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 De onbekende gast (deel 1)  (door Nico Grubben) 

 
 
Op vrijdag 3 augustus was de 757

ste
 uitlevering van “De onbekende gast” op omroep 

Peel en Maas. Dit keer was iemand te gast die we allemaal kennen. We geven hier de 
cryptische omschrijving. Op het einde van deze nieuwsbrief kun je zien wie het was. 
 

Op een oud-regent met een dubbele N en genoemd naar een 
koning, 

kan dit kind van Handrie met dubbele S zich uitleven in slemmen, 

legt vaak twee stenen op elkaar en ziet het dan zwart wit voor de 
ogen, 

is gek op een kwiebus en zet de tegenpartij dikwijls op de mat.... 

 
 

 
 Deelnemersveld Brabants kampioenschap 2012 
 

Deelnemerslijst BK 2012 
Tot nu 4-8-2012 Uden 

 

     

 

Naam Club Rating 

 



1 Theo vd Hoek TDV 1199 

 2 Jan vd Hooff DCO 1188 

 3 Salomon de Jong Micone 1199 

 4 Joop Achterstraat DOG 1008 

 5 Ad Peerenboom DOG 0 

 6 Rene van Oosterhout HED 1105 

 7 Lei Janssen HSDV 880 

 8 Frank Teer HED 1338 

 9 Harm vd Veen RDS 734 

 10 Martien van Erp RDS 883 

 11 Ben Spoelder  TDV 879 

 12 Ruph Bhawanibhiek DOG 1172 

 13 Arno Bloks DOG 999 

 14 Harry Doomernik  HED  1100  

 15 Jan Bergmans  HED 749 

 16 Frans Engels  HED 842 

 17 Cor Engels HED 448 

 18 Simon Rompa  OSDO  826 

 19 Hans Leenders HSDV 529 

 20 Wim vd Kooij HED 1347 

 21 Henk vd Heijden  BDO  619 

 22 
    23 
    24 
     

Veel meer deelnemers zijn van harte welkom. Dus maak mensen in uw omgeving enthousiast of 
doe zelf mee.  
 
De data zijn de volgende; 20 oktober, 3 november, 17 november en 15 december. Twee 
wedstrijden per dag. De eerste wedstrijd begint om 09.30 uur en de tweede wedstrijd begint om 
15.00 uur. 
 

Het speellokaal is de Kom In op Germenzeel 800 5403 XD in Uden. Waar blijven die 
spelers met ratingen tussen 900 en 1099, geef U op en maak kans op een Brabantse titel. 
 
1100+ Brabantse titel 
900-1099 Brabantse titel 
0-899 Brabantse titel 
 
Volop kans in het Zwitserse systeem en de tijdspanne van 80 minuten +1 minuut per zet en 
dit uiteraard per speler. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Arno Bloks 
Wedstrijdleider PNDB 



Eegt 11 
5404 LK Uden 
Privé 0413253770 
Mobiel 0610400071 
 

Opmerking redactie: Indien je interesse hebt, neem contact op met Lei Janssen 
 

 
 
 Nijmegen Open (door Nico Grubben) 

 
Van 22 t/m 28 juli een International Damtoernooi plaats in Nijmegen. Behalve een 
aantal Topdammers van wereldformaat, deden ook veel amateurs mee. Ook ons eigen 
lid Lei Janssen nam wederom deel. 
 
Hij behaalde in dit sterke deelnemersveld een verdienstelijke 99

ste
 van de 112 

deelnemers.  
In de “Klassement rating < 949” werd hij 15

e
 van de 24 spelers. 

 
Voor meer informatie zie: www.nijmegenopen.nl 
 

 
 
 

 

 Verkiezing leukste verenging (door Nico Grubben) 

 
 

http://www.nijmegenopen.nl/


 

 

Hieronder staat de eindstand van de gemeenteronde. Het betreft 2 ranglijsten: 

- allereerst de sportverenigingen met het meeste aantal stemmen 

- daaronder de sportverenigingen met de hoogste gemiddelde waarderingcijfers 

 

De winnaars met de meeste stemmen is de nummer 1 van de 1e ranglijst. Deze vereniging 

wordt toegelaten tot de Provincieronde indien deze vereniging meer dan 50 stemmen heeft 

gekregen.  

 

Bij de 2e ranglijst is de vereniging met de hoogste gemiddelde waarderingcijfers EN meer 

dan 50 stemmen de winnaar. Ook deze vereniging wordt toegelaten tot de Provincieronde. Is 

er geen enkele vereniging met meer dan 50 stemmen in de gemeente, dan is er in deze 

categorie geen winnaar. De Provincieronde start vanaf 6 augustus 2012.  

 

 

 

 

# Naam genomineerde Gemiddelde Stemmen 

1.  Volleybalvereniging Tupos  8.99 46 

2.  Volleybalvereniging V.C. 'Peelpush' 9.32 41 

3.  Hockeyclub Peel en Maas 9.03 38 

4.  Tafeltennisclub Panningen '74 8.69 29 

5.  Taekwondo Chin Hûng 9.01 26 

6.  Heldense Schaak- en Damvereniging 8.55 15 

7.  Paardenvereniging de Ruif 8.93 7 

8.  Heldense Zwemvereniging 8.83 7 

9.  Watersport Vereniging Gravenhof 9.06 6 



10.  Tafeltennisvereniging Koningslust 8.55 6 

 

# Naam genomineerde Gemiddelde Stemmen 

1.  Volleybalvereniging V.C. 'Peelpush' 9.32 41 

2.  Hockeyclub Peel en Maas 9.03 38 

3.  Taekwondo Chin Hûng 9.01 26 

4.  Volleybalvereniging Tupos 8.99 46 

5.  Tafeltennisclub Panningen '74 8.69 29 

 

 
 
 Damprobleem: wit speelt en wint (door Nico Grubben) 

 
Oplossing vorige keer: 
 
27-22 (35x33) 22x2 (33x11) 2x16 (36x27) 16x9 (3x14) 50-44 en oppositie 
 

 
 

We beginnen dit seizoen met een combinatie van 5 zetten diep. 
 



 
 

 Schaakprobleem (door Hans Leenders) 

 

Oplossing vorige keer: 
 

1.Ld5         Kxd5 
2.Pe7+        Kd4 
3.Kf4          d5 
4.Pc6 of Pf5 mat 

 
 
 

 
 

In dit eindspel is wit aan zet en geeft 
mat in 2 zetten? Het lijkt simpel maar het 

is lastig! 
 
 

 

 
 Uitnodiging 

 
 

 



 

Zaterdag 25 augustus 

 

 Genks TERRASDAMMEN 

Openingsklassieker van het nieuwe damseizoen 

 

Locatie: Brasserie 360° 

Adres: stadsplein 18, 3600 Genk 

(tegenover het stadhuis) 

 

Van 13u30 tot 18 u. 

 

Inschrijvingsprijs : 3 Euro + minstens 2 consumptie bestellen 

(iedereen prijs) – maximaal 40 deelnemers 

 

Inschrijven verplicht voor 19 augustus bij  

Eddy Janssen, e-mail:ejanssenb@hotmail.com 

(gsm0032/(0)497/38.52.79)  

Johan Evens, e-mail: e.johan@euphonynet.be (gsm:0032/(0)472/51.83.95) 

Raymond Van De Caetsbeek, e-mail:raymondvdc@hotmail.com (tel.: 0032/(0)89/240004) 

 

Lekker dammen in Genk 
Het regenweer kreeg op zaterdag 27 augustus 2011 de damlust van 22 spelers niet klein.  Het 
toernooi ‘Terrasdammen’ diende wegens het overvloedige nat buiten, van het terras naar binnen 
in de Taverne-Restaurant ‘360°’ in het centrum van Genk te verhuizen.  Dit drukte evenwel de 

http://www.google.com/imgres?q=dammen&start=351&um=1&hl=nl&sa=N&biw=1024&bih=744&addh=36&tbm=isch&tbnid=0r1w70WgL0TJtM:&imgrefurl=http://members.chello.nl/a.vdboor/dammen.html&docid=esxOUy4E_Xrm4M&imgurl=http://members.chello.nl/a.vdboor/dambord.gif&w=270&h=270&ei=xw_0T87BJ9Og8gPA6by5Bw&zoom=1&iact=hc&vpx=336&vpy=402&dur=1361&hovh=216&hovw=216&tx=122&ty=160&sig=116647439631040091822&page=23&tbnh=158&tbnw=158&ndsp=17&ved=1t:429,r:14,s:351,i:263
http://www.google.com/imgres?q=dammen&start=351&um=1&hl=nl&sa=N&biw=1024&bih=744&addh=36&tbm=isch&tbnid=0r1w70WgL0TJtM:&imgrefurl=http://members.chello.nl/a.vdboor/dammen.html&docid=esxOUy4E_Xrm4M&imgurl=http://members.chello.nl/a.vdboor/dambord.gif&w=270&h=270&ei=xw_0T87BJ9Og8gPA6by5Bw&zoom=1&iact=hc&vpx=336&vpy=402&dur=1361&hovh=216&hovw=216&tx=122&ty=160&sig=116647439631040091822&page=23&tbnh=158&tbnw=158&ndsp=17&ved=1t:429,r:14,s:351,i:263
mailto:ejanssenb@hotmail.com
mailto:e.johan@euphonynet.be
mailto:raymondvdc@hotmail.com


pret niet en zorgde voor unieke damtaferelen temidden van tafelende Genkenaars. 

 
Theo Schippers won het ‘Terrasdammen’ 2011.  Hier speelt hij tegen Marcel Karssing 

( zijn clubmaat en de sympathieke secretaris van Eureka Heerlen). 
Twaalf Nederlanders en tien Belgen trotseerden de weerelementen en streden in de 
Openingswedstrijd van het nieuwe damseizoen voor de hoogste eer in het Genkse 
sneldamtoernooi. 
Oorspronkelijk was het de bedoeling om buiten op het terras van het wondermooie 
Taverne-Restaurant ‘360°’ (gelegen op het Stadsplein 10 tegenover het Stadhuis van 
Genk) te dammen en het grote dambord (5 meter bij 5 meter), dat de organisatie van de 
stad Bilzen geleend had, voor het terras als dampromotie uit te rollen. 
Toen de organisatie rond half één ter plaatse aankwam, werden ze echter meteen 
verwelkomd met een natte douche van regen en konden de plannen om buiten te 
dammen en het demonstratiebord te gebruiken meteen opgeborgen worden. 
Niet getreurd evenwel...  De uitbater van de ‘360°’ had binnen in zijn zaak een reeks 
tafels voor de dammers gereserveerd.  Dit zorgde voor een uniek spektakel waarbij de 
etende Genkenaars een leuke damattractie bij de maaltijd geserveerd kregen. 
Na het opstellen van het speelmaterieel en de tafel van de organisatie kon het toernooi 
uit de damblokken schieten. 
 



 
Marie-Josée en Johan zorgden voor de vlotte verwerking van de resultaten. 

De meeste deelnemers kwamen uit Belgisch of Nederlands Limburg of spelen in een 
club uit deze provincies.  Daarnaast nodigde de organisatie drie deelnemers met een 
‘wildcard’ uit.  Twee hiervan waren Jean-Claude Fabeck en Luc Jennes die elk jaar in de 
maand april de ’12 uren van Brussel’ organiseren. 
Tijdens het toernooi werd Jean-Claude in bloemetjes (of in dit geval koekjes) gezet voor 
zijn jarenlange speciale bijdrage aan het Belgische dammen, niet alleen met de 
organisatie van zijn toernooi, maar ook door zijn inzet in de organisaties van de 
Koninklijke Belgische Dambond.  Door mensen zoals Jean-Claude kunnen de (Belgisch) 
Limburgse dammers in de nationale kampioenschappen meedingen naar de Belgische 
titels. 
Een andere persoon die gehuldigd werd, was Piet Winters.  Deze Genkenaar was de 
nestor van het gezelschap.  Hij startte op 75-jarige (!) leeftijd met het enthousiasme van 
een jongere met dammen.  Piet damt nu enkele jaren en is een vaste waarde in het 
Genkse damwereldje.  Met zijn goede luim en zijn inzet zorgt hij mee voor de toffe sfeer. 
Naast het damtoernooi stond de promotie van het dammen centraal.  Folders en 
promotiemateriaal van de Koninklijke Nederlandse Dambond trokken de aandacht van 
het publiek. 
Daarnaast namen vier (twee Belgen en twee Nederlanders) niet meer actieve Limburgse 
dammers deel aan het toernooi.  De kans is groot dat ze het damvirus terug te pakken 
hebben.  (Wordt vervolgd ...). 
 



 
Jean-Claude Fabeck (van damclub Cinquantenaire te Brussel) aan het eerste bord 
tegen Theo Schippers.  Naast hen spelen Erwin Heunen en Jitse Slump hun partij. 

Wat het sneldamtoernooi zelf betreft, werd er hoogstaande damkost geserveerd.  
(Meester) Theo Schippers van Eureka Heerlen behaalde na 8 ronden met 14 punten 
(slechts 2 verliespunten!) de overwinning van het ‘Terrasdammen’ 2011.  De jonge 
Nederlands Limburgse spelers Erwin Heunen (De Vaste Zet Geleen) en Jitse Slump 
(Eureka Heerlen) werden tweede en derde.  De top vijf werd vervolledigd met Bert 
Verton (De Vaste Zet Geleen) en Gijs Schoenmaekers (DC Maastricht).  Nederlands 
Limburg dus boven in de top vijf. 
De titel van eerste Belg op het toernooi gaat naar Luc Jennes van de Cinquantenaire 
(Brussel) op de negende plaats.  De Voorzitter van damclub Genk Rudi Ten Berge werd 
op de 12de plaats de eerste Belgisch Limburger. 
Na het toernooi bleek dat de deelnemers enthousiast over de formule waren.  Ook de 
uitbater van de ‘360°’ liet zich positief uit over het evenement.  De weg ligt dus breed 
open naar het ‘Terrasdammen’ 2012.  Hopelijk zal de zon dan wel van de partij zijn... 
Genk, 27 augustus 2011, Eddy Janssen 
Dammen online via damserver (http://damserver.kndb.nl/damserver/) 
Hierna volgen nog enkele sfeerbeelden : 

http://damserver.kndb.nl/damserver/


 
De jongste deelnemer van het toernooi was Jitse Slump (staande) van Eureka 

Heerlen.  Naast hem (met bril) het andere jonge talent van Eureka Heerlen, Tom 
Swelsen.  Tegenover kijken Ingrid De Kok (Bennekom) en Erwin Heunen (De 

vaste Zet Geleen) toe. 



 
Mede-organisator Eddy Janssen van damclub Genk (en DC Maastricht in Nederland) 
opent het toernooi.  Op de voorgrond zie je Jean-Claude Fabeck (Cinquantenaire te 
Brussel) en Marius Coolen (Eureka Heerlen). 



 
Mede-organisator Raymond Vandecaetsbeeck (van damclub Genk en Eureka Heerlen in 
Nederland) speelt zijn partij tegen Fortunato Conte (Zwartberg).  Op de achtergrond 
spelen de nestors Jan Van Dijck (Zwarberg) en Piet Winters (Genk) hun partij. 
 

 
Luc Jennes (van de damclub Cinquantenaire te Brussel) en Tom Henriquez (met bril van 
De Vaste Zet Geleen) lessen hun dorst.  Rechts van hen is de voorzitter Rudi Ten Berge  
van damclub Genk diep in gedachten verzonken met zijn partij, net zoals Gijs 
Schoenmaekers (links van hen en van damclub Maastricht). 

 

 
*********************************************************************************************** 



Op zaterdag 8 september 2012 
organiseert PSV Dammen voor de 

57e keer het Bevrijdings Damtoernooi  
Om het kampioenschap sneldammen van Eindhoven in Zaal de 
Hoeksteen  Gerretsonlaan 1a Eindhoven aanvang 12.00 uur ( 11.30 uur 
graag aanwezig) 
Voor meer informatie,wedstrijdregelement en inschrijvingen kun je contact opnemen met 
Hans Greveraars   Tel:0613700505      hansgreveraars60@hotmail.nl                                        
                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                   
                                                                              
Categorie: Landelijke Hoofdklasse  Rating 1100 of meer   
Categorie: Provinciale Hoofdklasse Rating 1000 tot 1100           
Categorie: Eerste Klasse Rating 900 tot 1000                                          
Categorie: Tweede Klasse Rating tot 900 
Categorie: Jeugdklasse 6 t/m 12 jaar gratis  
Categorie: jeugdklasse 13 t/m 18 jaar 4.00 euro alle jeugdspelers hebben prijs 
De kosten bedragen volwassenen  6.00 euro (op de dag zelf te voldoen)  
In alle klasse worden  (max 10 ronde)gespeeld In alle klasse 3 prijzen 
Tempo 10 min per persoon per partij KNDB regels zijn van toepassing (zonder arbitrage)de 
volgorde wordt bepaald door het aantal wedstrijdpunten-SB punten    

Kijk ook op de nieuwe  www.psvdammen.nl met ingang van 20 juni 2012 

 12.00 tot 14.00 ronde 1t/m 5                  14.00 tot 14.20 pauze                        

 14.20 tot 16.20 ronde 6 t/m 10  

Eventuele beslissingswedstrijden 5 min pppp   

Prijsuitreiking 17.00-17.15 uur                                                                                                        

inschrijven t/m 8 september 2012   
 

 
 
*********************************************************************************************** 
 

 De onbekende gast  (deel 2)  (door Nico Grubben) 

 
 

Albert Janssen Helden 757 
 

PSV DAMMEN 
22-12-1939 

tel:0613700505


 
Klik voor een vergroting 1 

2 3 

4 5 

6 7 

8 

 

Vandaag een fanatieke dammer en bridger in deze 757 ste 
uitzending. 

 

Geboren in de Loo in Panningen als een zoon van Henkes 
Handrie  
en moeder Marie van Glieskes Albert ( Kersten uit Egchel). 
Zijn vrouw Jeanne is een echte Kwiebus uit Neer en een dochter 
van Sjeng van Rijt van de Rijksweg en van moeder Joke Aerdts 
uit Tegelen. 

 
Albert heeft mede vanwege zijn gezondheid nooit zwaar werk 
mogen en kunnen doen vandaar dat de tuinbouw niet aan hem 
besteed was. 
Daaron ging hij naar de Philips in Panningen waar o.a. 
condensators werden gemaakt. 

Met 40 jaar kreeg hij een infectie aan de luchtwegen wat hem al 
vroeg noopte zijn baan op te zeggen mede omdat er een aanleg 
voor astma en longziekte werd gekonstateerd en er bij zijn 
werkgever flink werd gesaneerd. 
J.l. Mei daar nog een hartinfarct bovenop en u begrijpt dat Albert 
het niet makkelijk heeft (gehad).  
Maar stil zitten kan hij ook niet, vandaar zijn hobby's Dammen 
en Bridgen, waar hij zich onderscheidt met vele gewonnen 
toernooien en natuurlijk dito bekers! 

Kijkt u hier maar eens: 
 

http://www.vijftigplusser.nl/weblog/images/deonbekendegast/12075-5231-0308121950-AlbertJanssen.jpg
http://www.vijftigplusser.nl/showimage.php?img=http%3A%2F%2Fwww.vijftigplusser.nl%2Fweblog%2Fimages%2Fdeonbekendegast%2F12075-5231-0308121950-AlbertJanssen.jpg
http://www.vijftigplusser.nl/weblog/images/deonbekendegast/12075-5231-0308121951-Enalaandevlaai.jpg
http://www.vijftigplusser.nl/weblog/images/deonbekendegast/12075-5231-0308121951-Enalaandevlaai.jpg
http://www.vijftigplusser.nl/weblog/images/deonbekendegast/12075-5231-0308121951-JeanneenAlbertJanssen.jpg
http://www.vijftigplusser.nl/weblog/images/deonbekendegast/12075-5231-0308121951-JeanneenAlbertJanssen.jpg
http://www.vijftigplusser.nl/weblog/images/deonbekendegast/12075-5231-0308121951-Kijkjeindestudio.jpg
http://www.vijftigplusser.nl/weblog/images/deonbekendegast/12075-5231-0308121951-Kijkjeindestudio.jpg
http://www.vijftigplusser.nl/weblog/images/deonbekendegast/12075-5231-0308121951-Jeanneweetwiedeonbekendegastis.jpg
http://www.vijftigplusser.nl/weblog/images/deonbekendegast/12075-5231-0308121951-Jeanneweetwiedeonbekendegastis.jpg
http://www.vijftigplusser.nl/weblog/images/deonbekendegast/12075-5231-0308121951-Nooitgedachtentochonbekendegast.jpg
http://www.vijftigplusser.nl/weblog/images/deonbekendegast/12075-5231-0308121951-Nooitgedachtentochonbekendegast.jpg
http://www.vijftigplusser.nl/weblog/images/deonbekendegast/12075-5231-0308121951-DSC09876.jpg
http://www.vijftigplusser.nl/weblog/images/deonbekendegast/12075-5231-0308121951-DSC09876.jpg
http://www.vijftigplusser.nl/weblog/images/deonbekendegast/12075-5231-0308121951-DelotingdoorAlbertmetHermPeters.jpg
http://www.vijftigplusser.nl/weblog/images/deonbekendegast/12075-5231-0308121951-DelotingdoorAlbertmetHermPeters.jpg


http://www.bridgeclub2000helden.nl/ 

http://members.home.nl/wversteegen/hsdv/ 
 
Naast deze bezigheden is hij ook actief als toezichthouder bij de 
Heemkunde vereniging "De Moenik" 

Sinds 5 jaar heeft hij zijn ouderlijk huis in de Loo verruild met 
een kleine woning op de Burgemeester Van Cannstraat in Helden 
Dorp. 

De crypto: 

Op een oud-regent met een dubbel N en genoemd naar 
een koning, 
 
( Burg. van Cannstraat) (Koning Albert) 

kan dit kind van Handrie met dubbel S zich uitleven in 
slemmen, 
 
(Janssen met dubbel S)( slemmen is een bridgeterm) 

legt vaak twee stenen op elkaar en ziet het dan zwart-wit 
voor de ogen, 
 
(twee stenen is een dam (term) 

is gek op een kwiebus en zet de tegenpartij dikwijls op de 
mat.... 
 
(schaken) 
---------------------------------  

De onbekende luisteraar was voor hun beide een goede bekende: 
 
Secretaris van de Heldense schaak en damvereniging: 
 
Nico Grubben en of hij Albert kent! 
 
-------------------------------- 
 
De winnaar vandaag werd.... 

Annemie Bruinen Catharinastraat 2 in Helden zij kreeg een 
waardebon voor een lekkere aardbeienvlaai! 
 
Iedereen weer een mooi weekend en tot de volgende keer! 

 

http://www.bridgeclub2000helden.nl/
http://members.home.nl/wversteegen/hsdv/
http://members.home.nl/wversteegen/hsdv/
http://members.home.nl/wversteegen/hsdv/


Leo Peters 

 

 
Nieuws voor in de nieuwsbrief? Vragen of opmerkingen?  
Mail naar nico.grubben@home.nl 
 
Ook mensen die niet lid zijn van onze club  kunnen de nieuwsbrief gratis ontvangen. 
 

mailto:nico.grubben@home.nl

