dit kleine plaatsje kent iedereen van mededelingen als ‘zes 
kilometer file bij knooppunt Vianen’. Maar sinds kort kennen de 
schakers uit de vierde klasse B Vianen nog ergens van: van de 
beslissende competitieronde in het seizoen ’98 / ’99. 
De laatste wedstrijddag werd dit seizoen namelijk door alle teams uit 
één poule op dezelfde plaats afgewerkt. Zoals ook in de nationale 
voetbalcompetitie de laatste twee speeldagen op hetzelfde tijdstip aan 
moeten vangen en ook in verschillende andere sporten gebruikelijk is. 
Allerminst een nieuw gegeven dus, en ook helemaal niet zo gek 
bedacht. Het had zelfs tot een ongekend spannende climax van de 
competitie kunnen leiden, maar onze veelbesproken collega’s van 
Dubbelschaak wilden daar niet aan mee werken. 
Desalniettemin een aardig initiatief, zo’n gezamenlijke slotronde: onder 
het motto ‘schakers aller Brabantse dorpen, verenigt U’ een gezellig, 
jaarlijks terugkerend, schaakfestijn. Dus togen de schakers van 
Dubbelschaak, Unox SV, St. Oedenrode, OSV, Wolstad, Odi en EGS 
naar de place to be. Alleen die place to be, Vianen, was niet zo’n 
gelukkige keuze.  
Vianen, dichter bij de Randstad dan bij Brabant (het ligt nota bene in 
Zuid-Holland), als ‘centraal’ punt. Dat lijkt niet alleen een tegenstelling, 
dat ís het ook. Waarom huurt de NBSB geen groot zalencomplex af in 
het Hart van Brabant, als men toch zoiets wil organiseren. Dat ligt wel 
centraal en dan kunnen er ook nog eens meerdere poules tegelijk hun 
laatste speelronde afwerken. 
In Kaatsheuvel staat bijvoorbeeld het ‘Multifunctioneel Centrum de 
Werft’, waar ook de Brabantse jeugdkampioenschappen al enkele jaren 
gehouden worden. Misschien een ideetje voor volgend jaar?  
En mocht de bureaucratie weer toeslaan en dit ideetje niet doorgaan of 
op de lange baan geschoven worden? Weer in de file? Dan is er voor 
EGS nog maar één, simpele, uitweg: promotie naar een klasse die de 
beslissingswedstrijden wat dichter bij huis organiseert. 
 

De Goolse Scheuver 



 20

 
SEIZOEN 1998/’99: NET NIET 
 
 
 
 
Als we terugkijken op het voorbije (externe) seizoen - NBSB, 
klasse 4B - dan zijn voorgaande 2 kleine woorden een passende 
weergave: het is NET NIET gelukt kampioen te worden of 
anderszins via een beste 2e plaats alsnog te promoveren naar de 
derde klasse. 
 
En zo jammer als dit zijn mag, zo fraai is tegelijkertijd onze 
uiteindelijke 2e plaats! 
 
Een vergelijking met het voorgaand seizoen - mijn eerste bij EGS 
- laat een duidelijke verbetering zien. Weliswaar startten wij toen 
ook zeer goed, maar zakten we in de 2e helft van de competitie 
weg naar een sterke middenmoot plaats. Terecht eigenlijk. Het 
spel dat we toen lieten zien rechtvaardigde m.i. geen toppositie, 
zoals nu. Teveel werd e.e.a. weggegeven. Te vaak waren we niet 
of nauwelijks sterker dan onze tegenstanders. 
 
Dit seizoen startten we met een belangrijke versterking: Jan 
Langenberg i.p.v. Eric Hamers. Terecht mocht er nu verwacht 
worden dat de eerste 2 borden tenminste 1½ punt zouden 
kunnen scoren, waardoor de overige 6 borden slechts 50% 
behoefden te gaan scoren om de zeges in de wacht te gaan 
slepen. Wat daarbij dan toch jammer is, is dat een paar sterke 
clubspelers niet beschikbaar zijn - of slechts voor een enkele 
wedstrijd. 
Desalniettemin, mede vanwege de nog betere team-mentaliteit, 
werd dit jaar een beduidend hoger niveau bereikt. We waren 
duidelijk bereid om te vechten en we gaven minder weg. 
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De resultaten waren er ook naar: een start met 2 x 5-3 zeges op 
latere middenmoters en een 7-1 bij 1 van de 2 hekkesluiters. 
Daarna de spraakmakende wedstrijd met als inzet: de 
kampioenstitel. 
Versterkt met Henk van Griethuyzen en Marc van Gestel aan - 
m.i. helaas - de laatste 2 borden, bleken wij uiteindelijk toch 
tekort te komen: 3½-4½. Dat tekort werd zeker - mede - 
veroorzaakt aan de 1e 2 borden: slechts ½ i.p.v. de 
geplande/gehoopte 1½. Een wel zeer groot verschil. 
(Ondergetekende had uitgerekend in die wedstrijd zijn dag niet: 
onvoldoende concentratie, met daardoor een even terechte als 
onnodige nederlaag.) Deze wedstrijd demonstreerde overigens 
m.i. het gevaar van spelen met een tactische opstelling. Als dan 
spelers die geacht worden te scoren dat niet doen, dan is er 
nauwelijks hoop op compensatie door anderen omdat die 
vanwege de gekozen tactiek min of meer worden “opgeofferd”. Al 
zullen we natuurlijk nooit weten of we met een opstelling volgens 
(geschatte) sterkte wel zouden hebben gewonnen. 
Dat we daarna - ondanks de deceptie - niet zijn teruggevallen, 
maar de rest - deels zelfs (zeer) overtuigend - gewoon hebben 
gewonnen, getuigt m.i. van karakter. Eerst hadden we met de 
andere hekkensluiter grote moeite en wonnen we - alhoewel wel 
terecht, maar toch enigszins gelukkig - met 4½-3½. In de laatste 
2 ronden waren we overduidelijk de betere partij met 2 x 5½-2½, 
w.o. in de laatste ronde tegen ex derde-klasser Unox (een team 
dat toch tegen de kampioen gelijk had gespeeld en behoorlijk wat 
bordpunten had vergaard). In deze laatste wedstrijden was het 
zeer kleine aantal partijen dat wij verloren hebben eveneens een 
teken aan de wand. 
 
In de laatste ronde - tegen Unox - speelde ik 1 van mijn leukere 
partijen. (Zie hierna.) Doordat zij overigens met 7 personen op 
kwamen dagen, lieten zij hun 1e bord onbezet, waardoor ik op 
het 2e bord toch tegen hun 1e bordspeler kwam te spelen.  
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Overigens, in hun geval was het geen slimme tactiek om het 
eerste bord onbezet te laten, omdat zij daardoor een wit bord 
opgaven. Dat zij overigens instemden met een lagere 
positionering van Jan Langenberg - “ten koste van” onze 
voorzitter - was zeker een sportieve geste. (Ertoe verplicht waren 
zij zeker niet!) 
Terugkijkend op het voorbije - externe - seizoen kan ik 
terugkijken op een goed seizoen. En dat bedoel ik zeker niet 
alleen persoonlijk. Het spelbeeld dat wij dit seizoen lieten zien 
was over het algemeen van hogere kwaliteit dan voorgaand 
seizoen. En door de gememoreerde versterking met Jan is de 
uiteindelijke 2e plaats dan ook zeker terecht. Als we deze goede 
lijn vasthouden dan zit een kampioenschap er volgend jaar zeker 
in. Het zou overigens best prettig zijn als we daarbij toch enige 
versterking krijgen, als was het alleen maar dat 2 eerder 
genoemde leden meer dan een enkele wedstrijd meespelen. 
 
Mede vanwege deze positieve ontwikkelingen, die zeker ook 
veroorzaakt worden door de m.i. goede sfeer, is mijn suggestie 
dat we als club ons meer extern gaan manifesteren. Hierbij valt te 
denken aan de heuse NBSB bekercompetitie (een afvalsysteem 
voor clubviertallen) of andere (snelschaak-)toernooien waaraan 
we een klein team kunnen laten deelnemen. In mijn ervaring 
dragen deze deelnames vaak bij aan een verdere verbetering 
van de sfeer, maar ook enigszins aan het spelpeil. Anders 
gezegd: dit soort deelnames hebben m.i. zeker een positieve 
impact op onze club. 
 
Dan nu, zoals al toegezegd, mijn partij uit de laatste ronde. Het 
was een leuke partij, eentje waarbij je niet in slaap valt. Een partij 
ook met een opvallend spelbeeld (zie wits 5e zet) en eentje 
waarin bepaalde principes uit het schaakspel zeker geïllusteerd 
worden: het bezetten van open lijnen c.q diagonalen, het actief 
ontwikkelen van stukken e.d. Helaas is na die wedstrijd mijn 
notatieboekje door een speler van een andere club - misschien 
wel mijn opponent - meegenomen, waardoor ik de partij heb 
moeten reconstrueren.  



 23

De werkelijkheid kan dus afwijken van hetgeen ik hieronder 
weergeef. Evt. afwijkingen zullen overigens relatief onbelangrijk 
zijn. 
 
 1. e2-e4 
In de interne competitie kies ik nogal eens voor een andere speelwijze 
door met d4 te openen; in de externe competitie speel ik steevast e4 
 1. ...  d7-d5 
Als je dit soort zetten doe, moet je m.i. wel weten waar je aan begint 
 2. e4xd5  Dd8xd5 
 3. Pb1-c3 Dd5-a5 
 4. d2-d4  e7-e5 
Ik ben geen echte kenner van deze openingsvariant, maar de 
gespeelde zwarte zet lijkt mij niet de sterkste keuze, gezien de 
voortgang van de partij; of had de zwartspeler eenvoudigweg geen 
goed antwoord op mijn vervolg? 
 5. Dd1-h5 
Voor de witspeler echt wel een zeer hoge uitzondering om in dit vroege 
stadium van de partij zijn dame zo uit te spelen; doch deze zet is 
tweeledig: een aanval op e5 en op f7 
 5. ...  Lf8-e6 
 6. Lf1-c4  g7-g6 
 7. Dh5-f3 f7-f5 
Nu al staat zwart zeer gammel: de koningsvleugel ligt helemaal open 
en wit heeft duidelijk het initiatief 
 8. d4xe5 
Immers: e5xd4 is nu een reële mogelijkheid 
 8. ...  Da5xe5+ 
 9. Pg1-e2 Pb8-c6 
 10. Lc1-f4 
Wit zet zijn ontwikkeling onverminderd voort en heeft nu bijv. Td1 tot 
zijn beschikking 
 10. ...  Pc6-d4? 
Wit had deze slechte zet verwacht: de psychologie van het schaakspel: 
bepaalde stellingen lokken een onjuiste zet uit; zwart dacht met de 
dameruil voordeel te behalen; edoch... 
 11. Df3-d3! Pd4xc2+ 
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Min of meer gedwongen, probeer maar: een andere zet zal niet tot een 
beter resultaat leiden; wit staat nu overduidelijk op winst 
 12. Dd3xc2 De5-c5 
 13. Dc2-b3 
Met niet alleen een dekking van Lc4 maar ook van het velt b4 en wit 
houdt nu verschillende aanvalsvarianten in stant, w.o. Lf7+ en Pb5 
 13. ...  Pg8-e7 
 14. 0-0  Lc8-d7 
Zwart heeft nu de mogelijkheid tot 0-0-0, vandaar de witte voortzetting 
 15. Lc4-f7+ Ke8-d8 
 16. Ta1-d1 Pe7-c6 
De zet 16.., Db4 met de bedoeling dameruil leidt tot verlies vanwege 17 
Lxd6, Dxb3; 18 Lxe7+, Kxe7; 19 Lxb3 
 17. Lf4-g5+ Kd8-c8 
De minder logische reactie 17 .., Le7 zou als volgt tot verlies hebben 
geleid: 18 Txd7+, Kxd7 (of anderszins stukverlies accepteren); 19 
Dd6+, Kd8; 20 Td1!! 
 18. Pe2-f4 Pc6-a5 
 19. Db3-c2 Pa5-c4 
 20. Dc2-e2 
Een zet vergelijkbaar met wits 5e zet: directe aanval op c4 (samen met 
Lf7) en een aanval in een tweede richting (in dit geval het bezet van 
een lijn) 
 20. ...  Ld6xf4 
Zwart maakt d6 vrij voor het paard 
 21. Lg5xf4 Pc4-d6 
 22. Lf4xd6 
Het begin van het einde 
 22. ...  c7xd6 
 23. Pc3-e4!! 
De dodelijke dreiging Tc1 is nauwelijks nog tegen te gaan; na de 
gedwongen damezet zijn Pxd6+ of Txd6 met daarna Tc1 winnende 
voortzettingen; tijd voor zwart om nu toch echt maar eens te 
capituleren: 1-0. 
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Agenda 
 
 
 
 
 11 mei Laatste ronde van de interne competitie 
 18 mei Afsluiting seizoen 1998/1999 
 6 juni ‘Goirle Wereldwijd’-simultaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oplossingen opgaves 
Opgave 1: 1. Dh6+ gxh6 2. Txf8+ Kg7 3. Lxh6+ Kh8 4. Tf8 mat 
Opgave 2: 1. Db6! Kg7 (1. ... Td6 2. Txd6 Dxd6 3. Dh8+ Kg6 4. Lh5 mat) 2. 
Txf6 Kxf6 3. Dh8+ Ke6 4. Dh6+ enz. 
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Jaargang 21 nummer 3 december 1999 
 
De Schaakmeester 
 
 
 
 
Periodieke uitgave van de “Eerste Goirlese Schaakclub” EGS te Goirle. 
 
Redactie 
Pieter Couwenberg en Jan Langenberg 
 
 
Bestuur EGS 
Pieter Couwenberg, voorzitter, tel. (013) 534 8378 
Arnold Backx, penningmeester, tel. (013) 534 3695 
Ton Pastor, secretaris, tel. (013) 534 48 79 
 
Clublokaal 
Café “Hof van Holland”, Tilburgse weg 83, Goirle, tel. (013) 534 19 62 
 
Clubavond 
Dinsdag, aanvang 20.00 uur, 
Wedstrijdleider Henk van Griethuijsen, tel. (013) 534 45 20 
 
Jeugdopleiding 
Dinsdag, aanvang 19.00 uur, Jan van Besouwhuis 
Jeugdopleiding volgens Stappenmethode 
Jeugdleider Pieter Couwenberg. 
 
Contributie 
Senioren: f 110,- per jaar, 
Junioren: f 100,- per jaar. 
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Van de redactie ... 
 
 
 
 
Voor jullie ligt weer een nieuwe Schaakmeester. De eerste van 
het seizoen 1999 / 2000. We hebben er ons uiterste best voor 
gedaan om de Schaakmeester voor het nieuwe millennium af te 
krijgen en zoals je ziet is dit gelukt. 
 
Wat treft u in deze Schaakmeester aan: 
Natuurlijk de uitslagen, verslagen van onze strijd in de NBSB 
competitie. 
De notulen van de jaarvergadering. 
Maar liefst 4 hoofdbrekers. 
En natuur de agenda voor het nieuw Millennium. 
 
Tot slot wil ik jullie allemaal een zeer prettige eeuwwisseling toe 
wensen, en dat de Schaakmeester in het nieuwe millennium 
weer vaak mag verschijnen, wat met jullie hulp zeker moet 
lukken. 
 
Tot in 2000.. 



 
Valletjes 
 

 
 
 
 
Naast het alom bekende herdersmat zijn 
vele andere manieren bekend om snel van 
je tegenstander te winnen. Het zijn echte 
valkuilen. Je hebt alleen pech als je 
tegenstander het ziet aankomen, want 
meestal zijn het inferieure varianten. 
 
Afgelopen herfst ging Pieter naar een toernooi in Blankenberge. 
Daar zag hij het volgende gebeuren in een heuse partij: 
 
 1. e4 e5 
 2. Pf3 Pf6 
 3. Lc4 Pd4 
 4. Pxe5? 
Wit trapt erin. Met 4. 0-0 had wit een voorsprong in ontwikkeling 
kunnen krijgen. 
 4. ... Dg5! 
 5. Pxf7 
Ook 5. Lxf7+ Ke7 helpt niets. 
 5. ... Dxg2 
 6. Tf1 
Na 6. Pxh8 Dxh1+ 7. Lf1 Dxe4+ is wit ook verloren, 8. Le2 Pxc2+ 9. 
Kf1 Dh1 mat. 
 6. ... Dxe4+ 
 7. Le2 Pf3 mat 
 
Omdat het altijd leuk is om een val te zien of te gebruiken, willen 
we dit vaker in de Schaakmeester vermelden. Eenieder die een 
leuke val weet vragen we dan ook om deze bij de redactie van de 
Schaakmeester in te leveren. 
 3 
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Notulen 
 
 
 
 
Notulen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de 
E.G.S. welke is gehouden op 24.08.1999. 
 
Aanwezig: A.Backx, P.Couwenberg, L.Doomernik, H.v.Griethuysen, 
T.Krugers, A.Lanen,T.Pastor, P.v.Wijk. 
Later komen nog: L.Joosten, Frida Kokotovic, H.Renders, J.Touw. 
 
1) Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen 
welkom. 
 
2) Notulen vorige vergadering 
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. 
 
3) Jaarverslag, mededelingen, voorstellen Bond. 
De voorzitter begint met het verzoek om een minuut stilte in 
verband met het overlijden van Wil Spijkers. 
Het bestuur heeft een voorstel "schaken op school" ontvangen 
van Rick van Loy en Leo Joosten. Dit zal worden behandeld bij 
agendapunt 11. 
In de regio competitie is CHAAM wederom winnaar geworden. 
Alphen heeft zich teruggetrokken, maar mogelijk volgt toch nog 
nieuwe aanmelding. 
Henk Renders wordt geprezen als coach van het externe team. 
Het team behaalde afgelopen jaar goede resultaten, maar werd 
net als vorig jaar net geen kampioen.  
Bij de binnencompetitie behaalde Henk v. Griethuysen de eerste 
plaats en kreeg hiervoor een (groot) schaakstuk. De eerste prijs 
bij het snelschaken was voor Rick van Loy (niet aanwezig). 
En in de Bekercompetitie zegevierde Jaap Touw. 
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Voor de "oudleden middag" was grote belangstelling. Er was ook 
veel gedaan aan de publiciteit. Maar dit alles heeft geen nieuwe 
leden opgeleverd. Ook de deelname aan "Goirle Wereldwijd" 
leverde veel aandacht, maar geen nieuwe leden op. 
Het schaakseizoen werd besloten met een simultaan van Rick 
van Loy. 
 
4) Verslag kascontrole commissie  
De kascontrole is alleen uitgevoerd door T. Krugers, omdat Peter 
van Wijk wegens vakantie afwezig was. Alles werd in orde 
bevonden en de penningmeester werd decharge verleend. 
Peter van Wijk is afgetreden als lid van de commissie. Hiervoor in 
de plaats komt Leo Joosten die nu samen met T.Krugers de 
nieuwe commissie vormt. 
 
5) Verslag penningmeester 
A.Backx geeft een korte toelichting op de jaarcijfers en de 
begroting. 
 
6) Vaststelling contributie 
Het voorstel om de contributie te verhogen tot Nlg. 115,  
(bondsleden) werd aangenomen. De contributie voor recreatieve 
schakers blijft ongewijzigd nl. Nlg. 50, .  
 
7) Bestuursverkiezing 
T.Pastor is herkozen t/m augustus 2002. 
Het mandaat voor zowel A.Backx als P.Couwenberg is verlengd 
tot aan de volgende vergadering in augustus 2000. 
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8) Binnen /buiten /regio competitie 
  
Binnencompetitie: Via sponsors zijn 5 nieuwe (digitale) klokken 
aangeschaft. Het is de bedoeling deze vooral in wedstrijden met 
de jeugd te gebruiken. H.v.Griethuysen zal de tijdsinstelling 
berekenen (gerelateerd aan de totale speelduur). Ook zal Henk 
de speeltijd bepalen voor het spelen met de "oude" klokken.  
Er was een verzoek om de binnencompetitie niet te vroeg af te 
sluiten, maar door te gaan tot eind mei met een afsluitende 
simultaan in juni. 
Henk zal in overleg met het bestuur nadere invulling zoeken voor 
de extra avonden. (meer snelschaakavonden, meer thema 
avonden en ook les avonden). 
Buitencompetitie + voorstellen Bond: Vanwege het teruglopend 
ledental stelt de Bond voor om in de 4e klasse te spelen met 
teams van 4 mensen en in de 3e klasse met teams van 6 
mensen. Op aandringen van de aanwezigen zal A.Backx op de 
Bondsvergadering van 10 september 1999 tegen dit voorstel 
stemmen.  
Henk Renders zal inventariseren hoeveel schakers externe 
competitie willen spelen, zodat aan de bond opgave kan worden 
gedaan van het aantal teams (van eventueel 4, 5, 6 of 8 spelers 
per team).  
De speeldata voor de externe competitie zijn: (zie agenda). 
Regiocompetitie: Ton Krugers zal ook dit jaar weer als coach van 
het regio team optreden. 
 
9) Jeugdschaak 
Er is les gegeven aan 7 jeugdleden terwijl er eigenlijk capaciteit is 
voor 15. Van deze 7 leden hebben er 5 examen afgelegd, 
waarvan 3 geslaagd en 2 gezakt. 
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10) Schaakmeester 
De Schaakmeester zag er, als altijd, goed verzorgd uit. 
Het is de bedoeling dat de Schaakmeester verschijnt na de 
externe wedstrijden. 
Copy blijft altijd van harte welkom en advertenties kunnen 
worden geplaatst (tegen een kleine vergoeding). 
 
11) PR activiteiten 
Er is 25 keer gepubliceerd in Goirles Belang.  
  
E.G.S. heeft een eigen pagina op de kabelkrant die regelmatig 
wordt aangepast. 
Na de externe wedstrijden was er op zondagmiddag een 
interview op de L.O.G. radio. 
Verder is er veel publiciteit geweest omtrent het Schaakcafe (29 
december) en de Nieuwjaarsreceptie. 
Op 21 september 1999 zal een SPONSOR avond worden 
georganiseerd. 
Voorstel "schaken op school" van Leo/Rick. 
De Bond is bezig met een brief aan de basisscholen. Omdat nog 
niet duidelijk is wat hier in zal staan wordt besloten deze brief af 
te wachten. Daarna zal worden bekeken welke initiatieven er 
genomen kunnen worden richting basisscholen. 
 
12) Rondvraag 
 
T.Krugers. 
Actuele ledenlijst in Schaakmeester. 
Alle schaakstukken zijn gesorteerd (s.v.p. houden zo). Binnenkort 
volgt inventarisatie boeken. 
Wil iedereen die nog boeken van E.G.S. heeft deze inleveren 
!!!!!!! 
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Henk Renders/Henk v. Griethuysen. 
Ter nagedachtenis aan Wil Spijkers zal d.m.v. vrijwillige bijdragen 
nog een digitale klok worden aangeschaft. 
Eventuele vrijwillige bijdragen voor de Wil Spijkers Klok kunnen 
aan Arnold worden betaald. 
De 1e ronde binnencompetitie begint op 31 augustus 1999. 
Er is een plan van Jan van Loonen (ondernemer in Goirle) om 
KASPAROV naar Goirle te laten komen. Hierbij heeft hij de 
medewerking van de E.G.S. gevraagd. Wordt vervolgd... 
 
13) De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering. 
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Regiocompetitie 
 
 
 
 
"En Passant" uit Chaam de sterkste in de regio competitie 
Evenals vorig seizoen bleek "En Passant" ook dit jaar het 
sterkste team op de been te kunnen brengen in de onderlinge 
schaakcompetitie tussen Chaam,Goirle en Rijen. 
Jammer dat de vierde club uit Alphen na één wedstrijd niet meer 
aan 
deze competitie deelnam, naar het schijnt door gebrek aan 
spelers. 
In tegenstelling tot vorig jaar haalde "En Passant" niet de 100% 
score, zodat we nu weten dat ook zij "te pakken" zijn. 
Onze resultaten waren niet om naar huis te schrijven. 
Eén overwinning en drie verloren wedstrijden. Laatste plaats ..... 
Maar er is een sprankje hoop: de E.G.S. haalde evenveel 
bordpunten 
als nummer 2. 
Met "onze" haptonoom als geheim wapen gaat het komend 
seizoen zeker beter. Zeker als onze houthakker en inblikker Paul 
dezelfde vorm blijft houden. 
Hij scoorde het meest (maar speelde ook steeds mee). 
Om volledig te zijn, volgt hier de eindstand, waar Alphen uit weg 
is gelaten. 
 
En Passant (Chaam) 4 3 0 1 6 11 5 
Caïssa (Rijen)  4 2 0 4 6 61/2 91/2 
EGS (Goirle)  4 1 0 3 2 61/2 91/2 
 

Ton Krugers 
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Hoofdbrekers 
 
 
 
 
1. Wit geeft mat in 3   2. Zwart geeft mat in 3 
 

WyyyyyyyyX   WyyyyyyyyX 
xAcEaAaAax   xAaAaAaAax 
xbAjAaAaAx   xaBaAaAaAx 
xAdBaAbAcx   xBaDaAaAax 
xgAaAbAaAx   xhAbAaAaAx 
xAaAaHaAax   xMaAaAaAax 
xaHaAaAaAx   xaHaAaAaAx 
xHjHaAhAhx   xAgAaAaKax 
xaAmIaAaIx   xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY   ZwwwwwwwwY 
 
3. Zwart geeft mat in 5   4. Zwart geeft mat in 4 

WyyyyyyyyX   WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax   xCaAaAaGax 
xaAaAaAaAx   xbAbAaAbBx 
xAaAaAeBgx   xAbHbBaAcx 
xaAaAaAaAx   xaAaEaBaAx 
xJbAaAdAcx   xAhAhDaAdx 
xaHaAlFaAx   xhAaAhAhFx 
xHaAaAhIhx   xAkAaAhAhx 
xaAaAaAiMx   xiAaLjImKx 
ZwwwwwwwwY   ZwwwwwwwwY 
Oplossingen: zie bladzijde met de agenda. 
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Externe competitie 
 
 
 
 
In de externe competitie loopt nog niet alles op rolletjes. 
Misschien dat het nieuwe millenium daar verbetering in brengt. 
 
De externe competitie begon dit jaar al direct met een verrassing. 
Ongeveer een week voor de start kregen we te horen dat we in 
de derde klasse speelden. Normaal gesproken waren we 
hiermee reuze blij geweest, het was tenslotte het doel van 
afgelopen jaar, maar op de een of andere manier heerste toch 
het gevoel van voor de leeuwen te worden geworpen. 
 
ronde 1: EGS-Rochade 2½-5½ 
Deze eerste wedstrijd, nog onder leiding van coach Henk 
Renders, was er een van veel remises. Misschien ook een aantal 
onnodige remises, maar in een wedstrijd ben je af en toe blij met 
een remise als je lange tijd slecht hebt gestaan. Ook wilde een 
speler van Rochade het speellokaal voortijdig verlaten, wat ook 
invloed had op het wedstrijdverloop. Al met al is Rochade een 
grote club geworden die daardoor kan putten uit een groot 
arsenaal spelers. Misschien is het een signaal voor EGS. We 
kunnen natuurlijk eens bij Rochade gaan kijken wat zij hebben 
gedaan aan de terugloop van het aantal leden. 
 
ronde 2: De Wolstad 3-EGS 7-1 
Deze keer speelden we zonder onze vaste coach Henk Renders. 
En je ziet wat er gebeurd: totale anarchie. 
Tegen Wolstad kwamen we zeer snel op een 3-0 achterstand te 
staan.  Dit gebeurde binnen een uur. Deze mentale klap zijn we 
niet meer te boven gekomen, ondanks dat we op een aantal 
borden zeer goede partijen speelden. 
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ronde 3: Stukkenjagers 6-EGS 4½-3½ 
Sinds een tijd speelt Stukkenjagers op een andere lokatie ‘de 
vorst’, in de Willem-II straat. Aangezien hier weinig 
parkeergelegenheid is, besloten we om met de bus, een enkeling 
uitgezonderd, naar Tilburg te gaan. Ten opzichte van de oude 
lokatie is de vorst een verademing te noemen. Wat een licht. 
Het begon dan ook zeer goed. Na een mooie overwinning van 
Alex stonden we zowaar met 1-0 voor. Debutant Jeroen speelde 
een leuke partij maar moest toch het onderspit delven. Louis 
maakte daarna remise, en na een overwinning van Jan stonden 
we weer op voorsprong. Ton wilde nog een offer plegen, deed 
het niet, en ging ten onder. Zijn tegenstander had echter geen 
makkelijke middag. Ook Bart mocht proeven aan de smaak van 
overwinning. Na meerdere pionnenstormen lukte het om zijn 
tegenstander op de knieën te krijgen en opnieuw de voorsprong 
te pakken.  Leo vocht als een leeuw, maar moest toch zijn 
meerdere erkennen in zijn charmante tegenstandster. Op dit 
moment is het 3½-3½. Alleen Pieter speelde nog. In het heetst 
van de strijd moest hij een eindspel met een pion minder remise 
houden. Tot overmaat van ramp verloor hij nog een pion, en 
moest kapituleren. Toch konden we met opgetogen hoofden de 
schaakarena verlaten, aangezien eindelijk een stijgende lijn was 
te bespeuren. 
 
De stand na drie wedstrijden: 
 1. De Wolstad 3  6 (17) 
 2. Rochade   6 (15) 
 3. Stukkenjagers 6  4 (12½) 
 4. HMC 5   3 (13) 
 5. Oisterwijk   2 (11) 
 6. Vughtse Toren 2  2 (11) 
 7. Schavo 2   1 (9½) 
 8. EGS    0 (7) 
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Hierbij valt direct op dat we de top 3 al ‘gehad’ hebben. Dit is 
zeer opmerkelijk maar misschien wel de oorzaak van het 
getoonde spel in de voorafgaande wedstrijden. Wat nog 
opmerkelijker is, is dat de volgende wedstrijd tegen de huidige 
nummer 4 is. Als we kijken naar het getoonde spel van HMC in 
de afgelopen wedstrijden hebben we het volgende overzicht: 
 
HMC - Oisterwijk   5½-2½ 
Vughtse Toren - HMC  4-4 
HMC – Rochade   3½-4½ 
 
Hieruit blijkt dat HMC zeker niet onderschat mag worden. Ze zijn 
van hetzelfde niveau als Rochade. Zeker hun resultaat tegen 
Oisterwijk is zeer goed, aangezien Oisterwijk slechts met 3½-4½ 
van Wolstad heeft verloren. 
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Agenda 
 
 
 
 
 8 januari 10.15u Ouder-kind-schaaktoernooi  
 5 februari 4e ronde externe, thuis HMC 5 
 26 februari 5e ronde externe, uit Schavo 2 
 25 maart 6e ronde externe, thuis Oisterwijk 
 15 april 7e ronde externe, uit Vughtse Toren 2 
 13 mei Externe, beslissingswedstrijden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oplossingen hoofdbrekers 
Opgave 1: 1.c3 c5 2. Td5 Pxd5 3. Pc4 mat 
Opgave 2: 1. ... Pb4 2. Lxb7 Pa2 3. Lxa6 Pc3 mat 
Opgave 3: 1. ... Txh2+ 2. Kxh2 Dh5+ 3. Kg3 Lh4+ 4. Kh2 Lxf2+ 5. Dh3 Dxh3 
mat 
Opgave 4: 1. ... Pd2 2. Dxd2 Dxh2+ 3. Kxh2 Pf3++ 4. Kg2 Th2 mat 
  
 
 
 

EGS wenst alle schakers in de volgende eeuw 
strijdlustige en vooral plezierige 

schaakpartijen toe. 



DE SCHAAKMEESTER 

jaargang 22 nummer 1 maart 2000



 2 

De Schaakmeester 

Periodieke uitgave van de “Eerste Goirlese Schaakclub” EGS te Goirle. 

Redactie 
Pieter Couwenberg en Jan Langenberg 

Bestuur EGS 
Pieter Couwenberg, voorzitter, tel. (013) 534 8378 
Arnold Backx, penningmeester, tel. (013) 534 3695 
Ton Pastor, secretaris, tel. (013) 534 4879 

Clublokaal 
Café “Hof van Holland”, Tilburgse weg 83, Goirle, tel. (013) 534 1962 

Clubavond 
Iedere dinsdag, aanvang 20.00 uur, 
Wedstrijdleider Henk van Griethuysen, tel. (013) 534 4520 

Jeugdopleiding 
Iedere dinsdag, aanvang 19.00 uur, Jan van Besouwhuis 
Jeugdopleiding volgens de stappenmethode 
Jeugdleider Pieter Couwenberg. 

Contributie 
Senioren: ƒ 110,- per jaar, 
Junioren: ƒ 100,- per jaar. 



Van de redactie … 

Deze keer in de Schaakmeester weer een nieuwe val die je eens zou 
kunnen uitproberen wanneer je tegenstander je niet al te serieus 
neemt. Verder een overzicht van de regiocompetitie, de externe com-
petitie en de jeugdcompetitie. Het is vooral leuk dat we van de jeugd 
eens iets vernemen. We zien ze ook nooit op de clubavond of andere 
dagen. Misschien wordt het eens tijd om iets gezamenlijks te onder-
nemen en de banden op die manier met de club te versterken. 

Dat een goede jeugdafdeling zijn vruchten afwerpt zien we aan Je-
roen. Hij laat zien dat hij een leuke partij kan schaken, maar ook pre-
cies weet hoe lang een partij kan duren. 

Een viertal hoofdbrekers is aanwezig, zorg dat je je hoofd er niet 
over breekt. 

Wat je allemaal met een kast kunt doen weet Ton Krugers je te ver-
tellen. Het is net als met die beroemde konijnenkooi, erin, erop, er-
naast, etc. 

Het Falkbeer-tegengambiet is uitermate geschikt om direct de vlam 
in de pan te krijgen. Als je wilt weten hoe je dit geblust moet krijgen, 
of gewoon geïnteresseerd bent in van alles en nog wat, lees dan snel 
verder. 

 3



Valletjes 

In de volgende partij komt de zwarte dame te vroeg in het spel. Wit 
maakt hier echter geen gebruik van. 

1. d2-d4 e7-e5 
2. d4xe5 Pb8-c6 
3. Pg1-f3 Dd8-e7 
4. Lc1-f4 

In plaats van het verdedigen van de veroverde pion, wat toch niet 
lukt, kan wit beter ontwikkelen met bv. 4. Pc3. De zwarte dame staat 
heel ongelukkig en blokkeert de zwarte loper op f8. 

WyyyyyyyyX5. … De7-b4+ 
5. Lf4-d2 Db4xb2 xCaEaGeDcx
6. Ld2-c3?? 

xbBbBaBbBxDeze zet is werkelijk een blunder. 
Wanneer wit hier 6. Pc3 speelt 
wordt ook de toren gedekt. 

xAaDaAaAax
xaAaAhAaAx
xAaAaAaAax6. … Lf8-b4! 
xaAaAaJaAxZwart laat zien dat de verdediging 

van wit zeer zwak is. Wit is hier zo 
van geschrokken dat hij de rest van 
de partij in een paar zetten 
weggeeft. 

xHfHkHhHhx
xiJaLmKaIx
VuuuuuuuuU
Na 5. … Dxb2 

7. Dd1-d2 Lb4xc3 
8. Dd2xc3 Db2-c1 mat 
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Uit de regiocompetitie 

Zoals ieder van ons in september vol goede moed aan het nieuwe schaak-
seizoen begon, zo ging ook het "vaste" team (Pieter, Alex, Arnold en Ton 
K.) op 23 november '99 naar Rijen om in tegenstelling tot vorig seizoen 
daar de eerste competitie-punten op te halen bij Caissa. 
Hoe anders verliep het! 

Na een wilde tocht naar het clublokaal, waarbij door het nemen van een 
verkeerde afslag we bij het gemeentehuis tevergeefs uitstapten (een slecht 
voorteken), kwamen we een kwartier te laat en enigszins overspannen aan 
bij onze gastheren, die zoals we gewend zijn ons toch vriendelijk verwel-
komden. 

Lag het aan het rij(d)en naar Rijen of aan iets anders, de wedstrijd wilde 
niet vlotten. Pieter(1) dwong een remise af, Alex(2) moest zijn meerdere 
erkennen, Ton(3) eveneens en Arnold(4) redde de eer tegen zijn fluitende 
Duitse tegenstander. Uitslag dus 2,5-1,5 voor Caissa. 

Op 9 december '99 verloren onze tegenstanders met 2,5-1,5 van En Passant 
in Chaam. En dus was het aan ons om op 11 januari j.l. thuis ons beste 
beentje voor te zetten tegen Chaam; bij winst van ons team zouden (ZOU-
DEN!) alle teams gelijk in wedstrijdpunten komen. Daarom werd het team 
drastisch gewijzigd. Henk, Pieter, Jaap en Alex zetten zich strijdvaardig 
achter hun borden. Nu moest het gebeuren! 

Na afloop konden Henk en Alex (pluim!) bogen op een remise. Pieter ("ik 
had kunnen winnen") en Jaap kwamen niet zover. Willen we weer als laats-
te eindigen? Natuurlijk niet. Daarom: op 15 februari, als wij onze Rijense 
schaakvrienden thuis ontvangen, hebben we iets recht te zetten. Trainen 
dus! 

Om een prikkel uit te delen, dit is de tussenstand: 
1. En Passant (Chaam) 2 2-0-0 4 5½-2½ 
2. Caissa (Rijen)  2 1-0-1 2 4-4 
3. E.G.S. (Goirle) 2 0-0-2 0 2½-5½ 

T.K 
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EGS - HMC 

Zaterdag 5 februari 2000 speelde EGS zijn vierde wedstrijd van het 
lopende seizoen in de competitie van de Noord-Brabantse Schaak-
bond. In het clublokaal Hof van Holland was EGS gastheer voor de 
Bossche schaakclub HMC. Het achttal dat de EGS captain Jan Lan-
genberg had opgesteld, was een mooie weerspiegeling van de leef-
tijdsopbouw van de Goirlese schaakclub, variërend van 16 tot 70 jaar 
met een gemiddelde van 39.  

Vliegende start 
Na anderhalf uur spelen kon Arnold Backx het eerste winstpunt aan-
tekenen. In de Meraner variant van het Slavisch veroverde hij met 
zwart een paard van de witspeler en kreeg een sterke aanvalspositie. 
Nadat wit zijn tegenaanval op de zwarte koningsstelling zag misluk-
ken, was de matdreiging van wit niet te pareren: 1-0. Ook de jongste 
EGS’er Jeroen van de Lindeloof boekte met de witte stukken succes. 
In de doorschuifvariant van het Caro Cann ontwikkelde hij een sterke 
positie en zag hij kans met een vernietigende aanval de zwarte ko-
ning vanaf de onderste rij in de problemen te brengen: 2-0. 

HMC slaat terug 
Bart Plasmans zag zijn Ponzani verdediging onder zware druk komen 
staan en moest ondanks felle weerstand uiteindelijk toch zijn koning 
omleggen. Ton Krugers kon met de witte stukken zijn favoriete Itali-
aanse spel op het bord brengen. In een gelijkopgaande partij bleef het 
evenwicht tussen wit en zwart lang gehandhaafd, maar een kleine 
onnauwkeurigheid besliste de partij in zijn nadeel: 2-2. 
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EGS komt op achterstand. 
Aan het derde en vierde bord moesten Louis Doomernik en Alex van 
Lanen beiden een stuk prijsgeven. Dit bleek een onoverkomelijk pro-
bleem. Ondanks knappe weerstand, waarbij Louis aan het eind van 
zijn Italiaanse partij nog een matdreiging opbouwde en Alex – spe-
lend het geweigerd damegambiet - met een paardvork een toren 
dreigde terug te pakken, moesten zij toch in hun tegenstanders de 
meerdere erkennen: 2-4. 

Spannende finale 
Aan beide laatste borden moest EGS winnen om uiteindelijk de wed-
strijd in remise te laten eindigen. Jan Langenberg aan het eerste bord 
kreeg een 12-jarige jongen tegenover zich, die naar later bleek Bra-
bants jeugdkampioen te zijn. In een Siciliaanse partij met lange roka-
de aan beide kanten had Jan zijn zwarte koningsstelling ver opge-
speeld. Zijn tegenstander kon een witte pion vrij tot de zevende rij 
laten oprukken. Langzaamaan wist Jan de stelling zo in zijn voordeel 
te veranderen dat hij die witte pion onschadelijk kon maken, en zijn 
overwicht in winst kon omzetten: 3-4. Alles hing nu af van de EGS-
voorzitter Pieter Couwenberg, die in een konings-indische partij met 
zijn zwarte stukken een zware druk op de witte koningsstelling uitoe-
fende. Helaas, een witte tegenaanval kon hij onvoldoende pareren: 3-
5.  

Na vier verloren wedstrijden gaat het erop lijken dat het verblijf van 
EGS in de derde klasse maar van korte duur is. Toch is het EGS-
team niet mentaal aangeslagen en bereidt zich nu al voor op de vol-
gende wedstrijd op 26 februari tegen het Tilburgse Schavo. 

Uit het Goirles Belang: Eerste Goirlese Schaakclub Nieuws 



Een leerzame partij 

In de externe competitie speelde ik zaterdag 5 februari mijn tweede 
partij. Ik speelde op bord 6 tegen M. de Waal van het team HMC 5. 
EGS had thuis met 5-3 verloren, maar het was nog wel heel spannend 
geworden, vooral omdat we nog met 2-0 voor hebben gestaan. Mijn 
strategische partij zag er als volgt uit:  

Wit: Jeroen  zwart: M. de Waal 

1. e2-e4 c7-c6  
2. d2-d4 d7-d5 
3. e4-e5 Lc8-f5 WyyyyyyyyX4. Pg1-f3 e7-e6 

xCaAfGaDcx5. c2-c4 Lf8-b4 + 
xbBaDaBbBx6. Lc1-d2 Lb4xd2 + 
xAaBaBaAax7. Pb1xd2 Pb8-d7 
xaAaAhEaAx8. Ta1-c1 d5xc4 ?? 
xAaBhAaAaxStrategisch een grote fout. Wit kan nu 

ook terugslaan met het paard op d2 en 
kan ongestraft het sterke veld d6 
bereiken.  

xaAaAaJaAx
xHhAjAhHhx
xaAiLmKaIx9. Pd2xc4 Pg8-e7 ? VuuuuuuuuU

Omdat wit hoe dan ook in de volgende zet het veld d6 zal bereiken, 
doet zwart een ontwikkelingszet. Deze is echter fout, want Pd6 is niet 
alleen strategisch zeer sterk, maar het is ook nog eens een dubbele 
aanval. Beter was daarom geweest om alvast voorzorg te nemen met 
bijvoorbeeld 9. … Kf8. 10. Pd6 Db6. Dan was de damevleugel niet 
verzwakt.  

10. Pc4-d6 + Ke8-f8 
11. Pd6xb7 Dd8-b6 
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12. Pb7-d6 Db6xb2 
Zwart wil de pion terugwinnen. Dat kan, maar in zet twaalf heeft 
zwart de enige mogelijkheid in de hele partij om het sterke paard op 
d6 te verjagen. Nu staat c6 namelijk ook nog gedekt door de dame:  

12. … Pc8. 13. Pc4 Op deze manier kan het paard normaal gesproken 
niet meer terug naar d6, maar wit wint wel een pion. Na deze zet kan 
zwart niet meer Pc8 spelen, want dan valt c6.  

13. Dd1-d2 
Gedwongen, meteen kiezen voor de aanval met 13. Pg5, Dxa2. 14. 
Pgxf7, enz. is te gevaarlijk vanwege de vrijpion op de a-lijn die zwart 
daarna heeft.  

13. … Db2xd2 + 
14. Pf3xd2 

14. Kxd2 wordt na Tb8 erg vervelend, met deze zet trek ik mij 
slechts tijdelijk terug van de aanval.  

14. … g7-g6 ?? 
Opnieuw een strategische fout van zwart. Misschien wilde zwart zich 
alvast verdedigen tegen een toekomstige pionnenbestorming op de 
koningsvleugel. Met deze deze zet doet zwart mij niet alleen het veld 
f6 cadeau, maar hij verzwart ook zijn helekoningsvleugel nog meer. 
Ten derde houdt zwart totaal geen rekening met de aanval Pd2-f3-g5, 
die zonet al dreigde. En ten vierde maakt hij van zijn goede loper op 
f5 en slechte loper die zelfs onmiddellijk in gevaar is: 

15. h2-h3! 
Wit dreigt 16. g4 waarna de loper is ingesloten.  

15. … h7-h5 
16. Pd2-f3 Ta8-b8 ? 

Juist was hier 16. … Kg7. 17. Pg5, Tf8. om f7 te dekken.  

17. Pf3-g5 
De koning wordt omsingeld door witte paarden die de zwart stelling 
leeggrazen. 

17. … Kf8-g7  
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18. Pg5xf7 Th8-f8 
19. Pf7-g5 Kg7-h6 ? 

Valt Pg5 aan, maar zwart kan het paard nu niet meer verjagen. Met 
deze zet brengt zwart overigens opnieuw zijn loper in gevaar, want 
nu staat de koning op de zelfde lijn als Th1.  

20. f2-f4 h5-h4 
Er dreigde 21. g4, hxg4? 22. hxg4+ 

21. Lf1-c4  
Wit haalt er een stuk bij en valt daarmee e6 aan, maar ziet over het 
hoofd dat de toren nu geblokkeerd staat en c6 niet meer aanvalt. 
Daardoor kan zwart weer Pc8 spelen, waarna de stelling zeer ondui-
delijk wordt.  

21. … Pe7-d5 ? 
Beter was hier dus 21. .. Pc8. Maar ook daarmee kan zwart zich niet 
redden. Bijvoorbeeld: 22. Pdf7+, Kg7. (22. … Kh5? 23. Le2+!, Lg4. 
24. hxg4#) 23. Lxe6, Lxe6. 24. Pxe6+, Kxf7. 25. Pxf8, Kxf8. Wit 
heeft hier een gewonnen eindspel, maar toch heeft zwart hier de 
meeste remisekansen.  

22. Lc4xd5!!  c6xd5 
23. 0-0 

Er lijkt hier nog niets aan de hand, maar in werkelijkheid zit zwart al 
in grote problemen.  

23. … Tb8-b2 ? 
24. Tc1-c7 !! 

Na deze zet gaf zwart het op. Na 24. … Pb6. volgt 25. Th7#. Op 24. 
… Td8 volgt 25. Pdf7+, waarna zwart de toren en het paard verliest. 
Het beste is nog 24. … Kg7. 25. Txd7+, Kg8. 26. Txa7. Ook als 
zwart in zet 23. … Tg8 en daarna Tg7 had gespeeld, ontsnapt hij niet 
aan zijn problemen: 24. Tc7, Tg7. 25. Pdf7+!, Kh5. 26. Txd7, enz. 

Jeroen 
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Schavo 2 – EGS 

Zaterdag 26 februari gingen we op weg naar Schavo met de bedoe-
ling om eens van de rode lantaarn af te komen. Nadat het uiteindelijk 
gelukt was om een team op te stellen, waren de verwachtingen dan 
ook hoog gespannen. 

Er werden dan ook zeer goede partijen gespeeld. Toch mocht dat niet 
baten. Winstpartijen waren er voor Jan en Pieter, terwijl Ton Krugers 
netjes liet zien hoe je koning tegen koning en randpion remise kunt 
houden. 

De partijen van Alex en Jeroen hadden sterke overeenkomsten. Bei-
den stonden goed tot zeer goed, en beiden lieten zich plotsklaps mat-
zetten. De winst tegen Schavo glipte uit onze vingers. 

De stand in klasse 3b na 5 wedstrijden: 

1. Rochade  10 24½ 

2. Wolstad 3  8 24½ 

3. HMC 5  6 22 

4. Vughtse Toren 2 6 21½ 

5. Stukkenjagers 6 5 19 

6. Schavo 2  3 18 

7. Oisterwijk  2 18 

8. EGS   0 12½  

Volgende keer spelen we op 25 maart thuis tegen Oisterwijk. Degra-
datie is bijna niet meer te voorkomen. Wel kunnen we onze eer red-
den. Probeer dan ook met deze datum rekening te houden. 
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EGS-jeugdcompetitie 

Het seizoen van de jeugdleden van EGS is ook alweer halverwege. 
De jeugdcompetitie tot Kerst eindigde als volgt: 

1. Jeroen  8 

2. Thijs  7 

3. John   6½  

4. Folkert   5 

5. Jan   4½ 

    Marc  4½ 

    Johan  4½ 

8. Roel   3½ 

9. Marijn  1½ 

Jeroen stak dus zowel letterlijk als figuurlijk met kop en schouders 
boven de rest uit. De andere jeugdleden, behalve Johan allen in hun 
eerste seizoen bij de vereniging, maakten het elkaar vaak erg moei-
lijk in korte partijen. De verschillen in kwaliteit waren klein, maar 
met een flinke eindsprint kon Thijs nog de tweede plaats van John 
overnemen. Folkert miste de eerste weken, maar werd nog knap vier-
de.  

Jan, Marc en Johan deelden gebroederlijk de vijfde plaats, waarbij 
Jan tot de remisekoning van de jeugdcompetitie gekroond kon wor-
den. Liefst drie keer deelde Jan de punten met zijn tegenstander. Roel 
werd achtste en kon daarmee nog net Marijn voorblijven. Het jongste 
jeugdlid eindigde op de negende en laatste plaats, maar sprokkelde 
nog wel 1 1/2  punt bij elkaar. 



Hoofdbrekers 

Opgave 1 is hoort eigenlijk thuis in december. Als je goed kijkt zie je 
er een kerstboom in. 

Opgave 1: Wit geeft mat in 2 Opgave 2: Zwart geeft mat in 4

WyyyyyyyyX WyyyyyyyyX
xAaAaGaAax xAaAaAcGax
xaBaAhAaBx xbBbAaAbBx
xAaJaHaJax xAaAbAaAax
xaAhBmBhAx xlAaHaAaDx
xAaAhBhAax xAaAhAaAax
xaAaAhAaAx xaAhAbHaAx
xAaAaHaAax xHhAaAfHhx
xaAaAaAaAx xiAaAaIaMx
VuuuuuuuuU VuuuuuuuuU
Opgave 3: Wit wint materiaal Opgave 4: Wit geeft mat in 4 

WyyyyyyyyX WyyyyyyyyX
xAcAcAaAgx xCaAaAeGdx
xaAaAjAbBx xbFaAaAaBx
xAbAhFbAax xAaAaEkHax
xaAaIbAaAx xaAaAjAaHx
xAaAdAaAax xAaAbHaAax
xaAaAaAaAx xaAaAaAlAx
xHaAaAhHhx xHhAbAaMax
xaLaIaAmAx
VuuuuuuuuU

xiAaAaAaIx
VuuuuuuuuU
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Het belang van de klok 

Een tijdje geleden vroeg ik me nog af waarom het zelfs bij een 
vriendschappelijke partij nog nuttig is om er een klok bij te zetten. 
Mijn tegenstander zal immers niet uren lang denken over één zet. 
Daarom ben ik gaan zoeken naar een antwoord, en sinds ik dat ge-
vonden heb, speel ik geen enkele partij meer zonder klok. En als een 
jeugdlid mij nu vraagt waarom ik zelfs een vriendschappelijk partij-
tje nog met een klok wil spelen, vertel ik hem dit verhaal: 
Aan een antwoord ben ik gekomen door mezelf een nieuwe vraag te stellen: 
hoeveel zetten kan een partij maximaal duren? Het antwoord is: 5948 zet-
ten. Ik heb namelijk geprobeerd een partij te ontwikkelen, waarvan het 
aantal zetten maximaal is. Daarbij zijn de spelers er dus enkel en alleen op 
uit tot een zo groot mogelijk aantal zetten te komen. Het verschaft enig 
denkwerk om dit te begrijpen, verder zou een bord en stukken ook wel 
handig zijn. Veel heeft het misschien niet meer met het schaakspel te ma-
ken, het is toch een hersenkraker om dit uit te rekenen. Ik ben namelijk aan 
het antwoord gekomen door deze berekening:  

50 x (2 x 7 + 2 x 8 x 6 + 2 x 8) - 8 x 50 + 50 -2 = 5948 
Het moet een uitdaging zijn dit dadelijk te snappen. Bij deze partij moet 
rekening gehouden worden met 2 regels:  

1. 3 keer dezelfde stelling is remise.  
2. De 50-zettenregel (=als er 50 zetten lang geen stukken zijn ge-

slagen en ook geen pionnen vooruit zijn gezet, is het remise) 
 

Om zoveel mogelijk zetten te halen, moet er dus telkens in de ‘vijftigste’ 
zet een pion vooruitgeschoven worden (slechts één veld), of een stuk gesla-
gen worden, waarbij de partij opnieuw vijftig zetten gerekt wordt. Als we 
op die manier rekenen komen we tot het volgende: 
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7(witte stukken) x 50(zetten) = 350 zetten 
7(zwarte stukken) x 50(zetten) = 350 zetten 
8(witte pionnen) x 6(van de 2e tot de 8e rij) x 50(zetten) = 2400 zetten 
8(witte gepromoveerde pionnen, D/T/L/P) x 50(zetten) = 400 zetten 
8(zwarte pionnen) x 6(van de 7e tot de 1e rij) x 50(zetten) = 2400 zetten 
8(zwarte gepromoveerde pionnen, D/T/L/P) x 50(zetten) = 400 zetten
 + 
totaal:  6300 zetten 

Bij deze partij zouden we dus tot een aantal zetten komen van 6300, daarbij 
komen echter twee moeilijkheden: 

De pionnen kunnen niet door elkaar heen lopen, dus ze kunnen niet zomaar 
allemaal promoveren, daarvoor moeten eerst pionnen geslagen worden of 
de pionnen moeten zelf slaan, zodat ze op een andere lijn komen. Dat laats-
te is het beste, want daar gaan de minste zetten mee verloren.  

De ‘vijftigste’ zet, die telkens de partij weer nog eens vijftig zetten langer 
maakt, oftewel de laatste zet in de reeks van vijftig, kan niet steeds door 
zwart gedaan blijven worden. De zwarte stukken moeten namelijk ook door 
wit geslagen worden en de witte pionnen moeten ook op andere lijnen te-
recht komen(door te slaan). Die ‘vijftigste’zet moet daarom afgewisseld 
worden, eerst voor zwart, dan weer voor wit, enzovoort. Uiteraard zo wei-
nig mogelijk keer, we willen immers zoveel mogelijk zetten.  

1. Pg1-f3 Pb8-c6 
2. Pf3-e5 Pg8-f6 
3. Th1-g1 Pc6-a5 

Voor een maximaal aantal zetten mogen er de eerste 49 zetten geen stukken 
geslagen worden en pionnen vooruit gezet. De spelers moeten hiervoor op 
deze manier doorgaan en zorgen dat er niet drie keer dezelfde stelling ont-
staat.  

Nu moeten we eerst dubbelpionnen creëren door stukken te slaan, als deze 
dubbelpionnen bij wit en zwart op verschillende lijnen komen, kunnen alle 
pionnen zonder problemen naar de 8e rij lopen. Het eenvoudigste is dus om 
de witte pionnen terecht te laten komen op a2, a3, d2, d3, e2, e3, h2 en h3, 
en de zwarte pionnen op: b7, b6, c7, c6, f7, f6, g7 en g6.  

50. … d7xc6  
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Bij deze zet gaan dus 50 zetten verloren, want er wordt tegelijkertijd een 
stuk geslagen(in dit geval een paard) en een pion vooruitgezet, toch levert 
deze manier het meeste aantal zetten op.  

100. … e7xf6 
Hierna komt het 2e probleem al aan de orde: de paarden van wit zijn beide 
van het bord en alleen de torens kunnen nog 1 veld verschoven worden. 
Daarom moet nu die ‘vijftigste’ zet gedaan worden door wit, waarmee een 
‘halve’ zet verloren gaat. 

150.  b2xa3  
200.  g2xh3 

Nu heeft ook zwart geen paarden meer, maar beide spelers kunnen nu al 
hun stukken verzetten. Daarom kan wit nu alle stukken van zwart 
slaan(behalve de koning natuurlijk).  

250. f2xe3(L) 
300. c2xd3(L) 

De andere stukken moeten nu ook geslagen worden, want daarmee wordt 
de partij weer 50 zetten uitgesteld, dat hoeft nu niet meer met pionnen. 
Bijvoorbeeld: 

350. Lc3xa5(T) 
400. Lg4xd7(T) 
450. Db4xf4(D) 

Nu heeft zwart alleen nog zijn koning en pionnen, daarom kan wit nu niet 
meer die ‘vijftigste’ zet doen, zwart moet dat nu weer doen. Er gaat dus 
weer een ‘halve’ zet verloren, in totaal dus één. Bijvoorbeeld: 

499. … a7xb6(L) 
549. … h7xg6(L) 
599. … Ke8xd7(T) 
649. … Kg5xh4(T) 
699. Dh8-e8+  Kd7xe8(D) 

Nu kan zwart meteen in de ‘vijftigste’ zet zijn pionnen één voor één door 
gaan schuiven tot aan de achtste rij. Het makkelijkste is promotie tot 8 
paarden, anders wordt de witte koning in het nauw gedreven en is mat bijna 
onvermijdelijk.  
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749. … g5 
799. … g4 
849. … g3 
899. … g2 
949. … g1P 

Enzovoort. Zo komen we uit in zet 2899, zwart heeft ondertussen zeven 
nieuwe paarden. In deze zet laat hij zijn achtste pion promoveren.  

2899. … b1P 
Nu moet wit de ‘vijftigste’ zet weer doen. Wit moet zowel de zwarte ge-
promoveerde paarden slaan als zijn eigen pionnen laten promoveren. Er is 
nu dus weer een ‘halve’ zet verloren gegaan(in totaal 1½ zet)  

2949. KxP 
Enzovoort: 

3299. KxP 
Nu is het achtste en tevens laatste paard geslagen. Wit gaat nu zijn pionnen 
laten promoveren, eveneens tot 8 paarden.  

3349. h4 
Ook dit lange stuk kunnen we overslaan, we belanden in de 5499e zet, 
waarin wit zijn 8e pion laat promoveren.  

5499. a8P 
Nu moet, voor de laatste keer, zwart weer de ‘vijftigste’ zet doen. Want 
zwart moet nu de gepromoveerde paarden nog slaan. Weer een halve zet 
verlies dus, in totaal zijn er dus op grond van het 2e bovengenoemde pro-
bleem, 2 (hele) zetten verloren gegaan.  

5548. …  KxP 
Enzovoort.  

5898. …  KxP 
Nu zijn alleen beide koningen nog op het bord. Uiteraard is het pas na vijf-
tig zetten remise.  

5948. …  Kg3 remise 

Jeroen 
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“De kast” 

“Uit de kast” 
Diverse leden maken gebruik van de boeken uit onze schaakbiblio-
theek. Tijdens de openingsvergadering van dit seizoen (24-08-’99) 
heb ik toegezegd om toezicht te houden op die bibliotheek. 

Naar aanleiding hiervan vraag ik graag uw aandacht voor het volgen-
de: 

Bij inventarisatie en controle blijken 20 boeken uit de catalogus 
AFWEZIG te zijn. Het zijn de boeken met de nummers uit de catalo-
gus: 

100 110 120 130 141 151 
104 112 129 136 143 154 
105 113   147 
106 114 
107 119 
108 

Ik geef hier de nummers aan om een pagina te sparen. 

Wilt U uw boekenkast, schaakatelier, trainingsruimte of rommelka-
mer eens grondig controleren en de " gevonden "boeken terugplaat-
sen (anoniem) of gewoon aan mij geven. 

“In de kast” 
Louis Doomernik heeft de bibliotheek verrijkt met 10 boeken uit 
eigen collectie. Deze zijn overigens nog niet gecatalogiseerd. 

De titels zijn: 
Prisma schaakboek 2    (H. Bouwmeester) 
Prisma schaakboek Het eindspel  (H. Bouwmeester) 
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Prisma schaakboek 8    (H. Bouwmeester) 
Prisma schaakboek 9    (H. Bouwmeester) 

Schaak -jaarboek 1970    (H. Bouwmeester) 
Schaak -jaarboek 1972    (H. Bouwmeester) 
Schaak -jaarboek 1973    (H. Bouwmeester) 

Schaakboek 5     (H. Bouwmeester) 

Prisma schaakboek (uit de toernooipraktijk) (H. Bouwmeester) 
Prisma schaakboek (combinatie-motieven) (H. Bouwmeester) 

Louis, hartelijk dank namens alle gebruikers. 

"Op de kast" 
 In een goede bui heb ik in oktober alle spellen gecontroleerd en zo 
goed mogelijk bij elkaar gezocht 

Toch miste er onlangs bij het klaarzetten van de stukken voor de we-
kelijkse partijen uit een enkele doos een stuk. Dat was er wel, maar 
waar? Met enig geluk zijn ze teruggevonden, anders hadden we 
maximaal 28 dozen moeten onderzoeken! 

Daarom een vriendelijk doch dringend verzoek: 

Wilt U na afloop van uw laatste partij, 't zij vroeg, laat of heel laat (!) 
de spellen controleren en in de doos opbergen. Voor U een kleine 
moeite, maar voor ons een groot gemak. 

 Als de penningmeester het eens wist dan zat ook hij "op de kast ". 

Af en toe blijken de prachtige Fischer -klokken wel te worden weg-
gezet in de kast zonder te worden UITGEZET. De hele week doen de 
batterijen hun onnodig werk. Graag ook hiervoor uw blijvende aan-
dacht. 

T.K. 



De vlam in de pan met het Falkbeer-tegengambiet 

Op de thema-avond van 18 januari mocht ik het Falkbeer tegengam-
biet inleiden. Met dit tegengambiet kan de zwartspeler zijn tegen-
stander verrassen, als deze zich heeft voorbereid op het eigenlijke 
Koningsgambiet 2. …. e5xf4. Ik koos voor deze opening omdat daar-
mee meteen na de opening de vlam in de pan kan slaan, en omdat ik 
het tweemaal heb ervaren dat de witspeler al op de derde zet blun-
derde.  

1. e2-e4 e7-e5 
2. f2-f4 d7-d5 

Als wit nu de vuistregel hanteert dat je pionnen richting centrum 
moet slaan, heeft zwart de partij zo goed als gewonnen: 

3. f4xe5 Dh4† 4. g3 De4† 5. Le2 of 5. De2, en wit is zijn toren 
kwijt na Dxa1. 

Nog desastreuzer wordt het, als wit op de vierde zet zijn koning 
verplaatst, 4. Ke2 De4† 5. Kf2 Lc5† 6. Kg3 De5† 7. Kf3 Dh5† en 
nu gaat de witte dame verloren. 

De meest aanbevolen voortzetting is: 
WyyyyyyyyX 3. exd5 e4 
xCdEfGaAcx 4. d3 Pf6 
xbBbAaBbBx 5. dxe4 Pxe4 
xAaAaAaAax 6. Pf3 Lc5 

xaAeHaAaAx 7. De2 
Tot zover de stelling die ik op het 
demonstratiebord plaatste, waarbij ik 
de volgende suggesties deed voor de 
voortzetting: 

xAaAaDhAax 
xaAaAaJaAx 
xHhHaLaHhx 

 

xiJkAmKaIx
VuuuuuuuuU 
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7. … Lf5 met vervolg 8. Pc3 De7 9. Le3 Lxe3 10. De3 Pc3 of g4 

7. … Lf2† met vervolg 8. Kd1 Dd5 

7. … f5 met vervolg 8. Le3 Dd5 

7. … 0-0 met vervolg 8. Dxe4 Te8 9. Pe5 f6 10. Ld3 g6 en op 11e zet 
van wit b4, Pd2, Le3, Dc4 of 10. d6 Ddx6 

In de analyse van mogelijkheden zit nog een aardig stikmat, dat kan 
ontstaan na de laatste zetten 10 d6, Dxd6: 

WyyyyyyyyX

11. Lc4† Le6 12. Le3 Lxe3 13. f5 Lxc4 14. Dxc4† Kh8 15. Pf7† Kg8 
16. Ph6†† Kh8 17. Dg8† Txg8 18. 
Pf7 en mat.  

Een betere voortzetting voor zwart 
is op zet 13. f5 Dd4 14. Dxd4 
Lxd4 15. Lxe6† Txe6 16. fxe6 
Lxb2 17. Pd3 La1 18 c3. Nu staat 
zwart 2 pionnen voor, maar het zal 
hem nog wat kunst en vliegwerk 
bezorgen om de loper op a1 in 
veiligheid te brengen.  

xCdAaAaGax
xbBbAaAbBx
xAaAaHbAax
xaAaAaAaAx
xAaAaAaAax
xaAhJaAaAx
xHaAaAaHhxSuggestie voor een volgende 

thema-avond. Hoe kan men met 
zwart het beste reageren op een 
Engelse opening 1. c4?  

xeJaAmAaIx
VuuuuuuuuU

Arnold Backx 
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Agenda 

 25 maart 6e ronde externe, thuis Oisterwijk 

 4 april meeneem-avond 

 15 april 7e ronde externe, uit Vughtse Toren 2 

 13 mei Beslissingswedstrijden externe 
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Van de redactie … 

 
In deze schaakmeester veel wedstrijdverslagen van gespeelde wed-
strijden in de regiocompetitie (EGS – Caïssa en Chaam – EGS) en de 
externe competitie (EGS – Rochade en Oisterwijk – EGS). Opval-
lend is dat we in beide competities zeer goed meedraaien. Er wordt 
ook al veel gespeculeerd op glorieuze eindzeges, maar we moeten 
vooral met beide benen op de grond blijven staan. 

Een andere competitie is de snelschaakcompetitie. Hier heeft Henk 
van Griethuijsen een goede start gemaakt. Dit geldt ook voor Jeroen 
die zijn eerste partij in de tilburgse kampioenschappen voor de jeugd 
met winst heeft afgesloten. 

Om te zorgen dat iedereen alert blijft ook weer vier nieuwe hoofd-
brekers. De antwoorden staan zoals vanouds op de pagina met de 
agenda. 

Ton Krugers is de boekenkast van EGS ingedoken en heeft daar het 
stof eens flink doen opwaaien. Dit leidde tot het boekenbal dat een 
overzicht geeft van alle boeken die in de bibliotheek te vinden zijn. 
Iedereen die geïnteresseerd is kan hier terecht voor informatie over 
openingen, middenspel, eindspel en partijverslagen. 

Genoeg schaakplezier om de feestdagen door te komen. 
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Regiocompetitie : E.G.S.- Caïssa 2½- 1½ 

Op 10 oktober j. l. trad een "gehavend " team van de E.G.S. aan te-
gen onze schaakvrienden uit Rijen. Gehavend , omdat Pieter en Alex 
op die avond hun eerste cursusavond moesten bezoeken.  

Als wedstrijdleider had ik een geweldig duo achter de hand om hun 
plaatsen in te nemen : Jan en Jaap. (wat een luxe ! ).  

De interne competitie stond door de afwezigheid van 6 spelers die 
avond op een laag pitje.  

Om dit seizoen meer kans te maken op de eindzege waren de eerste 
punten broodnodig. De uitslag geeft aan dat de overwinning toch nog 
op het nippertje werd binnengehaald. 

Jan scoorde het eerste punt tegen het niet te onderschatten boegbeeld 
van Caïssa en Jaap triomfeerde over hun tweedebord speler. Maar 
toen. 

Arnold moest zijn meerdere erkennen in zijn van origine Hongaarse 
tegenstander en de beslissing moest dus van het 4e bord komen. 

Mijn tegenstander, de van oorsprong Duitse Rudi Weber wist on-
danks zijn 90-jaren heel goed stand te houden. Onze partij die hij af 
en toe opluisterde met een fluitend deuntje duurde tot rond 23 uur. 
Hoewel zijn stelling beslist beter was dan de mijne bood hij vrij plot-
seling remise aan, met de mededeling dat hij er geen zin meer in had. 
De vermoeidheid zal hierbij zeker parten hebben gespeeld. Gezien de 
stand van de wedstrijd op dat moment en mijn niet zo rooskleurige 
stelling ging ik onmiddellijk op zijn aanbod in. 

De winst voor ons was binnen en ik denk dat tijdens de terugreis in 
de auto nog wel een discussie heeft plaatsgevonden. 
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Henk Renders, die later op de avond binnenkwam analyseerde de 
wedstrijd als volgt: 

Langenberg als vanouds 
Touw uit crisis? 
Backx onderweg 
Krugers consolideert 
 

Voor de statistici die alles willen weten volgt hier de uitslag van het 
wedstrijdformulier: 

1. Jan Langenberg (zw) - Jan Weterings (w)  1-0 
2. Jaap Touw (w)  - Gerard v.d.Garde (zw) 1-0 
3. Arnold Backx (zw) - K. Nemezes (w)  0-1 
4. Ton Krugers (w) - Rudi Weber (zw)  ½-½ 

2½-1½ 

T. K. 
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EGS START MET ZEGE 

Sterke ouverture 
EGS is het nieuwe seizoen gestart met een degelijke 6-2 overwin-
ning. Het Tilburgse Rochade III was nochtans niet zonder verwach-
tingen naar Goirle getogen. EGS had vorig seizoen alle wedstrijden 
verloren in de buitencompetitie. Bovendien moest EGS vier basisspe-
lers missen voor de ouverture van het seizoen.  

Afvallers 
Zo speelde Pieter Couwenberg in een toernooi in Blankenbergen aan 
de Belgische kust. Louis Doomernik was op vakantie, Alex van la-
nen in Parijs voor een stage, Erik had verplichtingen en Pascal 
Graafmans was nog niet speelgerechtigd. Het trainersduo Langen-
berg/Renders stond voor een schier onoplosbaar probleem. Pardoel 
was dan wel gehaald maar zou hij voor de finishing touch kunnen 
zorgen. Ma een debutant gevraagd worden de wedstrijd te schragen? 

Concept 
Rochade II was een jeugdige ploeg die verslagen moest worden om 
de titelaspiraties niet al vroeg in de knop te laten breken. Niet alleen 
winnen maar ook een hoog bordgemiddelde halen was het devies. 
Hoe zou de trainer van Rochade III deze klus aanpakken. De sterkste 
spelers naar een lager bord dirigeren om de stand nog draaglijk te 
houden was voor de hand liggend. 

Jan Langenberg op het eerste bord om de schijn te wekken dat het 
om een normale opstelling ging. Vervolgens de routine naar voren 
met Krugers, Backx en Joosten. De toernooitijgers Touw, Renders en 
Pardoel daarachter om het vuile werk op te knappen. Vida Kokotovic 
sloot de rij om eventuele fouten alsnog recht te zetten.  
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Gerijpte ploeg 
De ploeg die zaterdag achter de borden verscheen is de oudste ploeg 
die in de zestigjarige geschiedenis van EGS in de NBSB-competitie 
is uitgekomen. Aan ervaring derhalve geen gebrek maar de door-
stroming van nieuwe talent blijkt te stokken. De ploeg van Rochade 
daarentegen was een jeugdteam dat zich onvervaard in de strijd gooi-
de. Het Tilburgse Rochade is een club die de laatste jaren een bloei-
periode doormaakt. Hert eerste team van Rochade debuteert dit jaar 
in de tweede klasse van de NBSB. 

Krugers zet trend 
Ton Krugers liet het eerste punt aantekenen tegen Sjors Brands aan 
het tweede bord. De dinsdag voor de match verkondigde ton nog dat 
hij twee jaar geleden zo trots als een pauw in Vianen had rondgelo-
pen na een monsterzege. Op het tweede bord EGS op voorsprong 
zetten, is een voorlopig hoogtepunt in de schaakloopbaan van Ton. 
Jelle Jansen maakte kort daarop gelijk tegen Vida Kokotovic. Vida 
had zich in de selectie gespeeld door haar goede prestatie in de snel-
schaakcompetitie.  

Leo Joosten op bord vier zette EGS opnieuw op voorsprong. Ook 
Leo speelde op een hoger bord dan ooit. Alsof hij geen reservespeler 
was, klaarde hij de klus.  

Oude vijand 
Fred Pardoel zorgde voor 3-1. Pardoel won in de tachtiger jaren acht 
keer de Goirlade. Dit toernooi is in 1990 voor het laatst gespeeld en 
is inmiddels bijna legendarisch in Goirlese schaakkringen. Bredanaar 
Pardoel heeft in de tachtiger jaren veel EGS-ers in het stof doen bij-
ten. Dit seizoen verdedigt hij echter de kleuren van EGS. Pardoel zal 
dit jaar naar de vorm van de derde klasse groeien. 

Jan Langenberg aan het eerste bord liet 4-1 aantekenen. Slechts een 
halfje was nog nodig voor de overwinning. 
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Beslissing Backx 
Arnold Backx, Jaap Touw en Henk Renders waren nog in de wed-
strijd. Nadat Bastian v.d. Rijt een remiseaanbod van Renders had 
afgeslagen, kwam Jaap Touw in beweging. Na een zwak seizoen lijkt 
Jaap Touw zich dit seizoen te hernemen. Hij lijkt van zins te opteren 
voor een basisplaats.  

Touw als vanouds 
Touw brak met een loper voorsprong door de stelling van Jeroen v.d. 
Rijt. Inmiddels haalde Arnold Backx (derde bord) een half punt bin-
nen. De afwikkeling van een complexe stelling liet weinig mogelijk-
heden over voor Tim v.d. Bosch. Toen de tegenstander van Touw 
zijn koning neerlegde, werd in de resterende partij remise overeenge-
komen.  

Uitslagen 
Jan Langenberg Ben Zegveld  1-0 
Ton Krugers  Sjors Brands  1-0 
Arnold Backx  Tim v.d. Bosch  1/2-1/2 
Leo Joosten  Jelmer v.d. Weide 1-0 
Jaap Touw  Jeroen v.d. Rijt 1-0 
Henk Renders  Bastian v.d. Rijt 1/2-1/2 
Fred Pardoel  Thom Jansen  1-0 
Vida Kokotovic Jelle Jansen  0-1 
 
EGS   Rochade III  6-2 
Kentering 2  Oisterwijk 2  4-4 
Waalwijk 2     vrij 
Odi 2   Wolstad 4  4-4 
 

EGS is met deze overwinning meteen torenhoog favoriet voor de 
titel. De comeback van Hamers en Graafmans in het team op 18 no-
vember zou wel eens opnieuw een overwinning met grote cijfers op 
het scorebord kunnen brengen.  
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SNELSCHAKEN 

Op 23 oktober werd de eerste ronde gespeeld van de Goirlese snel-
schaakcompetitie. Henk v. Griethuijsen, de beste snelschaker van het 
seizoen 1999/2000 maakte zijn reputatie waar en nam de leiding na 
de eerste ronde. Pascal Graafmans, terug op het oude nest, en Jan 
Langenberg bleven in het spoor. Pascal Janssen leidt de achtervol-
gende meute voor Jaap Touw en Vida Kokotovic. Van Lanen en 
Renders staan reeds op afstand. 

Stand 
1.  Henk van Griethuijsen 6 
2.  Pascal Graafmans  5 
  Jan Langenberg  5 
4.  Pascal Janssen   3½ 
5.  Vida Kokotovic  3 
   Jaap Touw   3 
7.  Alex van Lanen  2½ 
  Henk Renders   2½ 
9.  Louis Doomernik  2 
  Leo Joosten   2 
11. Pieter Couwenberg  1 
12. Ton Krugers   ½ 
13. Mathijs Meeuwissen  0  
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Tilburgse Kampioenschappen 15-20 jaar 

29-10-2000 Tilburgse Kampioenschappen 15-20 jaar 

Wit: Jeroen 

Zwart: Fabian Buskens 

1. e4 c5 
2. Pf3 Pc6 
3. Lb5 e6 
4. Lxc6 bxc6 
5. d3 d5 
6. 0-0 

Door deze zet kan het centrum van zwart geen enkele bedreiging 
vormen voor wit. Na bijv. 6.Lf4 volgt dxe4 en na terugslaan verliest 
wit de rokade door 7. ... Dxd1+ 

6. ... Le7 
6. ... Dc7 was hier noodzakelijk, vanwege 

7. Pe5! 
Het paard zal hier voorlopig blijven staan.  

7. ... Dc7 
8. f4 La6 

Dreigt dxe4. Beter was echter 8. ... Ld6. Wat wit dwingt tot Pg4. Het 
paard verjagen met 8. ... f6 kan niet vanwege 9. Dh5 (g6? 10. Pxg6) 

9. c4 dxe4! 
Na 10.dxe4 volgt 10. ... Ld6 met verlies van de c-pion.  

10. Da4! 
Wit draait de rollen om. Vanaf dit moment wordt zwart stevig in de 
tang gehouden, deze zet maakt daar een begin mee. De witte dame 
valt zowel La6 als c6 aan. Zwart is gedwongen tot het vreselijke  
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10. ... Lb7 
Tevens is Ta8 nu gebonden aan a7.  

11. dxe4 Lf6 
12.Pf3 

12. ... Ld4+ is geen bedreiging voor wit: 13. Pxd4, cxd4. 14. Td1, 
Dd6. 15. Le3! 

12.  ... e5? 
Beter heeft zwart nauwelijks. Wit dreigde immers toch met e5. Mis-
schien was zelfs 12....Ld4+ toch nog het beste. Na 13. Pxd4,cxd4. 14. 
Td1, Td8. 15. Dxa7, c5 staat zwart wel een pion achter, maar heeft 
wel kansen gekregen. Echter na deze zet is wits voorzetting logisch: 

13. f5 g6 
14. fxg6 hxg6 

De open h-lijn en Th8 kunnen nauwelijks een bedreiging voor wit 
vormen, zeker niet na een eventueel h3.  

15. Pc3 
Meteen krijgt zwart met een nieuwe dreiging te maken.  

15. ... a6 
16. Pd5 Dd8? 

Juist was 16. ... Dd6, en daarna Td8 

17. Td1 Kf8 
Valt Pd5 aan.  

18. Pxf6 Dxf6 
19. Lg5 De6 
20. Da5 Dxc4 

Voorkomt 21. Dxc5+ 

21. Tac1  
21. Td8+ loopt op niets uit na 21. ... Txd8. 22. Dxd8+, Kg7.  

21. ... Db5 
Na 21. ...Dxe4 volgt 22. Dxc5+, Kg7. 23. Tc4, enz.  



22. Dc7! 
Een scherpe manoeuvre in wits aanval. Wit heeft nu de mogelijkheid 
tot Pxe5, Dxe5 en Dd6+. Bovendien is Pg8 nu gebonden aan de dek-
king van e7 en Db5 is gebonden aan de dekking van Lb7.  

22. ... f6 
Om e5 te dekken.  

WyyyyyyyyX
xCaAaAgDcx
xaElAaAaAx
xBaBaAbBax
xaFbAbAkAx
xAaAaHaAax
xaAaAaJaAx
xHhAaAaHhx
xaAiIaAmAx
ZwwwwwwwwY

22. … f6
23. Pxe5!! 

Een prachtig offer dat direct tot winst leidt.  

23. ... fxe5 
24. Tf1+  zwart geeft het op 

24. ... Ke8 is mat na 25. Df7#. Na 24. ... Pf6 volgt 25. Txf6, Ke8. 26. 
Te6+, Kf8. 27. De7+, Kg8. 28. Txg6#.  

23. ... Pe7 is mat na 24. Td8+, Txd8. 25. Dxd8+, Kg7. 26. Dxe7+, 
Kg8. 27. Df7# 

1 - 0 

Jeroen 
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EGS behaalt in regiocompetitie historische zege. 

Na de wat moeizame overwinning op 10 oktober in Goirle tegen Ca-
issa uit Rijen vertrokken wij redelijk optimistisch naar Chaam op 9 
november j.l. om onze schaakvrienden van En Passant partij te ge-
ven. Dat optimisme was waarschijnlijk gebaseerd op de samenstel-
ling van het team. Of was het hoogmoed ? Immers nog nooit werd er 
van en in Chaam gewonnen. De beste uitslag waarop we kunnen bo-
gen was die van de slotwedstrijd van vorig seizoen, toen de we met 
2-2 naar huis terugkeerden en daardoor nipt de 2e plaats konden be-
zetten in de eindrangschikking, op grote afstand van de "eeuwige" 
winnaar En Passant. 

Na een hartelijk welkom in hun luxe onderkomen werden rond 20.30 
uur de klokken in beweging gezet. Na anderhalf uur deed mijn tegen-
stander een zwakke zet waardoor hij 2 stukken ging verliezen. Hij 
zag het te laat en gaf zondermeer op. (1-0). 

Onze aanwinst, Pascal Graafmans, kon 20 minuten later het tweede 
punt laten aantekenen, mede omdat, naar zijn eigen zeggen, er de 
enige variant op het bord kwam die hij sinds zijn terugkeer bij de 
E.G.S. had bestudeerd. (2-0). 

Pieter had op dat moment een voorsprong, en het leek een kwestie 
van tijd tot we het volgende punt konden noteren. Maar ook in het 
schaken kan er wel eens iets misgaan. Hij verloor zijn voorsprong en 
hield een onhoudbare stelling over en gaf op. (2-1). 

En dus waren alle ogen gericht op het 1e bord waar Jan (met wit) als 
een sfinx tegenover een net zo'n sfinxachtige tegenstander zat. Beide 
spelers wisten wat er op het spel stond. Een prachtige aanval van Jan 
stokte en onze positieve instelling werd met iedere zet kleiner. Na 40 
zetten moesten de klokken een kwartier teruggezet worden en werd 
de partij uitgevluggerd. Maar Jan bleef rustig en om 0 .10 uur werd 
er terecht tot remise besloten. De gelukwensen van onze tegenstan-
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ders waren hartelijk. Rond 0.45 uur arriveerden wij in Goirle in een 
euforistische stemming. 

De voorlopige stand in de regiocompetitie is: 

E.G.S.  2 2 0 0  4 5-3 
Caissa  1 0 0 1  0 1½-2½ 
En Passant 1 0 0 1  0 1½-2½ 
 

We zijn er natuurlijk nog lang niet, maar het vorig seizoen scoorden 
we totaal 3 punten uit 4 wedstrijden. Laten we het reëel blijven be-
kijken maar er zijn goede kansen op een onverwacht succes. 

T.K. 
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Hoofdbrekers 

 

Opgave 2: Wit geeft mat in 3 Opgave 1: Wit geeft mat in 4 

WyyyyyyyyX WyyyyyyyyX
xCaAaAcGax xCaAfAdAgx
xbAaAaBaBx xbBaEaLjBx
xAaBaFkEax xAaAaAaAkx
xaAaBbAaAx xaAbAbAeAx
xAaAaAaAlx xAaAbHaAax
xhAbAaHaAx xaHaHaAhAx
xAaHaMhAax xAhHaAaAhx
xiAaAaAaIx xaAaAaIaMx
ZwwwwwwwwY ZwwwwwwwwY
Opgave 3: Wit geeft mat in 5 Opgave 4: Zwart geeft mat in 5

WyyyyyyyyX WyyyyyyyyX
xCaAaAaCax xCaAaAgAcx
xbBaLaJeGx xbBbAfAbAx
xAaAaAaBbx xAaAaAaBax
xaIaAaAaAx xaAeAaAaAx
xFaAaAaAax xAaKdDaAax
xaDaAaAhAx xaAjLhAaAx
xHkAaAhAhx xHhHaAhHhx
xaAaAaAmAx xiAkAaImAx
ZwwwwwwwwY ZwwwwwwwwY
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EGS wint in Oisterwijk 

Lijstaanvoerder EGS klopte Oisterwijk II in een uitwedstrijd met 5½ 
- 2½. Het Goirlese achttal was na de 6-2 overwinning op het Tilburg-
se Rochade op drie plaatsen gewijzigd. Joosten, Backx en Kokotovic 
waren vervangen door Graafmans, Van Lanen en Doomernik. Ha-
mers moest vanwege familieomstandigheden afzeggen. Couwenberg 
speelde een toernooi in Nunspeet. 

Concept 
De coaches Langenberg en Renders hadden een luxeprobleem. Be-
oogd kopman Van Lanen werd wegens gebrek aan wedstrijdritme als 
hangende spits ingezet op het derde bord i.p.v. Arnold Backx Drie 
kandidaten bleven over voor de spitspositie: Langenberg, Graafmans 
en Pardoel. De eerste twee speelden in de punt van de aanval. Par-
doel werd in de verdediging geposteerd. Spelverdeler werd Henk 
Renders. Door afwezigheid van Backx en Couwenberg waren hier 
geen keuzemomenten. Krugers, uitstekend op dreef in de eerste ron-
de werd weer vooraan in het veld geplaatst. Doomernik en Touw 
konden in de luwte van aanval en middenveld punten pakken aan de 
laatste borden. 

Doomernik breekt ban 
Na een half uur maakte de Oisterwijker Watse Sybesma een enorme 
fout. Louis Doomernik liet 1-0 aantekenen. Een belangrijke psycho-
logische steun voor EGS  

De uiterst gemotiveerde nestor van EGS pakte na enkele teleurstel-
lingen in de buitencompetitie de draad weer op.  



 18 

Rentree Pascal Graafmans 
Op bord won pascal Graafmans op eenvoudige wijze. Na jaren niet 
in de buitencompetitie uitgekomen te zijn, bewees Pascal nauwelijks 
aan kwaliteit ingeboet te hebben. Pascal is klaar voor de derde klasse. 
Jan Langenberg trof aan het eerste bord niet de sterkste speler van de 
Oisterwijkse equipe. Noteren en rocheren bleken nog geen routine-
klussen. Een walk-over derhalve. Toen Jaap Touw op overtuigende 
wijze 1-4 liet aantekenen op het achtste bord, was het wachten op het 
halfje dat EGS de overwinning moest bezorgen.  

Spannende momenten 
Ton Krugers was inmiddels op achterstand gekomen en moest uit-
eindelijk capituleren: 2-4.Nog twee partijen waren in de wedstrijd. 
Op beide borden waren er nog kansen voor de Oisterwijkers. Een 
draw was voor hen nog haalbaar. Henk Renders ontweek het avon-
tuur en kon de stelling volledig dichtschuiven: 2½ - 4½. Hoewel er 
meer in zat voor Henk nam hij vanwege het ploegbelang geen risico. 
De koppositie van EGS was verzekerd. 

Bange momenten 
Fred Pardoel (EGS) speelde nog anderhalf uur lang verder tegen 
Kees Zegers. Hier konden wel de nodige risico's genomen worden. 
Het bordgemiddelde kan aan het einde van de competitie doorslag-
gevend zijn. Nadat de partij een paar keer gekanteld was, liet de 
murw gespeelde Zegers na meer dan vijf uur spelen een stuk instaan: 
2½ - 5½. 
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Uitslagen 
Sherwen Coenraad Jan Langenberg 1-0 
Bart Vorselaars Pascal Graafmans 1-0 
hans de Kroon  Alex van Lanen 0-1 
Martien Kusters Ton Krugers  0-1 
Jaques Peeters  Henk Renders  ½-½ 
Kees Zegers  Fred Pardoel  0-1 
Watse Sybesma Louis Doomernik 0-1 
Joshua Kerstens Jaap Touw  0-1 
 
Wolstad 4     vrij 
Odi 2   Rochade 3  5-3 
Waalwijk 2  Kentering 2  5-3 
Oisterwijk 2  EGS   2½ - 5½ 

Stand 
1. EGS  2  4    11½ -  4½ 
2. Odi 2  2  3     9    -  7 
3. Waalwijk 2 1  2     5   -   3 
4. Wolstad 4 1  1     4   -   4  
5. Kentering 2 2  1     7   -   9  
6. Oisterwijk 2 2  1     6½ -  9½ 
7. Rochade 3 2  0     5   - 11 

 

De volgende wedstrijd is op 9 december tegen Waalwijk 2. Deze 
hebben een wedstrijd minder gespeeld en dus kans om met ons gelijk 
te komen of zelfs in te halen wanneer ze minimaal winnen met 7½-
½. 
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Bibliotheek 

De bibliotheek van de E.G.S. bestaat op dit moment uit 64 schaak-
boeken. 

Om ieder, die daarvoor belangstelling heeft,zo volledig mogelijk te 
informeren volgt hieronder een overzicht van de thans aanwezige 
boeken, de schrijver(s) en waar mogelijk, kernachtig, een opmerking 
over de inhoud. 

Er is een nieuwe nummering ingevoerd en wel in 2 categorieën. 

De categorie met de letter A bevat studieboeken en de categorie met 
de letter B bevat jaarboeken en toernooi - boeken. Iedere categorie 
heeft zijn eigen nummers. 

Het is aan te bevelen om zeker deze editie van de SCHAAKMEES-
TER goed te bewaren, zodat U altijd kunt opzoeken wat er in de bi-
bliotheek te vinden is. 

T.K. 
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Categorie A: 
01 Prisma schaakboek 1 H.Bouwmeester Inleiding tot het schaak-

spel 
02 Prisma schaakboek 2 H.Bouwmeester De stukken 
03 Prisma schaakboek 3 H.Bouwmeester Combinatiemotieven 
04 Prisma schaakboek 4 H.Bouwmeester Partijen van wereldkam-

pioenen en hun rivalen 
05 Prisma schaakboek 5 H.Bouwmeester Top prestaties van 50 

grote meesters 
06 Prisma schaakboek 5 H.Bouwmeester Top prestaties van 50 

grote meesters 
07 Prisma schaakboek 5 H.Bouwmeester Top prestaties van 50 

grote meesters 
08 Prisma schaakboek 6 H.Bouwmeester Uit de toernooi praktijk 
09 Prisma schaakboek 7 H.Bouwmeester Het eindspel 
10 Prisma schaakboek 8 H.Bouwmeester 100 opgaven uit de met 

de volledige partijen 
11 Prisma schaakboek 8 H.Bouwmeester 100 opgaven uit de prak-

tijk met de volledige par-
tijen 

12 Prisma schaakboek 9 H.Bouwmeester Facetten van het Neder-
landse schaakleven 

13 Prisma schaakboek 
10 

H.Bouwmeester Openingen 

14 Prisma schaakboek 
11 

H.Bouwmeester 100 miniatuur partijen 

15 Leer goed schaken 2 N.V.Krogius De wetten van het eind-
spel 
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16 Leer goed schaken 3 A.S.Suetin Het laboratorium van de 
schaker 

17 Leer goed schaken 4 V.Golenitsjev Test en train uzelf 
18 Leer goed schaken 5 B.F.Enklaar Open spelen/ Spaans/ 

Frans. 
19 Leer goed schaken 6 B.F.Enklaar De schaakope-

ning(aljechin/caro-
kann/pirc-verdediging 

20 Leer goed schaken 9 R.Fine Het middenspel - 1 
21 Leer goed schaken 10 R.Fine Het middenspel - 2 
22 Leer goed schaken 11 V.Hort, V.Jansa 230 stellingen uit de 

grootmeesterpraktijk 
23 Leer goed schaken 12 A.C.van der Tak, G. 

Sosonko 
Grunfeld - indisch 

24 Leer goed schaken 12 A.C. van derTak, G. 
Sosonko 

Grunfeld - indisch 

25 Beter schaken Lod. Prins  
26 Eroffnungspraxis im 

schach 
Ludek Pachman Opening 

27 Hoe men de opening 
speelt 

A.Suetin Opening 

28 Combinaties en val-
strikken in de opening 

B.Weinstein Opening 

29 Wat iedere schaker 
van het eindspel moet 
weten 

J.Awerbach Eindspel 

30 Combinaties in het 
middenspel 

I.Bondarewsky Middenspel 
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31 Het offer in de 
schaakpartij 

L.Sjamkovitsch Waarom, wanneer en 
correctheid 

32 De betekenis van het 
centrum 

B.Persitsch Middenspel 

33 Het middenspel – 1 M.Euwe, H. Kramer Middenspel 
34 Het middenspel – 2 M.Euwe, H. Kramer Middenspel 
35 Het middenspel – 3 M.Euwe, H. Kramer Middenspel  
36 Der rochade – angriff V.Vukovic Rochade 
37 Het offer in het 

schaakspel 
V.Vukovic Offertechniek en offer-

wendingen 
38 Schaakproblemen P.le Grand, H. le 

Grand 
 

39 Fischer en zijn voor-
gangers 

M.Euwe  

40 Het schaak der wrake H.Bouwmeester, J. 
van den Herik, L. 
Jongsma 

De tweekamp Karpov - 
Kortsjnoi 

41 Handbuch der Scha-
cheroffnungen 

R.Schwarz Nimzo-Indische Verteidi-
gung 

42 Handbuch der Scha-
cheroffnungen 

R.Schwarz Konigsindisch 

43 Sizilianisch J.Boleslawski Siciliaans (drakenvariant)
44 De schaakopening P.Boersma Siciliaans-b 
45 Leer schaken L.Prins  
46 Schaken voor begin-

ners 
B.Withuis  
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Categorie B: 
01 Prisma schaakjaarboek 

1970 
H.Bouwmeester De belangrijkste partijen 

uit 1969 
02 Prisma schaakjaarboek 

1972 
H.Bouwmeester De belangrijkste schaak-

gebeurtenissen uit 1971 
03 Prisma schaakjaarboek 

1973 
H.Bouwmeester De belangrijkste schaak-

gebeurtenissen uit 
1972.Hoogtepunt Spas-
ski-Fischer 

04 Prisma schaakjaarboek 
1974 

H.Bouwmeester Uitgebreid overzicht van 
het nationale en interna-
tionale schaakgebeuren 
in 1973 

05 Prisma schaakjaarboek 
1975 

H.Bouwmeester Overzicht van de be-
langrijke nationale en 
internationale toernooien 
en andere schaakeve-
nementen anno 1974 

06 Schaak jaarboek 1977 H.Bouwmeester Chronologisch overzicht 
van de belangrijkste 
schaakgebeurtenissen in 
1976 

07 Schaak jaarboek 1978 H.Bouwmeester Overzicht van de be-
langrijkste nationale en 
internationale schaak-
evenementen in 1977 

08 Schaak jaarboek 1982 C.van Wijgerden Uitgebreid overzicht van 
het nationale en interna-
tionale schaakgebeuren 
1981 

09 Schaakkampioenschap B.J.Withuis  
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van Nederland 
10 17e I.B.M. schaaktoernooi 

(1977) 
  

11 Gasunie schaaktoernooi 
1977 om het wereldjeugd-
kampioenschap 

W.Andriessen  

12 39e Hoogoven schaak-
toernooi 1977 

W.Andriessen, E. 
Geller, H. Bohm 

analyses: J.Timman, 
G.Sosonko, 
K.Langeweg, G.Ligterink

13 Karpov-Kortsjnoi B.Larsen Schaken om de wereldti-
tel 1978 

14 5e Interpolis schaaktoer-
nooi 

 Rondeverslagen en 
analyses 1981 

15 Interpolis Schaaktoernooi 
'87 

  

16 100 partijen V. Pelek Konings - indisch 
17 100 partijen V. Pelek Engels 
18 Informator 24e deel Diverse schrij-

vers 
Vele partijen van voor-
namelijk oost - Europese 
meesters en grootmees-
ters 

 



Agenda 

 9 december 3e ronde externe, thuis Waalwijk 2 

 19 december finale beker 

 6 januari 4e ronde externe, uit Wolstad 4 

 16 januari thema-avond Jan Langenberg 

 30 januari snelschaken ronde 2 

 3 februari 5e ronde externe, thuis ODI 2 

 20 februari thema-avond Pieter Couwenberg 

 13 maart snelschaken ronde 3 

 7 april 7e ronde externe, thuis Kentering 2 

 10 april snelschaken ronde 4 
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De Schaakmeester 

Periodieke uitgave van de “Eerste Goirlese Schaakclub” EGS te Goirle. 

Redactie 
Pieter Couwenberg en Jan Langenberg 

Bestuur EGS 
Pieter Couwenberg, voorzitter, tel. (013) 534 8378 
Arnold Backx, penningmeester, tel. (013) 534 3695 
Ton Pastor, secretaris, tel. (013) 534 4879 

Clublokaal 
Café “Hof van Holland”, Tilburgse weg 83, Goirle, tel. (013) 534 1962 

Clubavond 
Iedere dinsdag, aanvang 20.00 uur, 
Wedstrijdleider Henk van Griethuijsen, tel. (013) 534 4520 

Jeugdopleiding 
Iedere dinsdag, aanvang 19.00 uur, Jan van Besouwhuis 
Jeugdopleiding volgens de stappenmethode 
Jeugdleider Pieter Couwenberg. 

Contributie 
Senioren: ƒ 120,- per jaar, 
Junioren: ƒ 100,- 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 … 

Eindelijk, nadat de Schaakmeester enkele keren is uitgesteld wegens 
een aantal zaken die we niet wilden onthouden, is ie er dan weer. 

Waarschijnlijk heb je zojuist de afsluitende simultaan achter de rug 
of ben je er net mee bezig. EGS heeft het deze keer voor elkaar ge-
kregen om de Belgische meester Jan van Mechelen uit Leuven te 
strikken voor de afsluiting van het seizoen 2000-2001. Hij neemt het 
tegen ons op in een simultaanseance. We zullen eens laten zien dat 
we dit jaar niet zomaar kampioen zijn geworden. 

En over kampioenen gesproken. We zijn dit jaar niet alleen in de 
NBSB competitie oppermachtig geweest, ook in de regiocompetitie 
hebben we onze stempel op het wedstrijd verloop weten te drukken. 
We hebben de “dubbel” gewonnen zoals Ton Krugers het zo mooi 
zei. Mogelijk voor het eerst in de geschiedenis van EGS hebben we 
geen enkele partij verloren. Sterker nog, we hebben alles gewonnen. 

Bij het snelschaken ging de titel dit jaar naar Henk van Griethuijsen. 
Ondanks het gebrek aan regels wat zeker de eerste ronde voor enige 
opstootjes zorgde, was het al die tijd een nek aan nek race met Pas-
cal. 

De eindstand van de binnencompetitie was bij het ter perse gaan van 
deze Schaakmeester nog niet bekend. Ook hier sprak Pascal lange 
tijd een woordje mee, maar de kloof met Jan was niet meer te dich-
ten. Zeker niet nadat Pascal in het huwelijksbootje was gestapt en 
tijdens de laatste wedstrijden op honeymoon was. 

Veel lees- en schaakplezier gewenst, enne … kijk ook eens bij de 
hoofdbrekers. Het zijn deze keer een beetje rare opgaven. 
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EGS blijft winnen 

Op zaterdag 9 december trad EGS aan tegen Waalwijk II. Beide 
ploegen waren nog ongeslagen maar EGS leidde het klassement 
vanwege een riant bordgemiddelde. Een gelijk spel was voldoende 
om de leiderspositie vast te houden. 

Het team van EGS telde opnieuw een speler die zijn rentree maakte. 
Erik Hamers nam na bijna vier jaar weer plaats achter het bord. Pie-
ter Couwenberg stond voor het eerst in de basis in dit voor EGS tot 
dusver zo succesvolle seizoen. 

Snelle voorsprong 
De beginfase van de wedstrijd droeg een nerveus karakter. Arnold 
Backx kwam na een ingewikkelde afruil een kwaliteit voor. Kort 
daarna gaf de Waalwijker zich gewonnen. EGS genoot opnieuw de 
psychologische ruggensteun van een snelle openingstreffer. 

Niet lang daarna kwam Alex van Lanen remise overeen met Kroot. 
Het damegambiet bood beide spelers weinig kansen. 

Remise of niet 
Vanaf dat moment werd er door de schakers van beide partijen voor-
al gekeken naar de andere borden. 

Veel partijen leken op remise uit te draaien. Jan Langenberg op bord 
1 stond echter positioneel slecht met Siciliaans. Pascal Graafmans 
liet sinds lang weer de Orang Oetang (opening met b4) op een Goir-
les bord verschijnen maar raakte een pion achter. Omdat remises de 
Goirlese formatie achteraf wel eens kunnen opbreken sleepten partij-
en lang aan in afwachting van ontwikkelingen op andere borden. 
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Prestigeduel 
Op bord vijf ontspon zich een spannende strijd. Waalwijk-captain 
Peter van Wijk, ex-EGS-er, had zich voorgenomen om met een 
overwinning Hof van Holland te verlaten. De Goirlese teamleiding 
had hem aan voor hem een onbekende tegenstander, Fred Pardoel, 
gekoppeld die met e4-e5 voortvarend met Schots van start ging. Na 
de opening kwam hij zwaar in de problemen met twee pionnenach-
terstand. Laat in de middag kwam Pardoel weer op gelijke hoogte. 

Onderhandelen 
Hamers en Sinnige boden elkaar in een Siciliaanse partij beurtelings 
remise aan en speelden voortdurend op de rand van herhaling van 
zetten. Toen Couwenberg en Renders een pion voorsprong op het 
bord kregen, ging Erik Hamers op het remiseaanbod van zijn Waal-
wijkse opponent in. Door teamleiders en spelers was er een half uur 
lang meer onderhandeld dan gespeeld. 

Omslag 
Jan Langenberg had zich intussen als een ware Houdini uit zijn be-
narde positie bevrijd en won zijn partij. Toen Pascal Graafmans met 
een pion achterstand remise kon maken, lag de weg naar de bloemen 
open: 3,5-1,5. 

Couwenberg beslist 
Na een onregelmatig Slavische opening wist Pieter Couwenberg met 
een kwaliteit voordeel zijn partij soeverein te winnen.. 

Bordgemiddelde 
Peter van Wijk had opnieuw twee pionnen voordeel op het bord en 
ging naarstig op zoek naar de winst.  

Onder grote publieke belangstelling wist Pardoel een halfje uit de 
strijd te spelen. Renders wikkelde daarna eenvoudig af naar remise: 
5,5 - 2-5. EGS was herfstkampioen. 



Uitslag 
Langenberg - Couwenberg 1-0 
Graafmans - Groothuis ½-½ 
Hamers - Sinnige ½-½ 
Van Lanen - Kroot  ½-½ 
Pardoel - Van Wijk ½-½ 
Couwenberg - Van Rijnvis 1-0 
Backx  - De Heide 1-0 
Renders - Maus  ½-½ 

Eindstand 
EGS  - Waalwijk 2 5½-2½ 
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Notulen 

Notulen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de 
E.G.S. welke is gehouden op 29.08.2000. 
 

Aanwezig: A.Backx, P.Couwenberg, H.v.Griethuijsen, T.Krugers, 
A.Lanen, J.Langenberg. J.v.d.Lindeloof, T.Pastor, J.Touw. 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen wel-
kom. 

2. Notulen 
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. 

3. Jaarverslag/mededelingen 
De voorzitter zegt toe het verslag in DE SCHAAKMEESTER te 
publiceren. 

4. Verslag Kascontrolecommissie 
T.Krugers, die spreekt namens de commissie, zegt dat alles in or-
de bevonden is. De penningmeester wordt decharge verleend. 

Met algemene stemmen is J.Touw als nieuw lid gekozen. De 
commissie bestaat nu uit L.Joosten en J.Touw. 

5. Verslag penningmeester/begroting 
A.Backx geeft een toelichting op de jaarcijfers. 

De begroting (2000/01) is inclusief het te houden toernooi. Het is 
nog even afwachten op de uitslag van mogelijke subsidie van de 
K.N.S.B. (Theo Hommeles). 

Daarna is er enige discussie over het saldo van de junioren. 

De algemene gedachtegang is dat nodig geacht materiaal voor de 
jeugd moet worden aangeschaft. 

6. Contributie 
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De contributie blijft gehandhaafd op Nlg 120,- voor senioren, Nlg. 
100,- voor junioren en Nlg 50,- voor recreanten. 

7. Bestuursverkiezing 
Zowel A. Backx als P.Couwenberg zijn unaniem herkozen. 

8. Competities 
Binnencompetitie: Op het programma staat het gongschaak op 28 
november. Op 2e Kerstdag is er geen schaken. 

Bij de binnencompetitie is gekozen voor de Fischer-methode. De 
verdere uitwerking ligt in handen van H.v.Griethuijsen. 

De binnencompetitie gaat door tot en met de maand mei 2001. 

Het officiële reglement voor het snelschaken zal nog eens in DE 
SCHAAKMEESTER worden gepubliceerd. 

(opm. secr.: de officiële spelregels voor het snelschaken zijn al 
eens verschenen in de Schaakmeester van juni 1997, jaargang 19 
nummer 2).  

De resultaten behaald in de bekercompetitie zullen meetellen als 
resultaat voor de interne competitie. 

Buitencompetitie: De data zijn 28 okt., 18 nov., 9 dec., 6 jan., 3 
feb., 17 mrt, 7 apr. 

De volgende leden hebben zich al vast opgegeven: A.Backx, 
P.Couwenberg, T.Krugers, A.Lanen, J.Langenberg en J.Touw (re-
serve). 

Regiocompetitie: Afgelopen jaar is E.G.S. 2e geworden. Komend 
jaar doen buiten de E.G.S. ook Chaam en Rijen aan deze competi-
tie mee.  

De volgende leden hebben zich opgegeven om te spelen: 
A.Backx, P.Couwenberg, T.Krugers, A.Lanen, J.v.d.Lindenloof, 
H.v.Griethuijsen (reserve), J.Langenberg (reserve), J.Touw (reser-
ve). 

9. Jeugdschaak 
A.Lanen loopt stage t/m eind december. Daarom zal T. Krugers 
regelmatig de opleiding van de jeugd van hem overnemen.  
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Ook is het voorstel gedaan om een zgn. junioren/senioren middag 
te organiseren. P.Couwenberg en J.Langenberg zullen een en an-
der van de grond proberen te krijgen. 

De junioren starten weer op 19 sept. 

10. De Schaakmeester 
De doelstelling is om na 2 externe competitiewedstrijden het blad 
uit te laten komen. 

Afgelopen jaar is deze doelstelling helaas niet gehaald. 

MAAR KOPIJ IS ALTIJD WELKOM!!!!! 

11. Pr-activiteiten 
Het was afgelopen jaar niet altijd makkelijk om positief te publi-
ceren na de behaalde (externe) resultaten. 

Op 2 sept. viert de E.G.S. het 65-jarig bestaan d.m.v. een open-
luchttoernooi op de Hovel met grote stukken. Plaatselijke bladen 
(ook in de omgeving van Goirle) hebben hier aandacht aan be-
steed. De burgemeester van Goirle zal de prijzen uitreiken. De 
volgende spelers zullen op de Hovel spelen: P.Couwenberg, 
H.v.Griethuysen, A.Lanen, J.Touw. 

Verder zal er een homepage worden gemaakt door A.Lanen en 
J.Touw. 

12. Rondvraag 
T.Krugers vraagt om een recente ledenlijst en verzoekt tevens om 
voortaan om 8 uur te beginnen. 

13. Sluiting 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering. 
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Is dat niet saai zo'n schaakclub? 

Men vraagt mij wel eens: "Is dat niet saai zo'n schaakclub? Wat doe 
je nou zo'n hele avond? Ja schaken natuurlijk. Maar verder?" Want 
niet iedereen is er van overtuigd, dat schaken je zo lang kan bezig-
houden. Nu is het natuurlijk waar, na een gedegen schaakpartij heb-
ben wij er wel eens behoefte aan even de zinnen te verzetten. Dan 
bespreken wij onder het genot van een kopje koffie of een glaasje fris 
de problemen van de wereld, de diepere achtergrond van goed en 
kwaad, de vraag of de waarheid bestaat en de zin van het leven in het 
algemeen. En soms weet iemand met een fijnzinnige opmerking de 
anderen een glimlachje te ontlokken. En het komt voor, als er iets 
bijzonders is, dat wij zelfs wel eens iets sterkers dan een glaasje fris 
consumeren. Maar daar maken wij geen gewoonte van. Sterker nog, 
mensen die daar wel een gewoonte van maken, laten wij onze afkeu-
ring daarover duidelijk merken. Menigeen is daardoor al aan de 
drank geraakt. 

Maar ook dan wordt er ondertussen geschaakt. En een van de juweel-
tjes die op zo'n avond na de reguliere partijen op het bord gebracht 
werd wil ik graag aan de vergetelheid ontrukken. Achter de witte 
stukken zat het bekende schaakfenomeen Leonard Joosten. De naam 
van de man die de zwarte stukken voerde zal ik verhullen. Laat ik 
hem met A(nonieme) A(mateur) aanduiden. 

1. e2-e4 c7-c5 
2. d2-d3 g7-g6 
3. Pb1-c3 Lf8-g7 
4. Lf1-e2 a7-a6 
5. Lc1-d2 b7-b5 

Met fijnzinnige manoeuvres verleidt Leo zijn tegenstander er toe om 
overhaast een aanval via de damevleugel op te zetten zonder aan een 
gezonde ontwikkeling van zijn stukken te denken. 

6. a2-a3 b5-b4 



7. Pc3-d5!! 
Op dit moment meende ik dat ik mij 
met deze partij moest gaan bemoei-
en. Het is namelijk eens een keer 
voorgekomen, dat ik Leo, nadat hij 
me volledig van het bord gespeeld 
had, met een kleine schwindel 
alsnog verslagen heb. Dat heeft mij, 
in elk geval tot de avond dat deze 
partij gespeeld werd, het gevoel ge-
geven dat ik toch minstens Leo's 
evenknie was op schaakgebied. Dus 
wees ik hem er op, dat hij beter 7. 
Pa4 had kunnen spelen. Op de voor 

hem karakteristieke bescheiden wijze zei Leo daarop: "Ja ja. O na-
tuurlijk. Wat dom van mij dat ik dat niet gezien heb. Maar ja, ik heb 
nu eenmaal Pd5 gedaan." En de arme A.A. meende net als de om-
standers dat Leo een ernstige fout had gemaakt. 

WyyyyyyyyX
xCdEfGaDcx
xaAaBbBeBx
xBaAaAaBax
xaAbJaAaAx
xAbAaHaAax
xhAaHaAaAx
xAhHkKhHhx
xiAaLmAjIx
ZwwwwwwwwY

7. … b4xa3? 
8. Ta1xa3 Lg7xb2?? 

Zwart speelde deze zet a tempo, waarna hij volledig verrast werd 
door het vreselijke antwoord van wit. 

9. Ld2-a5 
Na lang nadenken meende hij zich nog te kunnen redden. 

10. … Lb2xa3 
11. La5xd8 Ke8xd8 

De dame in ruil voor een toren, een loper en een pion geeft nog wel 
mogelijkheden. Maar toen kwam wit, in een tempo dat er geen enke-
le twijfel over liet bestaan hoe scherp hij de stelling op de 7e zet ge-
taxeerd had met de mokerslag: 

12. Dd1-a1 
Zwart geeft op. 
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Dus, als iemand mij vraagt: "Is het niet saai op zo'n schaakclub?", 
dan antwoord ik: "Zolang er nog zulke partijen gespeeld worden ze-
ker niet." 

Vraagje 
Een marktkoopman verkoopt aardappelen in hoeveel-
heden van 1 t/m 40 kg (altijd hele kilo's). Hij gebruikt 
voor het afmeten een balans met vier gewichten. De 
totaalsom van deze gewichten is 40 kg. Er wordt niet 
vals gespeeld (13 x 1 kg. aardappelen is ook 13 kg.) -> 
elke hoeveelheid is door hem in één keer af te wegen 
met gebruikmaking van een of meer gewichten. 

De vraag is uiteraard welke waarden de gewichten 
hebben. Een gedachte: voor het afwegen van 1 kg. 
aardappelen is een gewicht van 1 kg. niet perse nood-
zakelijk: 5 kg. aan de ene kant en 4 kg. plus 1 kg. 
aardappelen aan de andere zijde werkt ook. 
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MeeneeM avond 

Op dinsdag 1 mei werd de bijna traditionele meeneem avond georga-
niseerd.Ondanks een matige opkomst van de eigen leden was het 
toch mogelijk om 7 teams op te stellen. De formule van de meeneem 
avond bestaat uit het spelen van rapidpartijen, waarbij het resultaat 
van beide spelers bij elkaar wordt geteld. 

Deze avond werd een voorronde en finale gespeeld. De voorronde 
bestond uit een poule van drie of vier teams door loting vastgesteld. 

No. Poule 1 1 2 3 4 Tot.

1 Hans & Alex X 2 0 1½ 3½ 

2 Eli & Piet 0 X 0 1 1 

3 Pascal & Peter 2 2 X 2 6 

4 Ton K. & Rian ½ 1 0 X 1½ 

 
No. Poule 2 1 2 3 Tot. 

1 Gerard & Jan X 1 1 2 

2 Pieter & Paul 1 X 2 3 

3 Ton P. & Jeroen 1 0 X 1 

In de finale speelden de gelijke nummers uit de poules tegen elkaar: 

1. Pascal & Peter - 2. Pieter & Paul 2-0 
3. Gerard & Jan - 4. Hans & Alex 2-0 
5. Ton P. & Jeroen - 6. Ton K. & Rian 1-1 
7. Eli & Piet 
 

Winnaars van deze avond zijn Pascal en zijn maat Peter waarvan we 
hopelijk nog veel meer gaan horen. 



Hoofdbrekers 

Opgave 2: wit geeft mat in 2 
m.b.v. zwart, zwart begint Opgave 1: wit geeft mat in 2 

WyyyyyyyyX WyyyyyyyyX
xAaCaCaGax xAaAaAaAgx
xaLaAaBbBx xaAaAaAaAx
xAaAaAaDax xAaAaAaAax
xaAaAaAaAx xaFaAaAaAx
xAaAfAaAax xAaAaAaAax
xaAaAaKbAx xaDaAaAaAx
xHhHaAaHax xAaAaAaAax
xaAaAiIaMx xaAaAkLaMx
ZwwwwwwwwY ZwwwwwwwwY
Opgave 3: wit geeft zelfmat Opgave 4: wit geeft geen mat 

WyyyyyyyyX WyyyyyyyyX
xAaAaEaAax xKaDaDaMix
xaAjAbAaAx xaCaAaAaKx
xAaBaBaAax xAaAaAaIax
xhAgAhAaBx xaAeAbAbAx
xMaAaAhAhx xAaHaGaHax
xhIaIaAaAx xaBaAhAaBx
xAaAjAaAax xAhAaHaAhx
xlAaAaAaAx xaAaJaJaAx
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EGS ONTSNAPT IN TILBURG 

Lijstaanvoerder EGS speelde op zaterdag 6 januari tegen Wolstad 4 
uit Tilburg. De Tilburgers hadden nog niet verloren maar al wel de 
nodige verlies- en bordpunten opgelopen. EGS trad aan zonder Fred 
Pardoel, de revelatie van dit seizoen.  

Krugers opent score 
Zoals zo vaak in deze competitie kwam EGS snel op voorsprong. 
Ton Krugers, zoon van een ex-Wolstadvoorzitter en -kampioen leek 
EGS in het spoor van een walk-over te zetten omdat ook Backx, 
Couwenberg en Graafmans materiaalwinst realiseerden. 

Terugslag  
Arnold Backx liet twee pionnen voorsprong lopen en verloor de 
greep op zijn partij. Toen tegelijkertijd Pieter Couwenberg een com-
plexe positie met voorsprong verkeerd beoordeelde, namen de wol-
stedelingen met 2-1 de leiding over. 

Pascal Graafmans demonstreerde hoe mooi het schaakspel kan zijn. 
Na een offer kwam hij tot een prachtige aanval die hij echter niet af 
kon maken zodat hij met ere ten onder ging: 3-1 voor Wolstad. 

Paul van den Berg knap 
EGS-er Erik Hamers moest zijn stelling met voordeel verzilveren 
zodat weer aansluiting gevonden zou worden. Zijn opponent was 
Paul van den Berg. Voorheen een impulsieve speler maar twee jaar 
geleden bij EGS omgevormd tot een tactisch sterke buitencompeti-
tiespeler. Aan zijn oude club EGS wist Paul van den Berg een flinke 
slag toe te brengen door een patstelling op het bord te krijgen met 
nog bijna alle pionnen in het spel: 3,5 - 1,5. Geruchten dat Van den 
Berg volgend seizoen weer voor EGS uitkomt, worden in Tilburg 
ontkend. 
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Alles of niets 
Als EGS nog wilde winnen moesten de drie resterende partijen ge-
wonnen worden. Remises moesten vermeden worden. 

Jan Langenberg won op het eerste bord voor de vierde keer op rij en 
de aansluiting was weer gevonden: 3,5 - 2,5. Langenberg is daarmee 
de meest constante factor in het team. 

Alex van Lanen had in het begin van zijn partij op gedurfde wijze 
een stuk geofferd. Uiteindelijk bleek hij het gelijk aan zijn zijde te 
hebben en bracht de stand op 3,5 - 3,5.  

Renders matchwinner 
De partij van Renders tegen Elzerman moest bepalen of EGS zou 
verliezen, gelijkspelen of winnen. Het kampioenschap waar de Goir-
lenaren dit seizoen vast op rekenen na het desastreuze seizoen 
1999/2000 stond op het spel. Een aanvankelijk vlakke partij liep door 
de ontwikkeling aan de andere borden uit op een zinderende finale 
van deze boeiende en sportieve krachtmeting tussen Goirle en Til-
burg. 

Na een spannend eindspel trok Henk Renders het laken naar zich toe 
en stelde daarmee de winst voor EGS veilig: 3,5 - 4,5.  

Uitslagen 
E De Gier  - J. Langenberg  0-1 
R. Oomen  - P. Graafmans  1-0 
B. Van Heusden - A. Van lanen  0-1 
P. V.d Berg  - E Hamers  ½-½ 
J. Elzerman  - H. Renders  0-1 
E Hanewald  - P. Couwenberg 1-0 
N. Van Oss  - T. Krugers  0-1 
P de Vries  - A. Backx  1-0 
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Uit de regiocompetitie 

Het lijkt erop dat de club eens een goede plattegrond van de gemeen-
te Rijen moet aanschaffen, want evenals vorig jaar waren we, op weg 
naar onze schaakvrienden van Caissa op het laatste traject het spoor 
bijster. We stonden weer eens voor een verkeerde deur! Niettemin 
zijn we er, zij het wat verlaat, gekomen. Op de zolder van de monu-
mentale pastorie van Rijen heeft Caissa een sfeervol onderkomen 
gevonden. Aan rust en goede verzorging heeft het ons niet ontbro-
ken. Omdat er in tegenstelling tot ons thuishonk in Goirle daar spra-
ke is van een sluitingstijd, werd er snel achter de borden plaatsgeno-
men. 

Na de openingsfase van de 4 partijen zag het er niet naar uit dat het 
een walk-over zou worden. 

Mijn partij tegen de erg snel spelende Heer Soeterboek verliep trou-
wens in zoverre soepel dat ik na de 19e zet een dame had tegen een 
paard en een loper. Normale schakers weten dit voordeel uit te bui-
ten. Maar T.Krugers niet. Hij verspeelde zijn dame door een stomme 
zet en kon onmiddellijk opgeven. 

Net als 10 dagen eerder tegen Wolstad-4 moesten de overige spelers 
op het gaspedaal trappen om de score een beter aanzien te geven. 
Nou dat hebben ze gedaan. 

Pascal overwon zijn tegenstander zoals alleen hij dat kan. Bij analyse 
na afloop liet hij zijn opponent nog diverse mogelijkheden zien. 

De snoepende in plaats van rokende Pieter drong onversaagd de stel-
ling van zijn tegenstander binnen en sloeg zijn slag, en verdiende 
daarmee het snoepje van de week. 

Nu was het wachten op Jan. Die had een dominerende stelling opge-
bouwd en wist daaruit het winnende punt te scoren. 

In de schaduw van het "zaterdag-team" begint nu toch echt licht te 
gloren voor het "regio-team". Maar wat wil je ook, als de topscorers 



van beide teams dezelfde zijn. Nog 1 wedstrijdpunt scheidt ons van 
de beker. 

Dat moet behaald worden op dinsdag 13 februari als En Passant naar 
Goirle komt om zijn laatste kans te verdedigen. Wees dus gewaar-
schuwd, want zij zullen er alles aan doen om hun doel te bereiken. 
En ze weten daar wat schaken is. Wij zullen met de sterkste opstel-
ling moeten aantreden!! 

Uitslag  
Caissa  - E.G.S.   1 - 3 
G.v.d.Garde - J.Langenberg  0 - 1 
N.Nemezes - P.Graafmans  0 - 1 
W.v.d.Walle - P.Couwenberg 0 - 1 
A.Soeterboek - T.Krugers  1 - 0 
Voorlopige tussenstand: 
1. E.G.S.  3 3 0 0 6 8 - 4 
2. En Passant  2 1 0 1 2 5,5 - 2,5 
3. Caïssa  3 0 0 3 0 2,5 - 9,5 
 

T.K. 
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EGS haalt uit: 7-1 

buitencompetitie NBSB 
Op 2 februari ontving lijstaanvoerder EGS ODI II uit Uden in Hof 
van Holland 

Weinig strijd 
De eerste drie borden boden geen weerwerk en EGS kon na de pun-
ten van Van Lanen, Touw en Couwenberg de strijd op de eerste vijf 
borden met een comfortabele stand van 3-0 aan het karwei beginnen. 
Tweeënhalf uur later liep EGS naar 4-0 uit door een overwinning van 
Fred Pardoel..  

Langenberg verliest 
Emonds redde de eer van ODI door Jan Langenberg was om tacti-
sche redenen van het eerste naar het tweede bord opgeschoven. Jan 
Langenberg blijft echter de grootste puntenverzamelaar in de lopende 
competitie met vier uit vijf. 

Van Griethuijsen 
Henk van Griethuijsen werd voor de eerste keer dit seizoen opgesteld 
en moest gelijk achter bord 1 plaats nemen. Vanaf eind december 
had hij zich voor kunnen bereiden op zijn partij tegen Simon. Met 
succes zodat EGS 5-1 kon aantekenen. De overwinningen van Pascal 
Graafmans en Henk Reders waren alleen nog van belang voor het 
bordgemiddelde: 7-1. 

EGS heeft aan een gelijk spel in de volgende ronde voldoende om 
kampioen te worden. Waalwijk dat zelf met 6-2 won van Rokade in 
Tilburg, behoudt nog een theoretische kans op de titel. 
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Snelschaken 

In de strijd om de snelschaaktitel won Henk van Griethuijsen in pou-
le A voor Jan Langen berg en Vida Kokotovic. In poule B zegevierde 
Pascal Graafmans voor Jaap Touw en Henk Renders.. 

Stand (eerste tien) 
1. Henk van Griethuijsen 11 

2. Pascal Graafmans  9 

Jan Langenberg  9 

4. Vida Kokotovic  6 

 Jaap Touw   6 

6. Henk Renders   4,5 

7. Pascal Janssen   3,5 

 Louis Doomernik  3,5 

9. Alex Van Lanen  2,5  

10. Leo Joosten   2 

 Ton Krugers   2 
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Op weg naar de "dubbel" ? 

Persoonlijk had ik er een hard hoofd in op dinsdag 13 februari j. l.En Pas-
sant is een te duchten tegenstander. En ze waren aanwezig op volle sterkte. 
Achteraf viel het allemaal mee. Een gelijk spel (2-2) zou voor ons voldoen-
de zijn om dit jaar de regiobeker in Goirle te doen belanden.  

Jan ( wat is die man onverstoorbaar ! ) wist het eerste punt redelijk vroeg te 
scoren. Zelf smaakte ik het genoegen om het noodzakelijke tweede punt 
buit te maken, Toen Pascal kort daarop ook zijn tegenstander in het stof 
deed bijten was er zelfs sprake van een overwinning. Pieter kon dus rustig 
zijn sterke stelling uitspelen. Maar dat was buiten de waard gerekend. Henk 
Brummelkamp ( bij de wedstrijd in Chaam niet opgesteld ) wist laat in de 
avond de eer te redden voor En Passant door er een remise uit te slepen. 
Uitslag: 3½-½ 

Nu is het aan het "zaterdag-team" om de " dubbel " te realiseren. We hopen 
dat ze door het bovenstaande gemotiveerd zullen zijn en even geconcen-
treerd zullen spelen. 

Voorlopige tussenstand: 
E.G.S.  4 4 0 0 8 11½-4½ 
En Passant 3 1 0 2 2 6-6 
Caissa  3 0 0 3 0 2½-9½ 
 
De "mannen" die dit hebben gepresteerd waren: 
Jan Langenberg 3½ uit 4 
Pascal Graafmans 3 uit 3 
Ton Krugers  2½ uit 4 
Pieter Couwenberg 1½ uit 3 
Jaap Touw  1 uit 1 
Arnold Backx  0 uit 1 
 
Bedankt voor jullie geweldige inzet en van harte gefeliciteerd ! 

T.K.  
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FIDE - reglement voor 5 minutenpartijen 

De duur van de partij. 
1. Iedere speler dient zijn zetten uit te voeren binnen de vijf minu-

ten op zijn klok. 

De klok. 
2. Alle klokken moeten zijn voorzien van een speciaal hulpmiddel - 

gebruikelijk is een vlag - dat het einde van de toegestane tijd 
aangeeft. 

3. Voor het begin van de partij dienen de spelers de opstelling van 
de stukken en de afstelling van de klok te controleren. Indien een 
speler dit heeft nagelaten, en hij zijn eerste zet heeft gedaan, 
worden protesten dienaangaande niet in behandeling genomen. 

4. Iedere speler moet zijn klok bedienen met dezelfde hand waar-
mee hij zijn stukken verplaats Uitzondering: bij het uitvoeren 
van de rochade mogen beiden handen gebruikt worden. 

5. De wedstrijdleider bepaalt aan het begin van het toernooi aan 
welke kant van het bord de klok gezet wordt; de zwart speler be-
paalt aan welke kant van het bord hij wil gaan zitten. 

6. Geen van de spelers mag de knop van zijn klok meer of minder 
permanent met een van zijn vingers bedekken. 

7. Gedurende de partij mag de klok door geen van der spelers op-
getild worden. 

De gewonnen partij. 
8 Een partij is gewonnen door een speler: 

a) De koning van zijn tegenstander heeft mat gezet. 

b) Wiens tegenstander verklaart, dat hij opgeeft; 
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c) wiens tegenstander een onreglementaire zet voltooit (art.17), 
hierin begrepen een zet waarmee het schaak van zijn koning niet 
wordt opgeheven of waardoor zijn koning schaak komt te staan, 
maar slechts dan wanneer de speler de winst op eist vóór dat hij 
zelf een stuk aanraakt. In plaats van deze procedure is het toege-
staan, dat een speler de koning van zijn tegenstander slaat, in-
dien deze zijn koning schaak laat staan of een zet doet waardoor 
zijn koning schaak komt te staan. 

9. Een speler moet zelf de winst opeisen door onmiddellijk beide 
klokken stil te zetten en de wedstrijdleider in te lichten. Bij het 
op eisen van winst op grond van artikel 8d, dient nadat de klok-
ken zijn stilgezet de vlag van de speler niet en die van zijn te-
genstander wel gevallen te zijn. Indien beide vlaggen wel zijn 
gevallen, wordt de partij remise verklaard. Zie artikel 10c. 

De onbesliste partij. 
10. Een partij is remise; 

a) als een koning is patgezet;  

b) als de beide spelers dit tijdens (maar niet vóór of na) de partij 
overeenkomen; 

c) als de vlag van een speler valt, nadat de vlag van een andere spe-
ler al gevallen reeds gevallen was, zonder dat de winst opgeëist 
was. 

d) Als een speler aantoont dat hij de koning van de tegenstander 
voortdurend schaak kan geven (eeuwig schaak) of dat hij een 
herhaling van de stelling kan afdwingen als bedoeld in artikel 
10.5 van de spelregels. 

e) als beide spelers onvoldoende materiaal hebben voor een moge-
lijk mat (alleen bij koning tegen koning, koning en paard tegen 
koning en koning en loper tegen koning en loper met lopers op 
diagonalen van dezelfde kleur); 
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f) als een speler onvoldoende materiaal voor een mogelijk mat zo-
als beschreven in artikel 10e en de vlag van de tegenstander het 
eerst valt. 

11. Als een partij remise is geëindigd, moet de witspeler dit aan de 
wedstrijdleider vermelden. 

Diversen. 
12. Als een stelling door toedoen van een speler de stelling per on-

geluk in het ongerede geraakt, moet hij deze in zijn eigen tijd 
herstellen, kan zijn tegenstander de klok van de speler aan de 
gang brengen zonder zelf een zet te doen, teneinde er zeker van 
te zijn dat de speler de stukken in zijn eigen tijd weer op de juis-
te velden zet. 

13. Er wordt gespeeld volgen de regels van het schaakspel, vast ge-
steld door FIDE en eventuele interpretaties op deze spelregels, in 
alle gevallen waarop zij van toepassing en zij niet in strijd zijn 
met dit reglement 

Speciaal artikel 7 (Het aan geraakte stuk) blijft volledig van 
kracht. Als een speler een stuk aanraakt en dat met een ander 
stuk zet moet zijn tegenstander de klok van de speler aan de 
gang brengen en hem meedelen, dat hij zijn zet moet voltooien 
overeenkomstig artikel 7. 

14. In geval van een geschil mag een speler de klokken stilzetten om 
de wedstrijdleider te alarmeren en hem om een beslissing te vra-
gen. Alle bepalingen bindend zijn. 

15. Het is aan toeschouwers en spelers, die met een andere partij 
bezig zijn, niet toegestaan te praten over of zich op een andere 
wijzen met een partij te bemoeien. Als zo'n derde zich op eniger-
lei wijze met een partij bemoeit, zoals het wijzen op een geval-
len vlag of op een onreglementaire zet, kan de wedstrijdleider de 
partij annuleren en beslissen dat in de plaats daarvan een nieuwe 
partij moet worden gespeeld; bovendien kan hij de overtreder uit 
de speelzaal (doen) verwijderen. Ook een wedstrijdleider dient 
zich te onthouden van het wijzen op het vallen of een onregle-
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mentaire zet, daar de spelers hiervoor de verantwoordelijkheid 
dragen. 

16. De wedstrijdleider mag de klokken niet bedienen, behalve in het 
geval van een geschil of indien beide dit hem verzoeken. 

17. Een zet is voltooid zodra de hand van de speler het stuk heeft 
losgelaten overeenkomstig Artikel 6 van de Regels voor het 
Schaakspel. 

18. Onreglementaire zetten die door beide spelers niet zijn opge-
merkt, kunnen achteraf niet gecorrigeerd worden: ook kunnen zij 
achteraf niet leiden tot een winst op grond van artikel 8c. 

19. Voordat een snelschaaktoernooi begint, dienen de organisatoren 
een exemplaar van dit reglement aan iedere deelnemer uit te rei-
ken, of indien dit niet mogelijk is, er voor zorgen, dat een vol-
doende aantal exemplaren van dit reglement in de speelzaal 
wordt neergelegd. Dit dient tenminste een half uur voor het aan-
vangstijdstip van de eerste ronden te geschieden. 

Opmerking 
Ook andere tijden dan in artikel 1 zijn mogelijk, mits dit vooraf 
duidelijk is meegedeeld. Gedacht zou kunnen worden aan een 
bedenktijd van maximaal 15 minuten per speler. Uiteraard geld 
de notatie plicht dan ook niet. 
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EGS kampioen 

ongeslagen in seizoen 2000/2001 

Succesvolle reeks 
Op zaterdag 7 april moest EGS gelijk spelen tegen Kentering II uit 
Rosmalen om kampioen te worden in de vierde klasse van de NBSB. 
Gezien de ongeslagen reeks van het afgelopen seizoen moest dit te 
realiseren zijn op eigen terrein in Hof van Holland. 

Snelle voorsprong 
Een snelle voorsprong was wenselijk om de druk van de ketel te ha-
len. Henk van Griethuijsen die Pieter Couwenberg verving, wist op 
bord vier met een variant van het Catalaans de score te openen. Pas-
cal Graafmans opende met zijn vertrouwde b4. In deze Poolse ope-
ning vlogen de stukken van het bord. Met paard en lopen tegen een 
toren bleef deze partij die op tempo gespeeld werd, niet zonder ri-
sico's. Graafmans rondde echter bekwaam af: 2-0. Bij vier bordpun-
ten zou de titel binnen zijn. Alex van Lanen en Jan Langenberg (4½ 
uit 6 in deze competitie) aanvaardden een remiseaanbod: 3-1. 

Nestor in schijnwerper 
De nestor van EGS, Louis Doomernik, kwam in de opening ernstig 
in moeilijkheden tegen een jeugdspeelster van Kentering uit Rosma-
len. Doomernik bevrijdde zich uit zijn benarde positie en wist het 
belangrijke vierde punt binnen te halen. 

Remises 
Kort daarop remiseerde Jaap Touw na fianchetto door wit in een 
Spaanse partij. De overwinning van EGS in de laatste ronde stond 
hiermee vast.Henk Renders drong niet meer aan en schoof de stelling 
zo dicht dat een remise overeengekomen werd. Fred Pardoel speelde 
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zijn zwakste partij van het seizoen. Na uren op de rand van een ne-
derlaag gebalanceerd te hebben, accepteerde ook hij een remise. Met 
5½-2½ werd de laatste ronde afgesloten.  

Het slotoffensief van Waalwijk II tegen ODI (8-0) had nog slechts 
statistisch belang. De Waalwijkers bleven op twee wedstrijdpunten 
en een half bordpunt steken.  

Veertien spelers 
Behalve de acht spelers in de laatste ronde leverden Ton Krugers, 
Arnold Backx, Pieter Couwenberg, Erik Hamers, Vida Kokotovic en 
Leo Joosten een bijdrage tot het behalen van het kampioensschap 
door EGS.  

Lang verbeid succes 
Na enkele promoties met een tweede plaats was dit de eerste titel van 
EGS sinds het begin van de jaren tachtig. Tot het team dat toen kam-
pioen werd in de tweede klasse van de avondcompetitie behoorden 
Van Griethuijsen , Renders en Doomernik van het huidige kampi-
oensteam. 

Uitslagen 
J. Langenberg  - J. Fagel  ½-½ 
P. Graafmans  - P. Willemen  1-0 
A. Van Lanen  - H. Kranenborg ½-½ 
H. v. Griethuijsen - J. Cloo   1-0 
F. Pardoel  - H. v.Eijk  ½-½ 
H. Renders  - P. Zijderveld  ½-½ 
J. Touw  - J. Van Herk  ½-½ 
L. Doomernik  - Y. Muhren  1-0 
Eindstand: 5½-2½ 
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Van Griethuijsen snelschaakkampioen 

Aanval troon 
Op 8 mei werd de vijfde en laatste ronde van het open Goirlese snel-
schaakkampioenschap gespeeld in Hof van Holland. Hoewel er twin-
tig schakers deelnemen aan dit evenement kon alleen Pascal Graaf-
mans leider Henk van Griethuijsen in de laatste ronde nog van de 
troon stoten. Heel serieus was de dreiging niet omdat Van Griethuij-
sen in de voorafgaande ronden drie punten voorsprong bij elkaar 
gesprokkeld had. 

Diehards 
Acht spelers bleven tot het bittere einde in de strijd. Subtoppers als 
Van Lanen en Touw hadden reeds afgehaakt in deze finale. Jan Lan-
genberg, op een veilige derde plaats in het klassement, had eveneens 
de slag gemist. Diehards als Krugers, Doomernik en Backx meldden 
zich wel in de finalepoule.  

Doekje voor het bloeden 
Uiteindelijk hielden Griethuijsen en Graafmans elkaar in evenwicht 
zodat de titel van Van Griethuijsen niet meer in gevaar kwam. Een 
doekje voor het bloeden voor Graafmans was dat hij Van Griethuij-
sen in het directe duel klopte. Over het hele seizoen gezien is Van 
Griethuijsen toch de terechte kampioen. Het gat tussen de twee eerste 
spelers en de rest bedroeg uiteindelijk respectievelijk twaalf en negen 
punten. Dit verschil geeft aan dat er dit seizoen te weinig strijd is 
geleverd voor de snelschaaktitel.  

Leo Joosten in de spits 
Leo Joosten veraste met een keurige derde plaats. Met zijn vierde 
plaats wist Henk Renders in het eindklassement nog naar een gedeel-
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de bronzen plak te grijpen. Doomernik en Kokotovic deelde de vijfde 
plaats wat hen een voortreffelijke zesde en negende plaats in het 
klassement opleverde. 

Vijfde ronde (eerste vijf) 
1. Henk Griethuijsen/Pascal Graafmans 5½ 
3. Leo Joosten     4 
4. Henk Renders    3½ 
5. Vida Kokotovic/Louis Doomernik 3 
7. Ton Krugers    2 
8. Arnold Backx    0 
 
Eindklassement 
1. Henk van Griethuijsen   27 
2. Pascal Graafmans    24 
3. Jan Langenberg/Henk Renders  15 
5. Alex van Lanen    13 
6. Louis Doomernik    12½ 
7. Jaap Touw     12 
8. Leo Joosten     11½ 
9. Vida Kokotovic    11 
10. Pascal Janssen    8½ 
11. Pieter Couwenberg   6½ 
12. Ton Krugers    5 
13. Arnold Backx    3½ 
14. Mathijs Meeuwissen/Fred Pardoel 3 
16. Peter van Wijk    2 
17. Jan van Iersel/Frans Leijtens  0 



Epiloog 

Op 8 maart j.l. werd in Chaam de laatste wedstrijd gespeeld van de 
regiocompetitie tussen En Passant en Caissa uit Rijen. Ofschoon de 
plaatsen reeds verdeeld waren, hebben onze schaakvrienden er blijk-
baar een serieuze strijd van gemaakt getuige de Uitslag 2-2. 

Daardoor is de einduitslag van de competitie geworden : 

1. E.G.S.  4 4 0 0 8 11½-4½ 
2. En Passant  4 1 1 2 3 8-8 
3. Caissa  4 0 1 3 1 4½-11½ 
 

Rest mij nog alle deelnemers te bedanken voor de prettige sfeer 
waarin de partijen gespeeld werden, hun niet aflatende strijdlust en 
het beschikbaar zijn voor hun vereniging. 

T.K. 
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Agenda en Oplossingen 

 5 juni afsluiting met simultaan 
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DE SCHAAKMEESTER 

jaargang 23 nummer 2 oktober 2001
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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 Henk van Griethuijsen, tel. (013) 534 4520 

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

Contributie 
Senioren: ƒ 125,- per jaar (€ 57,-) 
Junioren: ƒ 100,- per jaar (€ 45,-) 

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

Het afgelopen seizoen heeft EGS geen windeieren gelegd. Verschil-
lende overwinningen hebben binnen de club voor een juichstemming 
gezorgd. Met het schaken zit het wel goed. We zijn zelfs zover dat 
we weer met twee teams in de NBSB-competitie kunnen spelen. Bei-
de teams zullen in de 3e klasse van start gaan. De verwachtingen voor 
het 1e team zijn hoog. Een aantal tegenstanders is namelijk door het 
opheffen van de 4e klasse “buiten de regels” om toch gepromoveerd. 

Ook op de dinsdagavonden zal het er weer spannend en strijdlustig 
aan toe gaan. Er zijn een aantal nieuwe leden bijgekomen waarvan 
we nog veel gaan horen. 

Verder in deze schaakmeester de notulen van de ledenvergadering op 
pagina 4. Gelukkig zijn ze deze keer iets sneller gepubliceerd dan 
afgelopen seizoen. Dat proberen we erin te houden. Op pagina 8 vin-
den we de hoofdbrekers. Let op: Het loopt niet in alle opgaven direct 
mat. 

Iedereen die iets meer wil weten over hoe je een koningsaanval moet 
opzetten en wanneer je een koningsaanval kan uitvoeren, moet het 
stukje over de koningsaanval op pagina 9 eens goed doornemen. Dat 
kan zeer van belang zijn voor de komende buitencompetitie. Een 
overzicht van de indeling vind je op pagina 13. De uitslag van deze 
buitencompetitie zal niet meer via het bekende bondsblaadje ver-
spreid worden. Meer hierover op pagina 14. 

En tenslotte op pagina 15 de agenda voor de komende weken met 
daarbij de oplossingen van de hoofdbrekers. Veel leesplezier. 
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Notulen ledenvergadering 04-09-2001 

Aanwezig: Backx, Couwenberg, Pastor, den Otter, Doomernik, 
Krugers, Touw, Kokotovic, Joosten, van Griethuijsen, Graafmans, 
van Lanen, Renders, Leijtens. 

1) Voorzitter heet iedereen welkom. 

2) Notulen van de vorige vergadering wordt door iedereen goedge-
keurd. 

3) Jaarverslag: 

2 promoties regio en zaterdag competitie. 

Jubileum toernooi was een succes. Deze wordt voortgezet via het 
Lentement toernooi. 

Oud-ledenmiddag was dit seizoen iets minder succesvol. 

Interne competitie: winnaar Jan Langenberg. 

Snelschaken: winnaar Henk van Griethuijsen, prijs wordt uitge-
reikt. 

Meeneemavond heeft tot nu toe elke keer een nieuw lid opgele-
verd. 

Louis wordt wegens verdiensten + 25 jaar lidmaatschap gehuldigd. 
De snelschaakbokaal wordt naar Louis vernoemd. Voor het ere-
lidmaatschap heeft Louis geen interesse. Hij vindt dat daar zoveel 
mensen voor in aanmerking komen. 

4) Verslag kascontrolecommissie: Leo stelt voor om de stukken goed 
te keuren en decharge te verlenen. Nieuwe commissie Jaap Touw 
en Henk Renders. 
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5) Arnold doet verslag van het afgelopen jaar (zie toelichting). Geen 
vragen van de leden, dus jaarrekening wordt goedgekeurd. 

6) De contributie wordt dit jaar vastgesteld op FL125,- en Arnold 
trekt de conclusie dat de bondscontributie in de loop der jaren 
meer is gestegen de baten van de EGS zelf! Daarentegen staat ont-
vangst van FL215,- van de bond voor het toernooi en een kleine 
vergoeding voor de lessen van Ton Krugers. Voor de junioren stat 
de contributie op FL60,- 

7) Aftredend secretaris (Ton Pastor) wordt bedankt voor bewezen 
diensten. Pascal Graafmans wordt met algemene stemmen geko-
zen als opvolger. 

8) Voor dit seizoen wordt de bekercompetitie ter discussie gesteld. 
Jaap heeft als voorstel om een rapidcompetitie te houden met het 
Zwitsers systeem. Jaap is daarvoor de wedstrijdleider. Hij zorgt 
voor de verdere uitwerking. 

Thema-avonden worden verzorgd door: Henk Renders, Louis 
Doomernik, Pascal Graafmans, Jan Langenberg. 

Binnencompetitie: Al de leden worden opgeroepen om op tijd te 
komen. De partij begint uiterlijk om 20.15 uur en dan wordt de 
klok ingedrukt! Henk of zijn vervanger zorgen hier mede voor. 

5 avonden snelschaken, laatste ronde speelt de top 6 of 8 tegen el-
kaar en spelen ze voor 2 punten per partij. Dit om competitiever-
valsing te voorkomen. 

Buitencompetitie: Volgens Henk Renders worden we dit jaar geen 
kampioen. We proberen ons dit jaar te handhaven. Maar omdat we 
dit jaar geen vierde klasse meer hebben zitten we in ongeveer de-
zelfde poel als vorig jaar en is volgens het bestuur promotie niet 
meer dan redelijk. Ook stelt Henk  zich aftreedbaar als teamleider 
(en volgens hem Jan Langenberg ook), wanneer er geen tweede 
team komt. Toch is er een tweede team gevormd en kunnen we 
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(ondanks dat dit toch wat geforceerd is gebeurd, wat het bestuur 
betreurt) de twee top teamleiders behouden.  

De spelers die zich tot nu toe opgegeven hebben voor de buiten-
competitie zijn: 

Jan Langenberg, Pascal Graafmans, Eric Hamers, Gerard den Ot-
ter, Fred Pardoel, Henk Renders, Jaap Touw, Pieter Couwenberg, 
Alex van Lanen, Arnold Backx, Ton Krugers, Henk van Griethuij-
sen. Daar komen nog een aantal leden bij, maar daar is Henk Ren-
ders nog mee bezig. We willen twee vaste teams maken met twee 
vaste wisselspelers, maar de uitwerking hiervan laat het bestuur 
geheel over aan Henk. Wel is de bedoeling dat in het tweede team 
ook jeugdspelers komen. 

Regiocompetitie verslag van Ton Krugers. 

EGS wint beker maar deze was kwijt. Na lang zoeken is deze weer 
gevonden. Pieter heeft hem namens het team in ontvangst geno-
men. Het team voor het nieuwe seizoen is: Jan Langenberg, Pieter 
Couwenberg, Pascal Graafmans, Ton Krugers, Jaap Touw, Louis 
Doomernik, Alex van Lanen. 

9) Alex en Pieter zijn geslaagd voor jeugdtrainer. Alex wordt jeugd-
leider. 

Op vrijdag is voortaan de nieuwe lesavond voor de jeugdleden. Er 
worden nog mensen gezocht om les te geven, dus wie zin heeft 
meld je even bij Alex. 

10) De schaakmeester is dit jaar twee keer uitgekomen. Pieter bena-
drukt dat kopij altijd welkom is. Louis vindt het een keurig blaad-
je. Jan bedankt voor de geweldige inzet. Er kunnen eventueel par-
tijen voor de binnen en buiten competitie ingeleverd worden. Leo 
vindt dat de redactie mensen kan benaderen voor kopij. 

11) PR: Henk en Arnold en Alex publiceren in het Goirles Belang. 
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Vanwege de kosten van FL12,- per maand is besloten om met tele-
tekst te stoppen. De kabelkrant kijken veel meer mensen naar. Dus 
we moeten zorgen voor veel Nieuws! Bv: Openluchttoernooi met 
lentement. Het bestuur bedankt iedereen die de PR verzorgt.  

De homepage van de EGS word verzorgd door Jaap Touw. Ook 
Jaap zit verlegen om kopij en vraagt aan iedereen om veel inzen-
dingen. Ook wil hij het clubblad erop gaan zetten.  

12) Rondvraag: 

Ton Pastor heeft als opmerking dat de vereniging bij KvK pasjes 
kan opvragen voor verschillende groothandels. Hier kan de club 
zijn voordeel doen. 

Ton Krugers vraagt om de actuele ledenlijst met de NBSB-
nummers. Ook vraagt hij om de jaarplanning. 

13) De vergadering wordt afgesloten. 



Hoofdbrekers 

In alle opgaves begint zwart. 

Opgave 1: Zwart wint Opgave 2: Zwart wint 
Sunye- Christiansen 1982 Röder – Westland 1983 

EcAfAaGa
aAaAaBbB
AaAbCaAa
jHaAbAaA
AhAaDdAa
hAkAiAaH
AaAaAhHa
aAiLaKmA  

AaAaCcGa
bBaAaAeB
AfBbAaBa
aAaAaAaA
AaHbAhEa
aHaLaAhA
HkAaJaAh
iAaAiAmA 

 
Opgave 3: Zwart wint Opgave 4: Zwart geeft mat in 4. 
Kaunas – Rosentalis 1981 Serré – de Gruson 1977 

AaAcAcGa
bEaAaBbB
AbFaAaAa
aAbAhHeA
AaAaBaAa
aAaAaAhA
HhLkHaKh
aAaIaImA 

AaAaAaGa
aEkAaAbB
BaAaAaCa
aBaAaAaA
AaAaDaAa
jAhAaCaA
HhAaAaIh
iAaAaAaM 
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De koningsaanval 

Het doel in het schaakspel is om de vijandelijke koning mat te zetten. 
Dit wordt eenvoudig wanneer de noodzakelijke verdediging ont-
breekt, of ontnomen wordt. We rokeren niet alleen omdat de koning 
op de vleugels beter beschermt wordt.  Na de rokade is het voor de 
toren makkelijker, om actief te worden.  

De koning die niet de gelegenheid krijgt om te rokeren, is vaak een 
gemakkelijk aanvalsdoel.  Het wordt helemaal oppassen wanneer de 
centrumlijnen geopend worden en de aanvaller zo’n lijn weet te be-
zetten met een van zijn torens.   

Wit:W. Steinitz 
Zwart: C. Von Bardeleben 
Hastings 1895 
1.e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lc4 Lc5 4. c3 Pf6 5. d4 exd4 6. cxd4 Lb4+ 
7. Pc3 d5 8. exd5 Pxd5 9. 0-0 Le6 10. Lg5 Le7 
  

CaAfGaAc
bBbAeBbB
AaDaEaAa
aAaDaAkA
AaKhAaAa
aAjAaJaA
HhAaAhHh
iAaLaImA 
 
Nu volgt er een prachtige combinatie, waardoor de e-lijn geopend 
wordt. 

11. Lxd5 Lxd5 12. Pxd5 Dxd5 13. Lxe7 Pxe7 14. Te1! 
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CaAaGaAc
bBbAdBbB
AaAaAaAa
aAaFaAaA
AaAhAaAa
aAaAaJaA
HhAaAhHh
aAiLiAmA 
 
De toren neemt bezit van de zojuist geopende e- lijn en pent het 
paard op e7. Zwart kan hierdoor niet meer rokeren en is gedwongen 
om met de koning in het centrum te blijven, waardoor hij vrijwel 
direct het aanvalsdoel wordt. 

14. … f6 
Met deze zet probeert zwart toch de rokade uit te voeren maar dan 
kunstmatig.  

15. De2 
Valt het gepende stuk tweevoudig aan. 

15. … Dd7 16. Tac1 c6 
Zwart kan hier niet 17. … Kf7? spelen wegens: 17. Pg5+ fxg5 
18. Df3+ 

A) 18. … Ke8 waarna hij weer terug in de penning staat 19. Tc5 Kd8 
20. T5e5 Te8 21. Db7. 

B) 18. … Kg6 biedt ook geen oplossing omdat wit beschikt over de 
prachtige zet 19. Tc7:! 

C) 18. … Kg8 19. Db7 met de dreiging 21.Db3+. 

17. d5! 
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Houdt de aanval in leven. Bovendien is nu veld d4 vrijgekomen voor 
het witte paard.  Helaas mag zwart dit pionoffer niet weigeren, want 
na 18. dxc6 heeft zwart geen compensatie voor het verloren materi-
aal. 

17. … cxd5 18. Pd4! 
 

CaAaGaAc
bBaFdAbB
AaAaAbAa
aAaBaAaA
AaAjAaAa
aAaAaAaA
HhAaLhHh
aAiAiAmA 
 
Het paard staat prachtig gecentraliseerd, en dreigt het dodelijke 
19. Pf5. 

18. … Kf7 19. Pe6 Thc8 
Tegen de dreiging 20.Tc7. 

20. Dg4! 
Dreigt mat op veld g7. 

20. … g6 21. Pg5+ 
Een prachtige aftrekaanval K+H en opnieuw is de koning gedwongen 
om terug te keren in de penning, wil hij zijn dame niet verliezen.  

21. … Ke8 
Nu staat  het witte paard en dame aangevallen. Het moment om met 
krachtdadige middelen een beslissing te forceren is nu aangebroken! 

22. Txe7+! 
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Zwart kan nu op vier manieren het schaak op te heffen. 

1) 22. … Kd8?? 23. Dd7#. 

2) 22. … De7: 23. Tc8:+ Tc8: 24. Dc8:+ Dd8 en wit heeft een 
gewonnen eindspel met een paard meer. 

3) 22. … Kxe7 23.Te1+ Kd6 24. Db4+ Kc7 25. Pe6+ Kb8 26. 
Df4+ Tc7 en 27. Pc7 Dc7 28.Te8#. 

Wanneer we nu naar de stelling kijken zien we dat alle stukken van 
wit worden aangevallen. Maar zwart kan er niet van profiteren.  

22. … Kf8 23. Tf7+! 
De toren kan niet genomen  worden vanwege de zet 24.Tc8:+ 

23. … Kg8 24. Tg7+! Kh8 
De koning kan niet terug naar f8 want na de zet 25. Ph7:+ is de partij 
uit. 

25. Txh7:+ Kg8 26. Tg7+ Kh8 27. Dh4+ 
Nu de pion op h7 weggeslagen is kan wit schaak geven over de h-
lijn. Hierdoor is zwart gedwongen om het torenoffer aan te nemen. 

27. … Kg7: 28. Dh7+ Kf8 29. Dh8+ Ke7 30. Dg7+ Ke8 
31. Dg8+ Ke7 31. Df7+ Kd8 32. Df8+ De8 33. Pf7+ 
En mat op de volgende zet. 

1 - 0 

Bron: partij uit het boekje: “Aanval op de koningsstelling” B.F. Baranov 

Bewerking 
Pieter Couwenberg 
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Indeling buitencompetitie 

In de buitencompetitie spelen we dit seizoen met twee teams. Onze 
tegenstanders zullen het komende jaar uit de volgende clubs bestaan: 

 

 3e Klasse C 3e Klasse E 
1 Stukkenjagers 6 - 
2 Schavo 2 St. Oedenrode 
3 Rochade 3 De Vrijpion 
4 DSC 2 Vughtse Toren 3 
5 Wolstad 3 Gemert 
6 Waalwijk 2 OSV 2 
7 EGS EGS 2 
8 Baronie 3 Aalst/Waalre 
 

Zoals je ziet begint het tweede team ook direct in de derde klasse. De 
vierde klasse bestaat niet meer. Voor het eerste team betekent dat een 
hernieuwde kennismaking met de tegenstanders van vorig jaar. 

Raadpleeg de agenda in de Schaakmeester om te weten tegen wie we 
waar en wanneer moeten spelen. De eerstvolgende wedstrijd zal op 3 
november zijn. Het eerste team speelt dan uit tegen Schavo 2. Het 
tweede team speelt dan uit tegen St. Oedenrode. 

De indeling leert ons verder dat alle wedstrijden gezamenlijk uit en 
thuis worden gespeeld. Dat wordt iedere zaterdagmiddag die we 
thuis spelen dus een ouderwets drukke boel. 
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NBSB-Aktueel alleen digitaal 

Belangrijk besluit van Algemene Vergadering 

 

Na een lange discussie is in de algemene vergadering van de NBSB 
van vrijdagavond 14 september door Jan Mascini van WLC een 
amendement ingediend op voorgestelde begroting. In de begroting 
was een post van (fl 9000,- gereserveerd voor NBSB Aktueel. Uit de 
discussie, aangezwengeld door César Becx van De Stukkenjagers, 
bleek al dat veel aanwezige verenigingen dit bedrag nog al hoog von-
den, temeer omdat NBSB-Aktueel volgens vele sprekers nauwelijks 
wordt gelezen. Jan Mascini stelde daarom voor NBSB-Aktueel niet 
meer in papieren vorm uit te brengen, maar de verenigingen voortaan 
uitsluitend via een digitale Aktueel (dus via e-mail en internet) op de 
hoogte te houden. Verenigingen zouden Aktueel voortaan zelf kun-
nen printen en verspreiden onder belangstellenden. 

 

Cees Nuijten van HMC stelde als tussenoplossing nog voor NBSB-
Aktueel in het seizoen 2001-2002 te handhaven en intussen een on-
derzoek te doen naar behoeften en alternatieven. Na hoofdelijke 
stemming bleek echter een grote meerderheid tegen het verder uit-
brengen van een papieren NBSB-Aktueel. 

 

NBSB-Aktueel is daarmee als informatieblad ter ziele gegaan. Het 
NBSB-bestuur zal u op korte termijn informeren hoe het digitale 
alternatief vorm zal krijgen. 

Huub van Dongen 
(voorzitter NBSB) 



Agenda en Oplossingen• 

 16 oktober eerste ronde beker 
 18 oktober regiocompetitie: En Passent - EGS 
 23 oktober meeneemavond 
 30 oktober binnencompetitie: ronde 5 
 3 november NBSB: Schavo 2 - EGS, St. Oedenrode - EGS 2 
 6 november halve finale beker 
 13 november binnencompetitie: ronde 6 

  regiocompetitie: EGS - Caissa 
 20 november thema-avond 
 24 november NBSB: EGS - Rochade 3, EGS 2 - De Vrijpion 
 27 november binnencompetitie: ronde 7 
 4 december gongschaken 
 11 december binnencompetitie: ronde 8 
 15 december NBSB: DSC 2 - EGS, Vughtse Toren 3 - EGS 2 
 18 december snelschaken: ronde 1 
 25 december eerste kerstdag 
 5 januari NBSB: EGS - Wolstad 3, EGS 2 - Gemert 
 23 februari NBSB: Waalwijk 2 - EGS, OSV 2 - EGS 2 
 16 maart NBSB: Baronie 3 - EGS, Aalst/Waalre - EGS 2 
 6 april NBSB: EGS - Stukkenjagers 6, EGS 2 is vrij 
 27 april NBSB: beslissingswedstrijden 
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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 Henk van Griethuijsen, tel. (013) 534 4520 

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

Contributie 
Senioren: ƒ 125,- per jaar (€ 57,-) 
Junioren: ƒ 100,- per jaar (€ 45,-) 

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

In deze kersteditie van de Schaakmeester een aantal verslagen van de 
buitencompetitie. EGS-1 gaat nu aan de leiding ondanks de langzame 
start. EGS-2 belooft ook veel goeds voor de toekomst. 

Degenen die hun hersenen nog willen kraken, kunnen hun plezier op 
met de hoofdbrekers en het verslag van het thema over een toren-
eindspel. 

Ook de jeugd is weer vertegenwoordigd in de Schaakmeester. Niet 
alleen het verslag achterin is aanwezig, maar ook onderstaande teke-
ning komt van onze jeugd. 
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Schavo 2 – EGS 4-4 

Het eerste team van de Eerste Goirlese Schaakclub (EGS) heeft tijdens de 
eerste ronde in de NBSB-competitie de winning mood van vorig seizoen 
niet door kunnen trekken. EGS werd vorig jaar ongeslagen kampioen in de 
vierde klasse. Bij het debuut, zaterdag, in de derde klasse werd met 4-4 
gelijk gespeeld tegen Schavo 2. 

EGS was met voorsprong uit de kleedkamers gekomen. Captain Jan Lan-
genberg had zijn partij aan bord drie vooruit gespeeld en gewonnen. Die 1-
0 voorsprong verdween echter voor aanvang van de wedstrijd als sneeuw 
voor de zon omdat de Goirlenaren door droeve familieomstandigheden met 
een man minder naar Tilburg af moesten reizen. 

Erik Hamers bracht met een overwinning aan bord zes EGS echter weer op 
voorsprong. Niet veel later scoorde ook Pascal Graafmans, spelend aan 
bord één, zijn eerste zege van het seizoen: 3-1. Jaap Touw, geposteerd aan 
het zevende bord, leek op weg om het vierde punt te scoren. Hij kwam 
echter in zware tijdnood en gaf een zekere overwinning uit handen, om 
uiteindelijk zelfs nog te verliezen. 

Maar Alex van Lanen, aan bord vijf, wist kort daarop een remise-stelling 
open te breken en die om te buigen naar winst, zodat EGS weer op een 
voorsprong van 2 punten kwam: 4-2. Met deze score was een gelijkspel al 
binnen en Henk van Griethuijsen en Fred Pardoel, respectievelijk bord drie 
en vier, hadden de kans een overwinning voor EGS in de wacht te slepen. 

Pardoel vocht als een leeuw in een stelling met licht nadeel, maar moest 
met lede ogen toezien hoe zijn tegenstander dat langzaam maar zeker uit-
bouwde naar een beslissend overwicht. Met 4-3 op de borden kwam alle 
druk te liggen op de schouders van meervoudig clubkampioen Henk van 
Griethuijsen. In een bloedstollende partij had hij in een onoverzichtelijke 
stelling een klein voordeeltje op het bord weten te krijgen, een remise leek 
zeker. Maar zijn tegenstander wist hem op een slinkse manier in de val te 
lokken. Met nog enkele minuten op zijn klok mocht de Schavo-speler de 
scalpel van de EGS-er aan zijn riem binden. 
Geen overwinning dus voor EGS in deze eerste wedstrijd van het nieuwe 
seizoen, maar een zwaarbevochten gelijkspel: 4-4. 



Hoofdbrekers 

In alle opgaves begint zwart. 

Opgave 1: Zwart wint Opgave 2: Wit wint 
Barry - Rossolimo 1975 Makow – Waschenin 1976 

AaAaCaAg
aAbFaAcA
AbAaAaAa
aAaAaAaA
AaAhBhAb
aIaAaAaA
HiAaAhAh
aAaAlAaM  

AaCaAaGa
bBaAaBaA
AaAiAaBa
aAaAaAaB
FaAaHaAl
aAkAaHaA
EaAaAaHa
mAaAaAaI 

 
Opgave 3: Wit wint Opgave 4: Wit wint 
Nasarow – Skubejew 1985 Dutka – Chwojnicki 1977 

CaAaEgAe
aAaDbAfA
AaAaAaBb
bBdAaHjA
AaAaAaAk
aKhAlAaH
HhAjAaAa
aMaAiAaA 

CaAaCeAg
bBbAfAbB
AaAaAaAa
aAaHaAlA
AaAaAjAa
aHaAaAhK
HaAaEaAh
kAaAaImA 
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EGS 1 Wint in Dongen  

KOPPOSITIE GOIRLESE SCHAKERS 

Op zaterdag 15 december bond het eerste team van EGS de strijd aan 
tegen DSC 2 uit Dongen. 

Come-back Doomernik 
Zonder Van Lanen en Touw maar met Doomernik moest de tweede 
plaats op de ranglijst vastgehouden worden teneinde de titelaspiraties 
open te houden. 

Graafmans solliciteert 
Erik Hamers liet al snel het eerste punt aantekenen en bleef daardoor 
ongeslagen in de buitencompetitie. Louis Doomernik, terug in de 
basis, wist een ingewikkelde stelling naar remise af te wikkelen. Pas-
cal Graafmans won voor de derde keer aan het tweede bord en solli-
citeert naar het eerste bord. 

Henk Renders moest en licht voordeel prijsgeven en kwam zwaar in 
de problemen. Langs afgronden laverend wist hij de stand op ½ - 3½ 
te brengen. 

Bishoen onnavolgbaar 
De strijd leek beslist maar EGS stond op drie borden in het nadeel. 
Om die reden accepteerde Pardoel geen remise. Bob Bishoen, de 
revelatie van dit seizoen, wist zijn achterstand op miraculeuze wijze 
om te buigen in een stelling met veel perspectief. Met een schitteren-
de combinatie tilde hij EGS 1 naar de winst. 

Klok redt Couwenberg 
Fred Pardoel en Pieter Couwenberg gingen op jacht naar een hoog 
bordgemiddelde. Pardoel wist eenvoudig te winnen terwijl Couwen-
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berg zich in een slechtere positie dan zijn vrouwelijke tegenstander 
door de klok liet redden. 

Eindstand 1½ - 6½ 
Langenberg ploeterde nog een uur door om via eeuwig schaak nog 
een half punt binnen te slepen. Uiteindelijk moest hij zijn koning 
neerleggen. 

Aan de leiding 
Omdat koploper Baronie 3 uit Breda op 4-4 bleef steken tegen Scha-
vo 2 uit Tilburg, neemt EGS 1 door een beter bordgemiddelde de 
leiding over. 

De tweede klassen van de NBSB komt in zicht voor EGS door deze 
overwinning. 

Uitslagen 
M. van der Burght - J. Langenberg 1-0 
E. Cloosterman - P. Graafmans 0-1 
J. Haast  - B. Bishoen  0-1 
P. Damen  - F. Pardoel  0-1 
R. Haast  - E. Hamers  0-1 
M. Nieuwenhuis - P. Couwenberg 0-1 
T. de Ligt  - L. Doomernik ½-½ 
B. Fokker  - H. Renders  0-1 

 



Thema-avond 

Onlangs werd bij EGS het thema Koning + Toren + Pion tegen Ko-
ning + Toren behandeld. De volgende voorbeelden kwamen hierbij 
aan bod. Om ze nog eens een keer rustig te kunnen nakijken staan ze 
in de Schaakmeester vermeld. 

AaAaGaMa
aAaAaAhA
AaAaAaAa
aAaAaAaA
AaAaAaAa
aAaAaAaA
AaAaAaAc
aAaAaIaA

Voorbeeld 1 
In deze stelling wint wit door 
het bouwen van een brug. 

1. … Ke7 2. Te1+ Kd7 3. Te4! 
Th1 4. Kf7 Tf1+ 5. Kg6 Tg1+ 
6. Kf6 Tf1+ 7. Kg5 Tg1+ 8. 
Tg4! 

1 – 0 

 

 

AaAaGaAa
aAaAaAaI
AaAaAaAa
aAaAhMaA
AaAaAaAa
aAaAaAaA
AaAaAaAa
cAaAaAaA

Voorbeeld 2 
1. … Ta6! 2. Tb7 Tc6 3. Ta7 
Tb6 4. e6 Tb1! 

Witte koning kan nu niet naar 
e6. 

½ – ½ 
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Voorbeeld 3 
IaAaAaAa
hAaAaAmA
AaAaAaAa
aAaAaAgA
AaAaAaAa
aAaAaAaA
AaAaAaAa
cAaAaAaA

1. Kf7 Kf5 2. Ke7 Ke5 3. Kd7 
Kd5 4. Kc7 Kc5 5. Tc8 Txa7+ 
6. Kb8+ Kb6 

½ – ½ 

MaAaAaAa
hAaAaGaA
AaAaAaAa
aAaAaAaA
AaAaAaAa
aAaAaAaA
AaAaIaAa
aCaAaAaA

Voorbeeld 4 
1. Tc2 Ke7 2. Tc8 Kd6 3. Tb8 
Ta1 4. Kb7 Tb1+ 5. Kc8! Tc1+ 
6. Kd8 Th1 7. Tb6+ Kc5 8. Tc6+ 
Kd5 9. Ta6 Th8+ 10. Kc7 

1 – 0 

CaAaAaAa
aAaImAgA
AaAaHaAa
aAaAaAaA
AaAaAaAa
aAaAaAaA
AaAaAaAa
aAaAaAaA

Voorbeeld 5 
Deze stelling is remise: 

a) De pion staat op de zesde rij 

b) De zwarte koning is 1 rij 
verwijderd van de pion. 

c) De zwarte toren is drie rijen 
verwijderd van de pion. 

1. Td8 Ta7+ 2. Td7 Ta8 3. Td6 
Kg6! 4. Td7 Kg7 5. Tc7 Ta1 
6. Td7 Ta2 7. Te8+ Kf6 8. e7 
Ke6! 9. Kf8 Tf2+ 10. Ke8 Ta2 

½ – ½ 
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Jeugdafdeling EGS 

De jeugdafdeling van EGS heeft dit seizoen haar clubavond ver-
plaatst naar de vrijdag. Van 19.00 tot 20.00 uur komen de jonge 
schakers dan in het Jan van Besouwhuis bij elkaar om les te krijgen 
in de stappenmethode en tegen elkaar te spelen. Er zijn al twee ge-
slaagden te bejubelen: Jeroen Hamers (zoon van senior-lid Erik) en 
Jasper van Dalen hebben hun diploma voor stap één binnen gehaald. 

Omdat de jeugdafdeling uit een licht stijgend, maar nog altijd be-
scheiden aantal leden bestaat, wordt er geen interne jeugdcompetitie 
gespeeld. Wel hebben de jeugdschakers van EGS enkele toernooien 
op de kalender geprikt, die ze met hun aanwezigheid gaan opluiste-
ren. Zo deden Jasper en Jeroen in oktober mee aan de Tilburgse dis-
trictskampioenschappen, waarbij vooral Jeroen goed presteerde. Hij 
eindigde als beste van zijn geboortejaar 1992.  

EGS doet ook met een flinke delegatie mee aan het Waalwijkse 
grand prixtoernooi. Zeven EGS-ers hebben de eerste van vijf rondes 
(op 9 december) er inmiddels op zitten. De resultaten waren wisse-
lend, meestal te verklaren uit de hoeveelheid toernooi-ervaring van 
de deelnemers. 

Thijs Walbeek en Jeroen deden mee aan de hoogste van twee poules, 
de Grand Prixpoule. Thijs (die inmiddels zijn examen voor stap drie 
heeft gedaan) scoorde vier uit vijf, Jeroen (nog bezig met stap twee) 
anderhalf uit vijf. In de kandidatenpoule, voor beginnende schakers, 
scoorde Jasper het beste: vier uit vijf. Olga behaalde tweeënhalf uit 
vier, Davey drie uit vijf, Bart anderhalf uit vijf en Robert, tenslotte, 
was de ongelukkigste en moest met nul uit vier huiswaarts keren.  

Op 27 januari wordt de tweede ronde gespeeld, daarna volgen nog 
drie wedstrijddagen. 



Agenda en Oplossingen•  

 18 december snelschaken: ronde 1 
 25 december eerste kerstdag 
 1 januari nieuwjaar 
 5 januari NBSB: EGS - Wolstad 3, EGS 2 – Gemert 
 8 januari interne competitie: ronde 9 
 15 januari interne competitie: ronde 10 

  regiocompetitie: EGS – En Passent 
 22 januari beker: finale 
 29 januari interne competitie: ronde 11 
 5 februari snelschaken: ronde 2 
 12 februari carnaval 
 19 februari interne competitie: ronde 12 
 23 februari NBSB: Waalwijk 2 - EGS, OSV 2 - EGS 2 
 26 februari thema avond 
 5 maart interne competitie: ronde 13 

  regiocompetitie: Caissa – EGS 
 12 maart interne competitie: ronde 14 
 16 maart NBSB: Baronie 3 - EGS, Aalst/Waalre - EGS 2 
 19 maart interne competitie: ronde 15 
 26 maart snelschaken: ronde 3 
 2 april interne competitie: ronde 16 
 6 april NBSB: EGS - Stukkenjagers 6, EGS 2 is vrij 
 9 april interne competitie: ronde 17 
 27 april NBSB: beslissingswedstrijden 

                                                 
• Oplossingen hoofdbrekers 
Opgave 1: 1. … e3! 2. Txe3 Dd5+ 3. f3 Dxf3+! 
Opgave 2: 1. Dd8+! Kh7 2. Txh5+! gxh5 3. Th6+! Kxh6 4. Df6+ 
Opgave 3: 1. Ph7+! Dxh7 2. Lxe7+ Kg7 3. De5+! Pxe5 4. f6 mat 

 
Opgave 4: 1. Pg6+! hxg6 2. Dh6+! Kg8 3. Le6+ Dxe6 4. Txf8+! 
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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 Henk van Griethuijsen, tel. (013) 534 4520 

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

Contributie 
Senioren: € 57,- per jaar 
Junioren: € 45,- per jaar 

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



Van de Redactie 

Deze keer een snelle start van de Schaakmeester in het nieuwe jaar. 
Dankzij de goede resultaten in de verschillende competities is er ook 
voldoende aanbod om getoond te worden. 
 
Van Griethuijsen Bevestigt Favorietenrol ...........................................4 
EGS Wint Spectaculair ........................................................................5 
EGS 2 Verliest .....................................................................................7 
Hoofdbrekers .......................................................................................8 
EGS 2: "Alle begin is moeilijk”! .........................................................9 
Analyse ..............................................................................................11 
Regiocompetitie.................................................................................14 
Agenda en Oplossingen .....................................................................15 
 
Veel plezier bij het lezen! 
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Van Griethuijsen Bevestigt Favorietenrol 

Snelschaakcompetitie 
Op 18 december is bij Hof van Holland de snelschaakcompetitie van 
het seizoen 2001/2002 van start gegaan. Zoals ieder jaar hing er een 
nerveuze sfeer bij de start van het snelschaakseizoen. De loting ver-
liep dit keer zonder incidenten.  

Vida Kokotovic verrast 
In Poule A bevestigde Henk van Griethuijsen zijn vorm van afgelo-
pen seizoen waarin hij onbedreigd kampioen werd. Op één punt 
volgde Jan Langenberg, medetitelkandidaat en dé verrassende Vida 
Kokotovic. Henk Renders en Alex van Lanen konden de schade tot 
twee punten beperken. 

Evenwicht 
In poule B hielden Bob Bishoen, de revelatie van het seizoen, Tsjeng 
Houben en Pascal Graafmans elkaar in evenwicht. Op afstand wisten 
Pieter Couwenberg en Louis Doomernik zich in de eerste helft van 
het veld te handhaven. 

Stand: 
   

1. Henk van Griethuijsen 6 9. Pieter Couwenberg 3
2. Pascal Graafmans 5 10. Louis Doomernik 2
 Vida Kokotovic 5  Arnold Backx 2
 Tseng Houben 5 12. Leo Joosten 1
 Bob Bishoen 5  Jaap Touw 1
 Jan Langenberg 5 14. Frans Leijtens 0
7. Alex van Lanen 4  Ton Pastor 0
 Henk Renders 4    
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EGS Wint Spectaculair 

EGS 1 - Wolstad 3: 5 - 3 

Derby 
Op vijf januari speelde EGS 1 tegen Wolstad 3 uit Tilburg. Wolstad 
3 stond derde op de ranglijst terwijl EGS 1 lijstaanvoerder was. Een 
op de volle winst spelend Wolstad 3, nam derhalve achter de borden 
plaats. 

Snelle voorsprong 
Bob Bishoen bracht na een uur de stand op 1-0 door winst tegen Rob 
Leurs..  Toen Pascal Graafmans tegen Ben van Kuijk 2-0 liet aante-
kenen, zag de score er wel fraai uit maar de stellingen lagen er voor 
EGS niet florissant bij. Zelfs de winst op het eerste bord van Jan 
Langenberg gaf nog geen reden tot onbezorgd uitschuiven door de 
EGS-ers. 

Slechte vooruitzichten 
Toen Henk Renders een sterkere positie liet glippen en verloor, be-
gon de match pas echt tot leven te komen. Een voorsprong van 3-1 
maar slechte posities voor Van Lanen, Couwenberg en Hamers en 
een gelijk opgaande strijd tussen Fred Pardoel en Wim Kimman, 
leken op een gelijkspel te wijzen. Niet voldoende voor het naar de 
titel lonkende EGS 1. 

Van Lanen kantelt wedstrijd 
Alex van Lanen wist uit een schier onmogelijke stelling terug te 
vechten. Met minder materiaal kon hij een matstelling forceren: 4-1. 
De wedstrijd kantelde weer in het voordeel van EGS. Pieter Cou-
wenberg en Erik Hamers moesten vervolgens naar verwachting het 
loodje leggen: 4-3. Vier uur was er inmiddels gespeeld. 
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Heroïsch duel Kimman - Pardoel 
Pardoel en Kimman, oud-kampioen van Tilburg, speelden nog een 
uur door. EGS had een halfje nodig voor de winst, terwijl Kimman, 
middels een overwinning, de draw nog uit het vuur kon slepen voor 
Wolstad. Een adembenemend duel, ook voor het publiek, ontspan 
zich tussen de twee taaie kemphanen. Omdat Kimman een paar mi-
nuten achterstand had op de klok, was hij gedwongen de stelling te 
forceren. Fred Pardoel kon dit wanhoopsoffensief keren en EGS naar 
een toch nog royale overwinning voeren.  

Uitslagen 
Langenberg - Kok   1 - 0 
Graafmans  - Van Kuijk  1 - 0 
Pardoel  - Kimman  1 - 0 
Bishoen  - Leurs   1 - 0 
Van Lanen  - Van Hoorn  1 - 0 
Couwenberg - Van de Zande 0 - 1 
Renders  - Bulle   0 - 1 
Hamers  - Höhner  0 - 1 

Stand 
1. EGS 1  7 21½ 
2. Baronie 3 7 20½ 
3. Wolstad 3 4 18 
4. Schavo 2  4 16½ 
5. DSC 2  4 16 
6. Stukkenjagers 6 15 
7. Rochade 3 2 10½  
8. Waalwijk 2 2 10 

Nog te spelen 
23 februari     6 april 
Waalwijk 2 – EGS    DSC 2 - Baronie 3 
Rochade 3 - Baronie 3   EGS - Stukkenjagers 6 

16 maart 
Baronie 3 – EGS 
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EGS 2 Verliest 

EGS 2 trad aan tegen Schaakclub Gemert. Ondanks dapper weerwerk 
wisten de Oost-Brabanders met 7½ tegen ½ te winnen. De remise 
werd afgedwongen door jeugdspeler Johan Zijlstra. Voor de volgen-
de ronde zal teamleider Krugers met de opstelling moeten gaan 
schuiven om de juiste balans in het team te zoeken, zodat de weg 
naar boven weer gevonden kan worden.  

Uitslag 
Backx  - Pennings  0 - 1 
Doomernik  - Hommel  0 - 1 
Janssen  - Peeters  0 - 1 
Krugers  - Sluijter  0 - 1 
Voorhorst  - Mcnab  0 - 1 
Zijlstra  - Van Mierlo  ½ - ½ 
Naber  - Van Berlo  0 - 1 
Leijtens  - Vissers  0 - 1 

Stand 
1. OSV 2  6 23,5 
2. Gemert  5 18 
3. Aalst/Waalre 5 13,5 
4. De Vrijpion 4 11,5 
5. St. Oedenrode 2 13,5 
6. Vughtse T. 2 11 
7. EGS 2  0 5 

Nog te spelen 
23 februari 
OSV 2 - EGS 2 

16 maart 
Aalst/Waalre -EGS 



Hoofdbrekers 

Opgave 1: Wit wint Opgave 2: Wit wint 
Pillsbury – N.N. 1900 Klitsch – Gratschal 1948 

AaCfGaAc
aAaDaBbB
AbAaDaAa
bAaAaAaA
AaAhAaAa
kAaKaAlA
HhAaAhHh
iAaAiAmA 

AaAcGeAc
bBaDaBbA
FaBkBdAb
aAaAaJaA
AaHhAaAa
aAaLaJaA
HhAaAhHh
iAaAiAmA 

 
Opgave 3: Wit wint Opgave 4: Zwart wint 
Nasarow – Skubejew 1985 Dutka – Chwojnicki 1977 

AaAcCeGa
aBbAaAbB
AaAaAaAd
bAaAaAaA
HaAaAaBa
aHaKaAhA
AaHaAaHa
aMkAaIaI 

AaAaAaAa
aAfAaCeG
AaAaEaBa
aAcDaAaB
AaJbKaAh
lAaHaAhA
AaAaHaMa
iAaAjAaI  
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EGS 2: "Alle begin is moeilijk”! 

Voor het eerst sinds jaren speelt de E.G.S. met een tweede team in de 
N.B.S.B. en wel in klasse 3E.  

We mogen wel zeggen dat de start nogal onfortuinlijk was. Met een 
onvolledig team (er ontbraken twee spelers) togen we op 3 november 
j.l. naar St.Oedenrode, waar met 7½-½ werd verloren. Dat is niet om 
vrolijk van te worden. 

Op 24 november waren we gastheer voor de Vrijpion uit Boxmeer. 
Wie had gedacht dat we wederom als 1e-stap leerlingen zouden "af-
gaan" kwam bedrogen uit, want met name onze debutanten Maarten 
de Wit en Johan Zijlstra scoorden een vol punt. Daarbij gevoegd de 
verdienstelijke remises van Arnold en Pascal Janssen bracht laat in 
de middag de stand op 3-4. Er restte nog de partij van Frans Leijtens 
tegen M.v.Loon. Frans stond een gezond stuk voor en het was wach-
ten op zijn overwinning. Het zal wel vermoeidheid zijn geweest en 
de samendrommende teamgenoten en tegenstanders en een beetje 
onervarenheid die deze "gewonnen" partij ons nog door de vingers 
deed glippen. Maar een compliment aan Frans (die pas een jaar de 
schaaklessen op woensdag volgt) is op zijn plaats. Eindstand dus 3-5. 

Op 15 december speelden we in Vught tegen de Vughtse Toren-3. 
Ook toen konden we niet op volle sterkte aantreden mede omdat 
Louis het eerste team moest completeren. Het lichtpunt uit deze ont-
moeting was Pascal Janssen die als enige won en daarmee de hatelij-
ke nul wegwerkte. Ook in deze wedstrijd had Frans goede kansen op 
een remise maar dezelfde factoren als de vorige keer speelden hem 
parten. Maar ik weet zeker dat we nog van hem zullen horen. O ja, de 
uitslag: 7-1. 

Wat zou het prettig zijn als we een redelijk constant team op de been 
konden brengen. In de voorbije 4 wedstrijden zijn we met 11 spelers 
opgetreden in wisselende samenstelling waarbij nog 2 "lege" borden 
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moeten worden geteld. Dankzij Leo die ook nog tweemaal als "reser-
ve " optrad wisten we erger te voorkomen. 

Is het nu alleen maar kommer en kwel? Natuurlijk niet. Alle begin is 
moeilijk, zo luidt de aanhef. Dankzij Arnold (Pascal Janssen) en 
Henk Renders ( Maarten de Wit, Enno Voorhorst) is er versterking  
en continuïteit in het vooruitzicht. Van het tweede team zullen jullie 
nog horen, het wordt de kweekvijver van het eerste team. Ze zijn 
allemaal al "watervrij", maar moeten nog ervaring opdoen.  

In de 3e klasse E waarin wij spelen zijn maar 3 verenigingen die met 
een tweede of derde team uitkomen. Van de overige verenigingen 
ontmoeten we steeds het "hoofd-team". Daardoor zijn deze teams 
sterker. Dat bleek ook uit onze ontmoeting met Gemert. Ook deze 
thuiswedstrijd ging verloren met 0,5-7,5. En toch is er een lichtpunt, 
geen lichtpuntje maar een echt lichtpunt. Dat was deze keer Johan 
Zijlstra. Aan het 6e bord wist hij de eer te redden. In E.G.S.-2 scoort 
hij tot nu toe 37,5% en Pascal Janssen scoort zelfs 50% terwijl Maar-
ten de Wit op 100% staat. Dat zijn voorbeelden waar de overigen 
zich aan kunnen optrekken want we geven niet op! 

Er resten ons nog 2 uitwedstrijden: op 23 februari tegen O.S.V.-2 
(Oss) en op 16 maart tegen Aalst/Waalre. 

Wanneer ik zaterdag-s'avonds na een wedstrijdmiddag de uitslagen 
van de voorbije middag opzoek op de teletekst pagina van omroep 
Brabant dan kijk ik heimelijk naar uitslagen met 8-0! En steeds kom 
ik ze tegen. Dat is ons niet overkomen. En hoewel we geen hoge 
ogen kunnen gooien dit seizoen, mag dat toch een troost zijn. En 
daarom moeten we en in Oss en in Aalst/Waalre ernaar streven ten-
minste dat "record" te handhaven. Maar meer mag ook. 

Daar gaan we voor! 

Ton Krugers 



Analyse 

De buitencompetitie wedstrijd tegen DSC uit Oosterhout werd door 
EGS glorieus gewonnen. Er werd slechts één partij door EGS verlo-
ren. Dat was de partij Jan Langenberg – Maarten v/d Burght. 

AgAcAeAc
bBaAfBbA
AaBaBdAb
aAhDjAaH
AaAhAaAa
aAaAaAjA
HhAkLhHa
aAmAiAaI 
Na 17 zetten is de volgende 
stelling ontstaan. Hier probeert 
wit teveel met het paard zijn 
tegenstander op het verkeerde 
been te krijgen. Dit lukt echter 
niet. Wit speelt nu 

18. Pc4 
Wit had bet La5 gespeeld om 
te zwarte toren te verhinderen 
druk op de d-lijn uit te oefe-
nen, of Df3 om op die manier 
zelf druk op c7 uit te oefenen. 

18. … Pc7 
19. Pd6 

Om nu niet in de problemen te 
komen, moet wit nu bv De3 
spelen. Na de tekstzet verliest 
wit een pion en moet door 
actief spel dit compenseren. 
Het blijkt echter dat zwart 
door de pionwinst ook goed 
uit de startblokken komt. 

20. Lf4 Pd5 
21. Df3 Pxf4 
22. Dxf4 Lxd6 
23. cxd6 Dxd6 
24. Dxf7 Td7 
25. Dg6 Df4+ 
26. Kb1 Dxf2 
27. Pe4 Dxd4 
28. Td1 Dxd1+ 
29. Txd1 Txd1+ 
30. Ke2 Td7 
31. Pc5 Te7 
32. Dd3 
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AgAaAaAc
bBdAcAbA
AaBaBaAb
aAjAaAaH
AaAaAaAa
aAaLaAaA
HhMaAaHa
aAaAaAaA  

32. … b6 
Alhoewel zwart hier niets te 
klagen heeft moet hij toch 
opletten. Beter was daarom 
om met Pd5 te vervolgen. De 
dame is dan afgesneden van de 
zesde rij en de koningsstelling 
wordt niet verzwakt. Nu krijgt 
wit ‘tegenspel’. 

33. Dd6 The8 
34. Pd7+ Kc8 
35. Pe5 Pb5 
36. Db4 Kb7 
37. Pxc6 Kxc6 
38. Dc4+ Kb7 
39. Dxb5 Tc8 
40. Kb1 Tc5 
41. De2 e5 
42. De4+ Kb8 
43. g4 Td7 
44. a3 Te7 
45. Dd3 Tec7 

46. Dd6 e4 
47. Df4 Tc4 
48. b3 Tc1+ 
49. Kb2 Tc2+ 
50. Kb1 Te2 
51. Df1 Te3 
52. Dd1 Td3 
53. De2 Te7 
54. Kb2 Kc8 
55. Dc2+ 

AaGaAaAa
bAaAcAbA
AbAaAaAb
aAaAaAaH
AaAaBaHa
hHaCaAaA
AmLaAaAa
aAaAaAaA  

55. … Kd8 
Waarschijnlijk kan zwart hier 
beter met zijn koning in de 
hoek blijven (bv Kb7) om de 
zaak te bespoedigen. Door nu 
naar het midden te lopen, kan 
wit nog wat dingen uitprobe-
ren. 

56. Dc4 Tdd7 
57. Dc6 Ke8 
58. Dc8+ Kf7 
59. Dc4+ Te6 
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60. Df1+ Kg8 

AaAaAaGa
bAaCaAbA
AbAaCaAb
aAaAaAaH
AaAaBaHa
hHaAaAaA
AmAaAaAa
aAaAaLaA 

61. Df5 
Nu had wit beter weer Dc4 
gespeeld. Valt ook de toren 
aan, maar pent deze tevens. Na 
Df5 zijn geen direct schaakjes 
mogelijk. 

61. … Tde7 
62. Kc2 

Hier had wit de opmars van de 
e-pion moeten voorkomen, 
door deze in eerste instantie 
met de dame te blokkeren. Met 
Db5 en daarna De2 zou de 
pion niet direct op promotie 
staan wachten. 

62. … e3 
63. Kd1 e2+ 
64. Ke1 Tf6 
65. Dd5+ 

AaAaAaGa
bAaAcAbA
AbAaAcAb
aAaLaAaH
AaAaAaHa
hHaAaAaA
AaAaBaAa
aAaAmAaA  

65. … Kh7 
Hier had zwart direct kunnen 
toeslaan met Tee6 gevolgd 
door Tf1+. Maar wit krijgt nog 
wat lucht met een aantal 
schaakjes in het vooruitzicht. 

66. Dd3+ g6 
67. hxg6 Kg7 
68. Dd4 Tee6 
69. Dd7+ Kxg6 
70. Dd3+ Kg6 
71. Dd5 Kf4 
72. Dd4+ Kg3 
73. Dg1+ Kh4 
74. Dh1+ Kg3 
75. Dg1+ Kf3 
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Hier had wit moeten proberen 
te profiteren van de blokkade 
van de f-lijn door de zwarte 
koning. Bv. 76. g5 Tg6 77. 
Df2+ Kg4 etc. 

AaAaAaAa
bAaAaAaA
AbAaCcAb
aAaAaAaA
AaAaAaHa
hHaAaGaA
AaAaBaAa
aAaAmAlA 

76. … Ke3 
77. Dg1+ Kd3 
78. Dg3+ Kc2 

En wit geeft op. De zwarte 
koning is nu onbereikbaar ge-
worden voor de witte dame. 

76. Dh1+? 
 

 

Regiocompetitie 

Op 14 november had de wedstrijd plaats E.G.S.- En Passant(Chaam). 
Uitslag : 4-4 

Op 13 december won En Passant thuis met 3,5-0,5 van Caïssa uit 
Rijen. 

Op 15 januari gaan wij naar Rijen toe. Het zal duidelijk zijn wat we 
daar moeten presteren, tenminste als we de regiobeker in Goirle wil-
len houden. En dat willen we toch? 

Ton Krugers 
 

Redactie: De wedstrijd op 15 januari is reeds gespeeld en werd door 
EGS met 3-1 gewonnen. 
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Agenda en Oplossingen• 

 5 februari snelschaken: ronde 2 
 12 februari carnaval 
 19 februari interne competitie: ronde 12 
 23 februari NBSB: Waalwijk 2 - EGS, OSV 2 - EGS 2 
 26 februari thema avond 
 5 maart interne competitie: ronde 13 

  regiocompetitie: Caïssa – EGS 
 12 maart interne competitie: ronde 14 
 16 maart NBSB: Baronie 3 - EGS, Aalst/Waalre - EGS 2 
 19 maart interne competitie: ronde 15 
 26 maart snelschaken: ronde 3 
 2 april interne competitie: ronde 16 
 6 april NBSB: EGS - Stukkenjagers 6, EGS 2 is vrij 
 9 april interne competitie: ronde 17 
 16 april snelschaken: ronde 4 
 23 april interne competitie: ronde 18 
 27 april NBSB: beslissingswedstrijden 
 30 april Koninginnedag 
 7 mei interne competitie: ronde 19 
 14 mei snelschaken: ronde 5 dubbele punten en plaatsing 
 21 mei interne competitie: ronde 20 
 28 mei interne competitie: ronde 21 
 4 juni interne competitie: ronde 22 
 11 juni afsluiting 

                                                 
• Oplossingen hoofdbrekers 
Opgave 1: 1. Txe6! fxe6 2. Dg6+! hxg6 3. Lxg6 mat 
Opgave 2: 1. Pxg7+! Lxg7 2. Txe6+! fxe6 3. Dg6 mat 
Opgave 3: 1. Lc4+ Kh8 2. Txh6! gxh6 3. Txf8+! Txf8 4. Lb2+ zwart geeft op 
Opgave 4: 1. … Txc4! 2. dxc4 Pe3+ 3. Kh2 Dxg3+! wit geeft op 
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EGS blijft leiden 

Waalwijk 2 - EGS 1,5 - 6,5 

Rode lantaarn 
Op zaterdag 23 februari toog het eerste team van EGS naar Waalwijk 
2 om de eerste plaats in de derde klasse te verdedigen. Vorig seizoen 
was Waalwijk 2 de belangrijkste belager van EGS en bleef slechts op 
een half bordpunt steken in de race naar de titel in de vierde klasse. 
Dit seizoen zijn de Waalwijkers minder fortuinlijk en zijn rode-
lantaarn-drager in de derde klasse. 

Achterstand 
 Pascal Graafmans maakte al snel remise op bord 2. Op de andere 
borden tekenden zich echter positieve ontwikkelingen voor de Goir-
lenaren af. Toen Henk Renders in een goede positie in de fout ging 
leek het toch nog even spannend te worden omdat een achterstand 
opgehaald moest worden. 

Punten rollen binnen 
Erik Hamers en Alex van Lanen trokken door hun overwinningen de 
stand weer naar 1,5 - 3,5. 

Jan Langenberg stelde de winst veilig op het eerste bord. Fred Par-
doel kwam wat moeizamer tot winst. Vrijwel de hele partij verliep 
volgens door theorie gebaande wegen. Zijn opponent kende deze 
theorie echter beter maar moest uiteindelijk het loodje leggen. 

Bishoen steelt show 
Bob Bishoen, de revelatie van dit seizoen stal de show door de wijze 
waarop hij ex-EGS-er Peter van Wijk versloeg. Een knappe prestatie 
want Peter van Wijk behoorde een paar jaar geleden tot de beste spe-
lers van EGS. 
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Joosten strijdt voor bordgemiddelde 
Leo Joosten streed als laatste in de strijd nog voor het bordgemiddel-
de. Het moreel van Waalwijk was gebroken en ook dit laatste weer-
standsnest werd door Joosten opgeruimd. 

Beslissing 16 maart 
EGS 1 leidt met één bordpunt voorsprong op Baronie 3. Op 16 maart 
treft EGS 1 deze mededinger voor de promotie naar de tweede klasse 
van de  NBSB in Breda. Deze wedstrijd zal hoogstwaarschijnlijk 
beslissend zijn voor de titelstrijd. 

Uitslagen 
Van Schijndel – Langenberg 0-1 
Couwenbergh – Graafmans 0,5-0,5 
Van Wijk - Bishoen  0-1 
Mosz - Pardoel   0-1 
Van Dongen - Van Lanen  0-1 
Bijnen - Hamers   0-1 
De Heiden - Renders  1-0 
Dankers – Joosten   0-1 

 

OSS/volo - EGS 2: 8-0 
EGS 2 miste vijf basisspelers voor het duel tegen koploper Oss/Volo 
uit Oss. Krugers, De Wit en Backx creëerden wel kansen maar kon-
den deze niet verzilveren. Coen Naber en Johan Zijlstra, de getalen-
teerde jeugdspelers in het team, zullen volgend jaar zeker punten 
pakken. Gerald van Gils maakte zijn debuut voor EGS. 
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O.S.V. 2 - E.G.S. 2 8 - 0 

Op 23 februari, een dag met veel winterse buien, slaagden we er niet 
in een of meer bordpunten mee naar Goirle te nemen. Als teamleider 
miste ik 5 ( ! ) spelers om een weerbaar team te formeren. Het gevolg 
was dat een onvolledig team ( het paste helemaal in de ruime auto 
van Maarten de Wit ) de strijd aanging tegen onze Osse tegenstan-
ders. 

En toch was het enthousiasme er niet minder om. Het enige minpunt-
je was dat we ons 'record" kwijtraakten, ofschoon er hard genoeg 
voor is geknokt. 

 Met name Johan Zijlsta ( 5e bord ) heeft lange tijd uitzicht gehad op 
een overwinning, 

terwijl ikzelf een materiele voorsprong door een stomme zet prijsgaf 
en daarmee de partij. Ook Maarten de Wit was lange tijd niet de min-
dere aan bord 3. Gerald van Gils, uit Helvoirt, door Henk Renders 
"gevonden" en toegevoegd aan E.G.S. 2  heeft als debutant toch zijn 
visitekaartje afgegeven. Koen Naber mag ook speciaal genoemd 
worden. Deze dappere jeugdspeler speelde al voor de 4e keer mee en 
zijn inzet wordt alleen maar groter. Arnold kon met zwart niet zijn 
geliefde "Frans" op het bord krijgen en kwam daardoor in een onbe-
kende doolhof terecht. 

* * * 

Het tweede team is uitgespeeld, maar niet uitgeblust. Aan de laatste 
wedstrijd tegen koploper Aalst/Waalre in klasse 3 E zullen we niet al 
te veel woorden besteden.  

Op een van de eerste lentezaterdagen van maart verloor E.G.S.-II in 
Waalre met 7,5-0,5. 

Ondanks een tactische opstelling, waardoor Gerard den Otter plotse-
ling op het eerste bord een oud Nederlands-jeugdkampioen tegenover 
zich kreeg en Pascal Janssen moest doorstoten naar het tweede bord 
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konden we het niet bolwerken. Good-old Louis ( wie anders ?) wist 
de eer te redden. Maar er is onvoorstelbaar hard gevochten voor een 
beter resultaat. Aalst/Waalre zal waarschijnlijk wel kampioen wor-
den. 

Rest mij nog mijn erkentelijkheid te betuigen aan de 12 schakers die 
in wisselende samenstelling dit seizoen steeds weer de moed op-
brachten een min of meer volledig team te vormen. Heel speciaal wil 
ik noemen onze jeugdspelers Johan Zijlstra ( 6x ! ), Koen Naber ( 4x 
) en Pascal Janssen ( 4 x ) die zich nimmer onbetuigd hebben gelaten. 

Misschien dat de N.B.S.B. op zijn schreden terugkomt en volgend 
jaar weer een 4e klasse instelt. Met teams van meer gelijk kaliber 
zullen we zeker onze (schaak)partij meezingen. 

Van enkele beloften uit "ons" team heb ik gehoord dat ze ook het 
komend seizoen zich beschikbaar stellen. 

Een eindstand is nog niet te geven omdat er voor de andere teams 
nog een ronde te gaan is. 

Maar we eindigen wel als laatste. 

T.K. 
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Aanwinsten voor de bibliotheek 

Ton Pastor heeft onze bibliotheek verrijkt met twee fraaie boeken. 

Het eerste is  geen studieboek maar een zeer lezenswaardig boek dat 
verschillende leden van de E.G.S. zal aanspreken : Ik heb nog nooit 
zo gewonnen gestaan. ( Wanhoop en verrukking rond het schaak-
bord). Het bevat de belevenissen van een clubschaker ( Johan de 
Lange) . Nr B -19 

Het tweede boek is een bloemlezing uit de meer dan duizend stukken 
en stukjes die J.H.Donner sinds 1950 over schaken heeft geschreven 
: De Koning . Nr B - 20 

Ook Louis Doomernik heeft de E.G.S. 4 boeken gegeven. 

Het schaakspel ( een compleet overzicht van het schaakspel in al zijn 
facetten) van H.Golombek. Nr.A -47 

Uit de bekende serie van Dr. M. Euwe over de theorie der schaak-
openingen deel 1, 2,en 3 

" Gesloten Spelen ".  Nr A -48, A -49, A -50 . Wie deze stof beheerst 
wordt waarschijnlijk onmiddellijk kampioen. 

Ton en Louis, namens de E.G.S. hartelijk dank. 
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Oproep: zet schakend Goirle op de kaart! 

Al vele jaren wordt er in Brabant een serie jeugdtoernooien gehou-
den onder de verzamelnaam 'Brabant Criterium'. In alle Brabantse 
districten wordt in de loop van het seizoen een groot jeugdschaak-
toernooi gehouden. De laatste seizoenen heeft het district Tilburg 
buitenspel gestaan. Nu pakt de Tilburgse schaakvereniging Rochade 
samen met de EGS de handschoen op om Tilburg weer op de kaart te 
zetten in dit circuit.  

Op zaterdag 30 maart is het zo ver. Plaats van handeling is het Jan 
van Besouwhuis in ons eigen Goirle, waar maximaal 150 deelnemers 
mee kunnen gaan spelen. En jullie voelen hem al aankomen: wij zoe-
ken nog vrijwilligers die de organisatie kunnen ondersteunen. Het 
gaat dan vooral om wedstrijdleiders/scheidsrechters en mensen die 's 
ochtends de zaak mee willen klaarzetten en 's middags op komen 
ruimen.  

Een prachtige gelegenheid om Goirle wat meer in the picture te zet-
ten binnen de Brabantse schaakbond en bovendien een mooie kans 
om de Goirlese jeugdschakers van dichtbij aan het werk te zien. Dus: 
meld je aan bij ondergetekende. 

 

Alex van Lanen 
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Regiocompetitie 

Goirle, mei 2002 

Beste schaakvrienden uit Chaam, Rijen en Goirle 

Terwijl het schaakseizoen ook bij de diverse verenigingen naar het einde 
loopt, wordt het tijd ook de regio-competitie officieel af te sluiten. Het vo-
rig jaar was de E.G.S. uit Goirle duidelijk de sterkste, maar nu is En Pas-
sant uit Chaam met onderbreking van een jaar weer de kampioen van onze 
onderlinge strijd. 

Toch is er enig verschil met de vorige keren, want tweemaal moesten zij 
met een gelijk spel genoegen nemen. Aan het begin van de laatste wedstrijd 
was het kampioenschap al beslist door het betere aantal bordpunten van En 
Passant. Wellicht hebben onze tegenstanders uit Rijen hier moed uit geput 
want de laatste wedstrijd werd door hen in en tegen Goirle verdiend ge-
wonnen. 

De uitslagen van de verschillende ontmoetingen hebben jullie ongetwijfeld 
bewaard of zijn door mij aan de betreffende vereniging toegezonden. Na-
mens alle schakers die hebben deelgenomen wil ik En Passant gelukwensen 
met het fraaie resultaat. 

De bijbehorende wisselbeker zal ik binnenkort persoonlijk komen uitreiken 
compleet met de erop aangebrachte herinneringsplaatjes. Hierover zal ik 
met Anton Smeekens nog in contact treden. 

Een competitie is niet compleet als er geen eindstand is bereikt: 

 1. En Passant  4 2   2   0 6 11,5- 4,5 
 2. E.G.S.  4 1   2   1 4  8.5- 7,5 
 3. Caissa  4 1   0   3 2     4- 12 

Rest mij nog jullie allen een prettige vakantieperiode toe te wensen en ho-
pelijk ontmoeten we elkaar weer in het komende seizoen met dezelfde toe-
wijding en sportieve instelling die zo kenmerkend is voor onze wedstrijden. 

T. K. 
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EGS dicht bij titel 

Duel koplopers 
Op zaterdag 16 januari toog EGS naar Breda om de strijd tegen me-
dekoploper Baronie 3 aan te binden. De beide teams waren dit sei-
zoen nog ongeslagen. De sfeer in de wedstrijdzaal was gespannen 
omdat deze match voor beide teams als de wedstrijd van het jaar 
gold. 

Van Lanen knakt 
Ruim twee uur bleven de stellingen op de acht borden in evenwicht. 
Alex van Lanen ging aan de druk ten onder en EGS moest in de aan-
val om de dreigende remiseregen te voorkomen. 

EGS op voorsprong 
 Pascal Graafmans maakte tegen Kapetany de gelijkmaker voor Goir-
le zodat Bredanaars gedwongen waren het initiatief te nemen. Eerts-
tebordspeler Jan Langenberg bracht EGS na een taai gevecht op 
voorsprong: 1-2. 

Promotie in zicht 
Het EGS-team  dat dit seizoen als coöperatief goed functioneert, be-
gon aan ee nsprokkeltocht naar de winst. Erik Hamers wist door fraai 
positiespel een aanval te smoren van Baronie-speler Le Leu en ac-
cepteerde een remise: 1,5-2,5. terwijl Bob Bishoen in de problemen 
raakte was Pieter Couwenberg in een remise-achtig eindspel terecht 
gekomen. Zijn opponent kwam echter in tijdnood. Couwenberg wist 
dit fraai uit te buiten: 1,5-3,5. Nog één punt was nodig om de deur 
naar de tweede klassen definitief open te wrikken. 

Ploegenspel 
Bob Bishoen had zich inmiddels terug gevochten en Baronie-speler 
Luckacks was gedwongen remise aan te bieden. Tegelijkertijd kreeg 
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Henk Renders een remise-aanbod terwijl zijn stelling beter was. na 
kort overleg werden beide remises aangenomen: 2,5-4,5. 

Slepend gevecht 
Fred Pardoel maakte de vijf uur vol en boog een moeizame stelling 
om in winst: 2,5-5,5. Na de titel in de vierde klasse vorig seizoen, 
kan de titel in de derde klasse op 6 april veilig gesteld worden. EGS 
leidt voor Baronie 3 met twee wedstrijdpunten en vier bordpunten 
voorsprong bij het ingaan van de laatste ronde. 

Uitslagen 
K. Zegwaart   - J. Langenberg  0-1 
K. Kapetany   - P. Graafman  0-1 
E. Scherbeijn  - F. Pardoel  0-1 
A. Lukacs     - B. Bissoen  0,5-0,5 
A. Cone     - A. van Lanen  0-1 
B. de Leu      - E. Hamers  0,5-0,5 
B. de Jong     - H. Renders  0,5-0,5 
J. Dogterom   - P. Couwenberg 0-1 
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Schaak eens wat anders 

Schaken gaat meestal op dezelfde manier. Je schuift tegenover je 
tegenstander achter het bord, in de interne competitie, of in een 
teamwedstrijd. Daarna speel je een partijtje volgens de regels die je 
op de club of op school hebt geleerd. Dat is leuk, maar. misschien 
wil je wel eens wat anders. Dat kan. Er zijn zo langzamerhand een 
heleboel variaties bedacht op het schaakspel. Aardig om te spelen als 
je een keertje in een minder serieuze bui bent Hier komen wat voor-
stellen. 

Paard in de zak 
Een heel oude variant is 'paard in de zak'. Beide spelers krijgen een 
paard extra, maar dat staat in de beginstelling niet op het bord. Dat 
hou je voorlopig in je zak. Op een moment dat je zelf het beste uit-
komt, mag je dat paard op het bord zetten in plaats van een gewone 
zet te doen. Je moet het paard wel op een leeg veld zetten; je mag er 
dus niet tegelijk een stuk mee slaan. Met zo'n extra paard is het op-
passen. Sluit je koning niet op in de hoek, voor je het weet is het 
stikmat. En let, ook goed op vorkjes! 

Weigerschaak 
Het gebeurt maar al te vaak dat je achter het bord wordt verrast door 
een sterke zet van je tegenstander. Eigenlijk zou je die zet wel willen 
verbieden, maar ja... Bij weigerschaak kan dat. Je kunt de.zet van je 
tegenstander weigeren! Hij moet dan in plaats daarvan een andere zet 
doen; die moet je wel accepteren. 

Als je zelf aan zet bent en je ziet een heel sterke zet is het dus oppas-
sen. Doe hem niet; want hij 

wordt natuurlijk geweigerd. Zoek naar een andere zet, die er ook 
goed uitziet en hoop erop dat je tegenstander hem weigert. Dan heb 
je een aardige verrassing achter de hand. 
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Weggeven 
Meestal ben je er op uit zoveel mogelijk stukken te houden. Bij 'weg-
geven' gaat dat precies anders. Hier heeft de speler die als eerste zijn 
stukken en pionnen kwijt is of pat staat gewonnen. Bij dit spel is 
slaan verplicht. Net als bij dammen. De koning mag ook worden ge-
slagen als alle andere stukken. 

Canadees schaak 
Canadees schaak wordt ook wel gekkenschaak genoemd. Als je het 
een keer gespeeld hebt zal je begrijpen waarom. Als je een stuk slaat 
moet je dat op het bord terugzetten. Je mag zelf kiezen waar, maar 
pionnen mogen niet op de eerste of achtste rij worden neergezet. Dat 
betekent dus dat alle 32 pionnen en stukken voortdurend op het bord 
blijven staan, alleen komen ze al gauw op de meeste krankzinnige 
plaatsen terecht. Probeer het maar eens. Waarschijnlijk ben je binnen 
de kortst mogelijke tijd het overzicht kwijt. 

Bron  SN: maart 
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Snelschaaktitel EGS 
vierde ronde 2001/2002 

Graafmans loopt uit 
In de vierde ronde van de open  snelschaakcompetitie van EGS liep 
Pascal Graafmans verder weg van zijn tegenstanders. Met zes punten 
voorsprong op Henk Renders,  lijkt de strijd gestreden bij het ingaan 
van de vijfde en laatste ronde. Deze laatste ronde op 14 mei telt een 
dubbele puntentelling zodat de tweede en derde plaats op het podium 
nog niet vast staan.  

Play-offs 14 mei 
De eerste zes spelers van het algemeen klassement van ruim twintig 
spelers, zullen elkaar de ereplaatsen betwisten op 14 mei. Vida Ko-
kotovic, René van den Bosch en Sjeng Houben spelen voor het eerst 
in deze zgn. play-offs.    

B- en C-finale 
In de B-finale zijn de revelatie van dit seizoen, Bob Bishoen, en de 
snelschaakkampioen van vorig jaar, Henk van Griethuijsen, de te 
kloppen spelers terwijl in de C-finale Jan Langenberg en Jaap Touw 
favoriet zijn. 

 1.  Pascal Graafmans 21,5       Jaap Touw  6 
 2.  Henk Renders  15,5 13. Jan Langenberg 5 
 3.  Vida Kokotovic  13,5 14. Peter v. d. Drift 4 
 4.  Alex van Lanen  12,5 15. Ton Krugers 3 
 5.  René van den Bosch 10,5       Louis Doomernik 3 
 6.  Sjeng Hoeben  9,5       Joost Schreurs 3 
 7.  Bob Bishoen  9 18. Gerald van Gils 2 
 8.  Arnold Backx  7,5 19. Gerard den Otter 1 

 Pieter Couwenberg 7,5 20. Frans Leijtens 0 
10. Henk van Griethuijssen 6       Ton Pastor  0 
      Leo Joosten  6 



Simultaan 

Onlangs speelde Piet de Vos een simultaanseance tegen EGS. Dat we 
niet tegen zomaar iemand speelden wisten we, maar dat hij zo goed 
was had niemand voorzien. 

Enkele resultaten uit de ‘schaakloopbaan’ van Piet de Vos: 

1. BIJ DE ZIENDEN 
- Belgisch Jeugdkampioenschap (-14), Malmédy 1997: tweede 

- Belgisch Jeugdkampioenschap (-16), Oostende 1998: gedeeld derde 

- Belgisch Jeugdkampioenschap (-20), Kortrijk 2000: eerste 

- Vlaams Jeugdkampioenschap (-20), Mechelen 2001: eerste 

- Jeugdolympiade (-16), Istanbul 1998 (eerste bord): 5/9 

- Lost Boystornooi B-groep (1600-2200), Antwerpen 1998: gedeeld 
eerste 

2. IBCA 
- Belgisch kampioenschap, Blankeberge 1998: eerste 
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- Belgisch kampioenschap, Oost-Duynkerke 1999: eerste 

- Belgisch kampioenschap, Oost-Duynkerke 2000: eerste 

- Open Vlaams kampioenschap, Blankeberge 1998: eerste 

- Open Vlaams kampioenschap, Blankeberge 1999: eerste 

- Open Vlaams kampioenschap, Blankeberge 2000: eerste 

- Open Vlaams kampioenschap, Blankeberge 2001: eerste 

- Jeugdwereldkampioenschap, Kortrijk 1999: eerste (kreeg hiervoor 
de FIDE-meestertitel) 

- Jeugdwereldkampioenschap, Alicante 2001: tweede 

- Landenolympiade, Zakopane 2000 (eerste bord): derde beste bor-
dresultaat: 6,5-9 

- Tienkamp, Linares 2001: vierde 

- 6-landentornooi, York 2001 (eerste bord): beste bordresultaat: 4,5-5 

 

En nu heeft Piet ook EGS op zijn palmares. 
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EGS PROMOVEERT 

Op zaterdag 6 april besloot EGS het seizoen met een thuiswedstrijd 
tegen Stukkenjagers 6 uit Tilburg. Hoewel de titel al nagenoeg bin-
nen was en zelfs een kleine nederlaag geen roet meer in het eten kon 
gooien, trad EGS in de sterkste opstelling aan. 

Sterven in schoonheid 
Met een vroege aanval dacht Henk Renders de dame van Paul Ver-
mee te kunnen insluiten. Ergens was toch een foutje in de berekening 
geslopen en EGS stond met 0-1 achter. Alex van Lanen maakte ech-
ter kort daarna op eenvoudige wijze gelijk. Jan Langenberg opende 
zwak tegen Buitenhuis maar hervond zijn ritme en bracht EGS op 
voorsprong: 2-1.  

Graafmans wankelt  
Op de vijf resterende borden zag het er overigens niet florissant uit 
bij EGS. Op bord twee stond Pascal Graafmans slecht en kon slechts 
met grote inzet en enkele zwakke voortzettingen van opponent De 
Jong naar een remise spelen: 2,5 - 1,5. 

Bishoen verliest 
Bob Bishoen, de revelatie van het seizoen, stond in gewonnen positie 
maar realiseerde zich dat pas bij het analyseren van de partij achteraf. 
Mulder van Stukkenjagers bracht daarmee de spanning terug: 2,5 - 
2,5.  

Couwenberg had een inmiddels een zware aanval ingezet op de stel-
ling van Van Gaasbeek. Deze laatste bleef de betere stelling houden 
en wikkelde moeiteloos naar remise af; 3-3.. 

EGS ongeslagen 
Erik Hamers speelde de wedstrijd van de dag tegen Van de Wal. Een 
licht overwicht werd van zet tot zet omgebogen in een winstpartij: 4-
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3. De titel kon EGS nu niet meer ontgaan.  Met 5,5 uit 7 kan Hamers 
terugzien op een sterk seizoen. 

Fred Pardoel hoefde dit keer niet diep in de reserves te tasten om 
d.m.v. e n remise de winst in Goirle te houden: 4,5 - 3,5. EGS blijft 
door deze overwinning voor het tweede seizoen ongeslagen en pro-
moveert voor de tweede keer in de geschiedenis van de club naar de 
tweede klasse. 

Uitslagen 
J. Langenberg - P. Buitenhuis 1-0 

P. Graafmans - J. de Jong  ½-½ 

B. Bishoen - T. Mulder  0-1 

F. Pardoel - G.van Heck  ½-½ 

E. Hamers - M.van de Wal  1-0 

A. van Lanen - P.Wolfs  1-0 

P. Couwenberg - J. Gaasbeek  ½-½ 

H. Renders - P.Vermee  0-1 



De Orang-oetan 

De openingszet 1. b4 werd in 1924 door dr. Tartakower opgedragen 
aan Susanne, een reusachtige Orang-oetan in de dierentuin van New 
York. De openingszet was niet nieuw. De Russen schrijven de uit-
vinding toe aan professor Alexander Boegajev, in 1888. Een jaar 
later maakte de prof er zelfs remise mee tegen de toenmalige wereld-
kampioen Steinitz - in een simultaanpartij. De première in een heus 
meestertoernooi vond plaats in de partij Schlechter - dr. Tarrasch, te 
Neurenberg 1896. Zwart antwoordde met 

1..., d5 2. Lb2 Lf5 3. e3 e6 4. b5 Pf6 een opbouw die het nog steeds 
goed doet. 

Dr. Tartakower bedacht de naam Orang Oetan 
voor de zet 1. b2-b4. 
 

 

Wel heel anders begon in Wenen 1919 een matchpartij Tartakower - 
Réti: 

1.b4 e5 2. Lb2 f6 3. e4 Lxb4 4. Lc4 Pe7 5. f4 “Een onvervalst gam-
biet” 

De Rus Alexei Sokolski maakte er in 1936 zijn lijfopening van en 
schreef er artikelen en boeken over. Zo kreeg de opening uiteindelijk 
zijn naam. 

Wat moet je doen tegen 1. b4!? Wie van open spel houdt mag dit 
eens proberen:  

1..., e5 2. Lb2 Lxb4 3. Lxe5 Pf6 4. c4 0-0 5. e3 Pc6 6. Lb2 d5 7. 
cxd5 Pxd5 8. Pf3 Te8 9. Le2 Txe3! 10. fxe3 Pxe3 11. Db3 Pxg2+ 12. 
Kf2 Lh3 13. d4 De7 14. Pd2 Te8 15. Thel Pxe116. Txel Pxd4! 
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AaAaCaGa
bBbAfBbB
AaAaAaAa
aAaAaAaA
AeAdAaAa
aLaAaJaE
HkAjKmAh
aAaAiAaA 
Vaak zie je 1. b4 e5 2. Lb2 f6. 

Wit kan dan in gambietstijl verder gaan: 

3. e4 Lxb4 4. Lc4 Pe7 5. Dh5 + Op Tartakowers 5. f4 is 5. ..., d5! het 
beste antwoord. 

5. ..., Pg6 6. f4 exf4 7. a3  Daarna moet zwart heel goed oppassen. 
De kritieke stelling ontstaat na 

7. ..., d5 8. Lxd5 c6 9. Lb3 Ld610. Pf3 Pd711. Pd4 Pf812. Pf5 Dc7 

CaEaGdAc
bBfAaAbB
AaBeAbDa
aAaAaJaL
AaAaHbAa
hKaAaAaA
AkHhAaHh
iJaAmAaI 
Als weerlegging van 1. b4 gold zo'n dertig jaar geleden 

1. ..., c6 2. Lb2 Db6 3. a3 a5 4. c4 axb4 

Tot bleek dat wit na 5. c5! Dc7 (5. ..., Dxc5? 6. axb4) 6. axb4 Txa17. 
Lxal beter staat. 

Maar dat ligt aan 4. ..., axb4. Zwart kan beter niet ruilen en zich rus-
tig ontwikkelen. Bijvoorbeeld 4. ..., e6  

5. Db3 Pf6 6. Lxf6 gxf6 7. b5 d5 8. e3 Pa6 9. d4 dxc4 10. Lxc4 
Pc711. Pc3 cxb512. Lxb5 + Pxb5 13. Dxb5 + Dxb5 14. Pxb5 Kd8 
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CaEgAeAc
aBaAaBaB
AaAaBbAa
bJaAaAaA
AaAhAaAa
hAaAhAaA
AaAaAhHh
iAaAmAjI  
Omdat heel vaak de witspelers 1. Pf3 doen, om pas daarna tot b4 te 
besluiten, is het volgende verdedigingssysteem voor zwart aan te 
bevelen: 1. Pf3 d5 2. b4 Lf5 3. Lb2 e6 4. a3 Pf6 5. e3 Le7 6. c4 0-0 
7. Pc3 c6 Zo begon een artij Spassky-Nei, Leningrad (nu weer Sint 
Petersburg) 1963, die na 

CdAfAcGa
bBaAeBbB
AaBaBdAa
aAaBaEaA
AhHaAaAa
hAjAhJaA
AkAhAhHh
iAaLmKaI  
8. Le2 Pe4 

Op 8. ..., Pbd7 kan wit 9. Ph4 proberen. 

9. 0-0 Lf6 10. Tel Pbd7 ll. Db3 Lg412. Dc2 Pxc313. Lxc3 Pe514. 
Lxe5 

Of 14. Pxe5 Lxe215. Tfel Lxe516. Txe2 Lxc3 17. Dxc3 met volko-
men gelijk spel. 

Of 14. ..., Lxe55. cxd5 Lxf3 16. Lxf3 cxd517. g3 Dd7 

 

In een emotieloze remise eindigde. 

Ten slotte nog een oude aanbeveling van Pachman: 
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1. b4 a5   

Na 2. b5 (Niet 2. bxa5 Txa5  en pion a2 is een blijvende zwakte) 2. 
..., Pf6 3. Lb2 d6 4. e3 g6 5. d4 Lg7 6. Pf3 0-0 7. c4 ontstaat een 
soort Koningsindisch. 

Zwart heeft de keus tussen 7. ..., c5, waarna 8. dxc5 dxc5 9. Dxd8 
Txd8 10. Pc3 Pe4! il. Pa4 Lxb2 12. Pxb2 a4 niet goed voor wit uit-
pakt, 7. ..., Lg4, om Pbd7 en e7-e5 voor te bereiden, en 7. :.., e5, om 
8. dxe5 met 

 8. ..., Pg4 te beantwoorden. 

Bron: SN.maart ‘93 
Siep Postma 
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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) 

 



DE SCHAAKMEESTER 
JEUGDEDITIE 

Bewaarnummer  seizoen 2002 - 2003
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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. 

 

 

 

AaAaCcAa
aAbAdAiA
BfAbGbAa
aJaAaAaA
KbBbJaHa
eAaAaAkA
AaAaAaAa
aAaMaAaL

A

A

8 8

B

B

7 7

C

C

6 6

D

D

5 5

E

E

4 4

F

F

3 3

G

G

2 2

H

H

1 1

 
Wit geeft mat in 3 

 5 
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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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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 
 



DE SCHAAKMEESTER 

jaargang 25 nummer 2 september 2003



 2 

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! 

 

“ De kleine regio “ 4 
Superteam (H.M.C.–6) -  Droomteam (E.G.S.–2) 6,5 – 1,5 5 
Schaakzaken 7 
Jeugdcompetitie 9 
Grensgeval   - 4 -   Haiku 10 
EGS HANDHAAFT ZICH 12 
ROCHADE-3 - E.G.S.-2 (5½-2½) 13 
Snelschaakcompetitie 15 
Uit de kleine regio 16 
Meeneemavond groot succes. 17 
Eindstand interne competitie 18 
Eindstand NSBS 19 

 
 

H 
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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?? 
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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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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 

De Sint is weer vertrokken en de kerstman staat voor de deur. Met 
deze feestdagen is het misschien soms moeilijk even tijd te vinden 
om rustig een potje te schaken, of iets over het schaken te lezen. 
Toch is deze Schaakmeester de moeite waard om door te nemen. 

Zo vinden we hier de notulen van de afgelopen vergadering. Ton 
Krugers geeft aan dat wie de jeugd heeft, de toekomst heeft. Dat 
blijkt ook wel. Ook Erik Hamers laat zien dat het jeugdleiderschap 
zo zijn voordelen heeft. 

Arnold zet een nieuwe traditie in met een Haiku. 

En verder uitslagen van de externe competitie. 

De Schaakmeester 1 
EGS 2 
Van de Redactie 3 
Notulen Ledenvergadering Dinsdag 26-8-2003 4 
Wie de Jeugd Heeft, Heeft de Toekomst. 8 
Persoonlijke Kampioenschappen District Tilburg 10 
Haiku 11 
EGS – BSV III  2 – 6 12 
E.G.S.-2 - Stukkenjagers-6  2 - 6 15 
Sjeng Houben – Erik Hamers 12 
Stand NSBS 17 
Agenda 18 
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Notulen Ledenvergadering Dinsdag 26-8-2003 

Aanwezig: Pascal Pieter Arnold Tom Ton Frans Henk v G Paul 
Sjeng Louis Jaap Jan Alex Eric Frans 
Afgemeld: Gerard 
Niet aanwezig: Bob Rene Cas Henk R Joost Enno Bart Vida Piet 
Gijs Fred Piet Gerald Leo 

1  
Op de notulen van vorig jaar is 1 opmerking gekomen. Wat we ge-
daan hebben met de Paul de Veer beker. Er is een nieuwe cup opge-
zet (Dit is al een 2de reparatie). Er wordt overwogen volgend seizoen 
een nieuwe beker te bestellen. 

Jaarverslag 

Louis geeft complimenten aan het bestuur en de jeugdafdeling. 

1 b  
Geen ingekomen stukken 

Prijsuitreiking wordt 1 of 2 weken uitgesteld. Joost is afwezig. 

2  
Pieter is herkozen voor 3 jaar 
Arnold is herkozen voor 3 jaar laatste periode geeft Arnold aan. 

3 Kascontrole commissie  
Jaap geeft complimenten aan Arnold en hiermee is dit goedgekeurd 

De club heeft goed nieuws de bondscontributie wordt niet verhoogd 
en de EGS verhoogt hierdoor de contributie ook niet. 

Henk van Griethuijsen wordt lid van kascontrolecommissie en Erik 
nog 1 jaar. 
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4 
Binnencompetitie 

Inhaalrondes niet goedgekeurd, de club is van mening dat dit keizer-
systeem het missen van rondes in de competitie compenseert. 

Binnencompetitie in de huidigevorm verder of anders opzetten. Er is 
een commissie benoemt die gaat zorgen dat de competitie voor ie-
dereen interessant wordt. Daarin nemen deel Frans Sjeng Alex Louis 
Pascal 

Frans wil graag de competitie reglementen op papierzetten. Wat al 
wel bepaalt hebben is dat we om 20.15uur  en uiterlijk 20.30uur be-
ginnen. Frans bepaalt dit.Afmelden uiterlijk maandag avond bij  
Frans 013-5439204 of per e-mail uiterlijk dinsdag middag 16.00uur 
fransleijtens@hetnet.nl  

Buitencompetitie 2 teams Henk Renders en Ton Krugers blijven 
teamleiders. 

Voorstel bond 7 of 9 teams in 1 groep. De club kiest voor de huidige 
situatie. 9 rondes is niet interessant , omdat we dan ook 1 speeldata 
meer krijgen. 

Leden die deel willen nemen aan de binnencompetitie: 
Paul Erik Pieter Pascal Sjeng Arnold Frans Ton Louis Pieter Alex 
Jan 

Jaap en Ton P Henk van G willen niet meer meedoen. 

Bekercompetitie + 5 rondes Verweven in de binnencompetitie op de 
eerste ronde na. 

Regiocompetitie groot 

Nieuwe opzet onder protest EGS Waalwijk doet mee en de teams 
gaan terug naar 8 deelnemers. We vinden wel dat de clubcompetitie 
er niet onder hoeft te lijden. Pieter gaat kijken of hij de deelnemers 
bij elkaar kan krijgen. Tot nu toe doen mee: 
Paul Erik Pieter Pascal Graafmans 

Als er tekort zijn doen mee Jan Sjeng Arnold Frans 

Degene die niet meedoen zijn: Henk v G Louis Ton Tom Jaap  

mailto:fransleijtens@hetnet.nl
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Er is een peiling gehouden binnen de club de eindstand was 6 tegen 4 
voor. Er is toch besloten om nog met deze competitie mee te doen 
mits het inpasbaar is in de planning en dat er genoeg deelnemers zijn. 

Regiocompetitie Chaam/Rijen 

Gaat door 4 rondes, 2 uit en 2 thuis 

De deelnemers zijn Paul Pieter Jan Ton. Ton Krugers is de teamlei-
der en gaat nog wat mensen benaderen. 

Snelschaakcompetitie 

Deze wordt 5 rondes. Henk Renders heeft zich teruggetrokken. Man-
daat gekregen van de leden voor een nieuwe opzet. Er is een com-
missie gevormd met de volgende leden Pascal Sjeng Jaap Touw en 
Frans. De nieuwe opzet moet voorzien in de volgende problemen: 

Afmelden 
Ongelijke deelnemers 
Sterkte 
Loting? Ter discussie 

Rapid schaken organiseert Jaap. Hoeveel rondes hangt even af van 
het aantal data die nog beschikbaar zijn. 

Thema avonden: Geopperd wordt om wat met de stappenmethode te 
doen en eventueel de regels een keer uit te leggen. 2 of 3 avonden 

5 Jeugdschaken 
Alex wordt door het bestuur bedankt voor zijn inzet bij de jeugd. Hij 
is afgetreden en Erik Hamers neemt dit over. Veel succes Erik. 

Frans en Arnold willen best bij de jeugd meehelpen. 

Voor Goirle 200 jaar hebben we 50 aanmelding gehad. Deze krijgen 
allemaal een 2 lessen durende introductie. 4 vrijdagmiddagen vanaf 
19 september. Pieter organiseert het programma in overleg met Erik. 
Vrijwilligers voor die middagen zijn: Arnold, Pieter, Erik en Louis. 

We verwachten nog best wel wat nieuwe jeugdleden. Dus hierbij een 
oproep aan de leden om de jeugd les te komen geven. Ben je geïnte-
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resseerd neem dan contact op met Erik. Wie de jeugd heeft, heeft de 
toekomst. 

6 Publiciteit 
Arnold zet dit net als vorig jaar voort en zal met enige regelmaat een 
stukje publiceren. 

Ook het schaakcafe zal weer extra aandacht krijgen. 

Website Pascal gaat deze mee onderhouden. Voorstel is om de Inter-
ne competitie en de externe competitie snelschaken jeugdcompetitie 
en de stukjes uit de krant hierin te gaan verwerken. Hebben er meer 
mensen interesse om dit op te zetten neem contact op met Jaap of 
Pascal. 

Schaakmeester kopij naar Jan opsturen 

7 Toernooi 
Openluchttoernooi wordt georganiseerd door Frans Louis Ton K 
Alex Pieter. 

8 Rondvraag  
Frans wil graag de Ratinglijst invoeren. Dit is door de leden goedge-
keurd. 

Sjeng vraagt of de uitnodigingen voor de vergadering niet eerder 
verstuurt kunnen worden. Het bestuur constateert dat dit inderdaad 
21 dagen van tevoren moet gebeuren. We zullen hier in de toekomst 
rekening mee houden. 

Ton Krugers vraagt om een nieuwe ledenlijst. 

En ton constateert dat hij nog een boek mist boek 44A Siciliaans de 
Schaakopening en vraagt of iemand deze heeft? 

Ook geeft hij de complimenten aan Frans Leijtens voor de organisa-
tie van de binnencompetitie. Dit ook namens het bestuur. 

9 Sluiting 
Pieter bedankt iedereen voor zijn komst en voor de inzet bij de club. 
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Wie de Jeugd Heeft, Heeft de Toekomst. 

Deze uitspraak is van toepassing zowel op Rochade-3 als op E.G.S.-
2. 

“We” wisten dat Rochade-3 een jeugdteam was, maar het was nu 
vollediger dan op 12 april j.l. toen we met 5,5-2,5 verloren. Op 1 
november werd het 6-2 voor Rochade-3. De cijfers suggereren dat 
het een “walk-over” was voor onze opponenten, maar dat was niet zo 
! 

Paul kwam reeds vrij vroeg melden dat hij het eerste punt voor 
E.G.S. had binnengehaald. Louis kon het tegen zijn jeugdige tegen-
stander niet klaren, dus werd het 1-1. Sjeng moest een gewonnen 
partij door onnodig torenverlies opgeven. Maar onze debutant Wim 
Koensen (7e bord) bereikte een dik verdiende remise. Vervolgens 
behaalde ook Jeroen Hamers (jeugdkampioen 2003) een remise; wel-
licht had er meer ingezeten. Het lukte Frans niet een op het eerste 
oog gewonnen stelling om te zetten in een positieve score. Ook Ton 
K. ging in de fout door een vijandig paard in zijn stelling toe te laten, 
waar het ontembaar bleek. Onze jeugdige Gijs hield het langste stand 
maar moest tenslotte ook zijn meerdere erkennen.  

De jeugd van Rochade heeft een goede toekomst, maar ook onze 
jeugd heeft zich heel goed geweerd. 

1) B.Zegveld  - Paul v.d. Berg  0-1 

2) Jelle Jansen  - Louis Doomernik 1-0 

3) Tim v,d, Bosch  - Sjeng Houben  1-0 

4) Bastiaan v.d.Rijt - Ton Krugers  1-0 

5) Thijs v.d.Bosch  - Frans Leijtens  1-0 

6) Jeroen v.d.Rijt  - Gijs Jansen  1-0 



 9 

7) Jiri Obels   - Wim Koensen  ½-½ 

8) Tim Remijn  - Jeroen Hamers  ½-½ 

Op 22 november a.s. komt het team van Stukkenjagers-6 naar Goirle. 
Zullen we afspreken dat we ons niet laten opjagen maar  hen met een 
versterkt team “stuk-jagen” ? Want er lopen ook bij ons talenten 
rond. 
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Persoonlijke Kampioenschappen District Tilburg 

Zondag 26 okt was de PK van district Tilburg. Ons Jeroen deed dus 
ook mee. 

Hij had zijn hoogtepunt maar ook een paar dieptepunten. Hij werd 
uiteindelijk 7e maar won wel van de uiteindelijke kampioen Rowan 
Nap. 

Dat was een erg leuk, spannend partijtje. 

Wit: Jeroen Hamers  
Zwart: Rowan Nap 
Wedstrijd 5     PK district Tilburg 
Tilburg 26-10-03 
Speeltempo 20 min. p.p.p.p 
 wit               zwart     wit                   zwart           
d4 1 c5 e4 18 dxe4 
e3 2 Pc6 Pxe4 19 Lc7 
Pf3 3 d5 dxc5 20 De5 
Pc3 4 Pf6 Th1 21 Tg8 
Lb5 5 Lg4 Lc3 22 Dxe4
Lxc6+ 6 bxc6 fxe4 23 Lxd1
o-o 7 Pe4 Taxd1 24 f5 
Ld2 8 e6 exf5 25 exf5 
h3 9 Lh5 The1+ 26 Kf8 
Le1 10 Pg5 Td7 27 Ld8 
Ld2 11 Pxf3+ Te5 28 Tg7 
gxf3+ 12 Dg5+ Txf5+ 29 Lf6 
Kh2 13 Ld6+ Txf6+ 30 Kg8 
Kh1 14 Dh4 Txg7+ 31 Kxg7
Kg2 15 Dg5+ Txc6+ 32 Kf7 
Kh1 16 Df5 En wit won   
Kg2 17 g5     
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Eindstand: 

1) Rowan Nap  Schavo  7½ 49 40¼ 

2) Dirk van den Bosch TSV Rochade 7½ 49 39¼ 

3) Pepijn Obels  TSV Rochade 7 48½ 

4) Heiko Engwerda TSV Rochade 6 47 

5) Mark van Dijk  TSV Rocahde 6 46½ 

6) Sam Michielsen Wolstad  5 48½ 

7) Jeroen Hamers  EGS   5 44 

Erik 

 

 

 

Haiku 

ik weet hoe het gaat 
mijn slimme zet komt te laat 
uitgesteld tot straks 

(arnold backx) 
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Sjeng Houben – Erik Hamers 

Intern ronde 7 
1. a6 Pf6 

Deze opening heeft zover ik weet geen naam. 
2. e3 g6 
3. Lc4 Lg7 
4. d4 0-0 
5. Pf3 d5 

Ik zie nog steeds geen openingstheorie. Het lijkt misschien iets op Grunfeld In-
disch maar dan heeft wit al c4 gespeeld. 

6. La2 Pc6 
7. 0-0 Lg4 
8. Pbd2 Dd7? 

Ik had hier een vaag plan om e5 te spelen om d4 aan te vallen en daarna eventueel 
het paard met e4. Wit moet dan h3 spelen en die pion win ik dan terug als er op g4 
en f3 geslagen wordt. Maar de dame komt in de vuurlinie van het paard te liggen. 

9.  c4 e6 
10. Dc2 Lf5 
11. Dc3? Pe7 

De witte dame komt in de vuurlinie van de loper te staan.Mijn plan was om c5 
spelen om de witte pionop d4 aanvallen. 

12. Pe5 Dc8 
13. c5! b6 

Wit snoert zo de zwarte stukken in. 
14. b4 a4 
15. f3 Pd7  
16. Pxd7 Dxd7 
17. g4 e5! 

Zwart verliest wel een stuk maar de witte stelling komt zwaar onder druk te staan. 
18. gxf5 exd4 
19. exd4 Pxf5 

De dreiging Lxd4 is duidelijk. 
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20. Pb3 a4 
21. Lb1 axb3  
22. Lxf5 Dxf5 

Zwart dame staat goed, witte heeft geen tijd om de pion te slaan en de koningsver-
dediging van wit ligt aan flarden. 

23. Lb2 Tfe8  
24. Tf2 Lh6 

De loper dreigt telkens de kwaliteit te winnen. 
25. Te1 Txe1+ 
26. Dxe1 Lg5 
27. De2 Kf8 
28. Tf1 Te8 
29. Dd1 Te3  
30. Kg2 Td3 
31. Db1 Td2+ 
32. Kh1 Dh3 

En wit gaf op. 
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EGS – BSV III  2 – 6 

Zoals je in onderstaande uitslagen lijst kunt zien, begonnen we deze 
wedstrijd op 22 november met een achterstand. Dit had te maken met 
een partij die vooruit zou worden gespeeld in Bergen op Zoom. Deze 
partij kon echter niet doorgaan omdat wij geen speler hadden die 
naar Bergen op Zoom kon afreizen. De teamleider van BSV zei dat 
er mondelinge afspraken waren gemaakt, en dat hij iemand bereid 
had gevonden om op vrijdagavond te spelen in plaats van zaterdag-
middag. Deze persoon had de zaterdagmiddag nu met iets anders 
ingevuld. We werden zelfs gebeld door de NBSB, die ons op het hart 
drukte dat deze partij gespeeld moest worden. 

‘Gelukkig’ is de einduitslag 2-6 en geen 3-5. We werden door BSV 
op verschillende borden goed afgestraft. Sjeng redde de eer met een 
winstpartij waarin een prachtig slot ten tonele verscheen. 

1) Pascal Graafman - A. van Vliet   0-1 

2) Sjeng Houben  - O. de Hert   1-0 

3)          0-1R 

4) Cas Overzier  - M. Blom    ½-½ 

5) Jan Langenberg  - D. Lindhout   0-1 

6) Joost Schreurs  - R. Paardekam   0-1 

7) Alex van Lanen  - A. Goris-Schouwstra 0-1 

8) Erik Hamers  - P.J. Demmers   ½-½ 
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E.G.S.-2 - Stukkenjagers-6  2 - 6 

De wedstrijdmiddag op 22 november begon nogal rommelig. 

Onze vertrouwde wedstrijdleider Henk Renders was vanwege droe-
vige omstandigheden niet aanwezig. Het eerste team van E.G.S. was 
gehandicapt en moest een (onnodige ?) achterstand van 0-1 proberen 
weg te werken en dat heeft wellicht  op de achtergrond een rol ge-
speeld. Maar E.G.S.-2 was compleet en begon strijdvaardig aan zijn 
match. 

In de eerste wedstrijd tegen Rochade-3 scoorde nieuwkomer Wim 
Koensen al een 0,5 punt maar nu zette hij de toon door als eerste een 
vol punt binnen te halen. Dit voorbeeld kreeg echter geen navolging 
want gevestigde waarden als Pieter en Louis moesten in hun tegen-
stander hun meerdere erkennen. 

De nodige ervaring brak Jeroen op; een goede stelling kon hij helaas 
niet tot winst voeren. Toch een compliment voor onze Benjamin. Het 
boegbeeld Paul verloor gewoon stilletjes en Maarten der Wit ( 3e 
bord !) hield het lang vol maar kon tenslotte ook geen potten breken. 
Wel kondigde hij aan meer oefening te gaan doen o.a. door de club-
avond als hij tijd heeft vaker te bezoeken. Een prachtig voornemen ! 
Ton K. en Frans sloten de middag af met een verdiende remise. 

En toch hebben we kwaliteit in huis. Sjeng misten we omdat hij was 
“uitgeleend” aan het eerste team, Pieter (vorig seizoen invaller in 
E.G.S.-1) wil in het vervolg niet meer zo “hoog” spelen ( 2e bord) en 
zo zijn er nog wel een paar opmerkingen te maken. 

Wij ( 2e team) ontvangen op 31 januari Wolstad-3. Dat is over ruim 2 
maanden en dus kan er nog veel getraind worden. Doen ! 

1) Paul v.d. Berg  - L.Koelman  0-1 

2) P.Couwenberg  - G.Vermeulen  0-1 
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3) Maarten de Wit  - P.Buitenhuis  0-1 

4) Louis Doomernik - Th.Mulder  0-1 

5) Ton Krugers  - M.Rispens  ½–½ 

6) Frans Leijtens  - G.v.Heck   ½–½ 

7) Wim Koensen  - G.J.ten Hacken 1-0 

8) Jeroen Hamers  - N.v.d.Wal  0-1 
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Stand NSBS 

De standen in de NBSB na 2 ronden gespeeld te hebben. 

 

 2e Klasse A Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Baronie 3 4 11     5   6  
2. DSC 3 8½       4½  4  
3. De Pion 3 2 10     3   7 
4. BSV 3 2 9 3     6   
5. Raadsheer 2 8½  3½ 5      
6. EGS 2 6½    2    4½
7. D4 4 1 6 2 4        
8. RSG 0 4½   1   3½    
 
 3e Klasse C Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 
1. Schavo 2 4 9½   5 4½     
2. Stukkenjagers 6 2 9 3      6 
3. Wolstad 3 2 8 3½     4½  
4. Waalwijk 2 2 6½      6½  
5. Rochade 3 2 6       6 
6. DSC 2 0 5   3½ 1½    
7. EGS 2 0 4  2  2    
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Agenda 

 13 dec 2003 Ronde 3 NBSB 
De Pion 3 – EGS 
EGS 2 is vrij 

 31 jan 2004 Ronde 4 NBSB 
EGS – D4 4 
EGS 2 – Wolstad 3 

 6 mrt 2004 Ronde 5 NBSB 
DSC – EGS 
DSC 2 – EGS 2 

 27 mrt 2004 Ronde 6 NBSB 
EGS – Raadsheer 
EGS 2 – Waalwijk 2 

 17 apr 2004 Ronde 7 NBSB 
Baronie 3 – EGS 
Schavo 2 – EGS 2 

 



DE SCHAAKMEESTER 
JEUGDEDITIE 

Bewaarnummer  seizoen 2003 - 2004
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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 

3 B 



 
 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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