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 Rabobank Clubkas Campagne (door Nico Grubben) 

 

 
 

 
Wat is het? 
Rabobank Peel en Maas hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) 
die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer 
stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld 
krijgt deze vereniging of stichting. 
 

Stemperiode 
Van maandag 22 oktober tot en met vrijdag 2 november mogen leden die per 1 juli 
2012 lid zijn van de bank, hun stem uitbrengen op hun favoriete 
vereniging(en)/stichting(en). Leden ontvangen voor de stemperiode een brief en 
unieke stemcode 
 

Welk bedrag is er beschikbaar? 
Er is een bedrag beschikbaar van € 50.000,-. Rabobank Peel en Maas heeft 
ongeveer 10.000 leden. Ieder lid krijgt vijf stemmen om te verdelen. Dit betekent dat 

http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/peelenmaas/clubkas_campagne/#tab1


ieder lid minimaal € 5,- kan verdelen. Elk lid kan maximaal twee stemmen op 
dezelfde vereniging/stichting uitbrengen. Nadat alle stemmen uitgebracht zijn, wordt 
het totaalbedrag gedeeld door het totaal aantal uitgebrachte stemmen en wordt 
duidelijk welk bedrag de vereniging/stichting ontvangt. Het is dan ook in het belang 
van de vereniging/stichting om zoveel mogelijk stemmen te werven. 
Wat kunnen clubleden doen om te steunen? 
 
De verenigingen en stichtingen die deelnemen aan de Rabobank Clubkas 
Campagne krijgen promotiemateriaal om de campagne bij hun eigen leden onder de 
aandacht te brengen. Als clublid kun je in je eigen omgeving, bijvoorbeeld bij familie, 
vrienden en kennissen informeren of zij lid zijn van Rabobank Peel en Maas en zo 
ja, vragen of zij op jouw vereniging willen stemmen. Als zij nog geen lid zijn, kunnen 
zij hier hun lidmaatschap aanvragen bij Rabobank Peel en Maas. Elke stem telt! 
 

Hoe werkt het stemmen precies? 
Onze leden ontvangen vlak voor de stemperiode een brief met een unieke 
persoonlijke code waarmee zij kunnen stemmen. Via deze website kunnen de leden 
tijdens de stemperiode hun stem(men) uitbrengen op de vereniging/stichting van 
hun voorkeur. Klanten die op 1 juli 2012 lid zijn, kunnen hun stem uitbrengen. Bent u 
nog geen lid? Vraag hier het lidmaatschap aan bij Rabobank Peel en Maas. De 
stemperiode duurt twee weken en is gepland van maandag 22 oktober tot en met 
vrijdag 2 november 2012. 
 

Meer informative 
Wilt u meer weten over de Rabobank Clubkas Campagne? 
 

http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/peelenmaas/clubkas_campagne/#tab1 
 
 

 

 Externe competitie dammen (Lei Janssen) 

 

 
Op maandag 15 oktober speelde ons damviertal een uitwedstrijd tegen het team van 
RDS 2 in Sint Oedenrode 
 
Door een misverstand was onze vierde speler helaas niet mee kunnen gaan, zodat 
wij het met drie spelers moesten doen. 
Hierdoor werd de eerste uitslag een nederlaag op bord 2,, die door ons was 
vrijgelaten. 
Als tweede uitslag kwam er een overwinning voor Nico Grubben op bord 3, die 
sterker was als zijn tegenstander 
Hierna kwam er een remise op bord 4 voor Hans Leenders, die goed spel liet zien 
Daarna wist ook Lei Janssen op bord 1 een remise te bereiken, zodat wij toch nog 
een gelijkspel uit deze wedstrijd konden halen. 
 
De persoonlijke uitslagen waren dus: 
  
  

https://www.rabobank.nl/particulieren/klantenservice/ik_wil_lid_worden_van_de_rabobank_formulier
http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/peelenmaas/clubkas_campagne/#tab1


  
  
  
 

 
 
 

De stand: 

 

 



 
 
De volgende wedstrijd is op 26 november a.s. en wel de thuiswedstrijd tegen E.A.D. 
uit Asten 
Jongens veel succes 
  
Groetjes 
Lei 

 
 Interne competities (door Nico Grubben en Lei Janssen) 

 
 

Afgelopen maandag zijn 2 wedstrijden gespeeld voor het Clubkampioenschap 

Schaken: 

 Gerard Eggebeen – Johan Zonneveld  1-0 
 Luc Janssen – Marcel Schuman   0-1 



 
De stand is nu: 

 
 
 
 

Ook voor het Clubkampioenschap Dammen werden 2 wedstrijden gespeeld: 
 Albert Janssen – Richard Drohms 2-0 
 Eddy Thewis – Harry Winkelmolen 2-0 

 
Hierdoor is de volgende stand ontstaan: 
 

 

 
Tevens won Gerrit Kessels van Harry Winkelmolen een wedstrijd voor de 
Keizerkompetitie van het dammen. 
 
 Programma 22 oktober: 
 

SCHAKEN  clubkampioenschap 
Piet Pouwels        - Hans Leenders 
  

DAMMEN clubkampioenschap 
Nico Grubben  - Eddy Thewis 
Richard Drohm-    Harrie Winkelmolen 
Albert Janssen  - Gerrit Kessels 
  

Overige spelers KEIZERKOMPETITIE 
b.v. SCHAKEN 



Gerard Eggebeen - Urbain Diarra 
Johan Zonneveld  - Marcel Schuman 
Luc Janssen     -    Lei Janssen 
  
  
 Programma dinsdag 23 oktober: 
 
Vriendschappelijke wedstrijd in Buggenum tegen SV Leudal. Zowel dammen als 
dammen door elkaar. 
 
 

 
 Damprobleem: wit speelt en wint (door Nico Grubben) 

 
Oplossing vorige keer: 
 
25-20 (30x28) 20x9 (4x13) 32-28 (33x22) 31-26 (48x31) 36x7 (1x12) 26x19 

 
 
 

 
 

In deze stand wint uiteindelijk 1 witte schijf van 5 zwarte schijven en een dam! 
 

 
 Schaakprobleem (door Hans Leenders) 

 

Oplossing vorige keer:  
 



1.Dh5    Als zwart het paard zet 
2.Pg6 mat 
 
of      
 
1.            g6 
2.De5 mat                                         
                   

 

 
 
 

 
 

In deze stelling is wit aan zet en 
geeft mat in 4 zetten? 

 
 

 Uitnodiging 
  

 

 HET 25
E
 OUDEJAARS SNELDAMTOERNOOI VAN IJMUIDEN 

 

 

Hierbij nodigen wij u graag uit voor de vijfentwintigste editie van het Oudejaars Sneldamtoernooi van 
IJmuiden. Dit toernooi wordt gehouden op zondag 30 december 2012 en vindt plaats onder auspiciën van 



Damclub IJmuiden. De speelzaal, de Coen Bais-zaal, is in de Jan Ligthartschool, Eksterlaan 8 te 
IJmuiden. 
 
 

Wedstrijdvoorwaarden 
Dit traditionele sneldamtoernooi wordt gespeeld in drie groepen: Eregroep, Hoofdgroep en Promotiegroep. 
Het speeltempo bedraagt drie minuten plus twee seconden per zet per speler per partij. In iedere groep 
spelen de maximaal 28 deelnemers een rond toernooi. Bij gelijk eindigen op plaatsen die voor een 
geldprijs in aanmerking komen, dienen drie partijen van drie minuten per speler per partij gespeeld te 
worden. Indien dan nog spelers gelijk eindigen beslist eerst het onderling resultaat en dan het S.B.-
systeem. Deelnemers die door eigen toedoen in een voor hun speelsterkte te lage groep meespelen 
(bijvoorbeeld door te laat komen) verliezen hun recht op prijzengeld. Arbitrage aanvragen is niet mogelijk; 
het organisatiecomité doet wel een beroep op uw sportiviteit. Voor het overige worden de 
wedstrijdvoorwaarden van de KNDB gehanteerd. Per groep is tenminste één groepsleider aanwezig. 
 
 

Inschrijfgeld 
Het inschrijfgeld voor de Eregroep bedraagt  € 12,- , voor de Hoofdgroep € 9,- en voor de Promotiegroep 

€ 6,-. Vanwege het 25-jarig jubileum is deelname voor oud-winnaars van de eregroep gratis. Ook hoeven 
de eerste vijf GMI’s die zich voor dit toernooi opgeven geen inschrijfgeld te betalen. Het inschrijfgeld dient 
vlak voor aanvang van het toernooi te worden voldaan. 
 
 

Prijzen 
De naam van de winnaar van de Eregroep wordt gegraveerd in de “Oudejaars Sneldamtoernooi”-bokaal. 
De bokaal zelf blijft in het bezit van Damclub IJmuiden. Het prijzengeld bedraagt minimaal: 
 

 Eregroep Hoofdgroep Promotiegroep 
1

e
 prijs € 150,- € 60,- € 50,-  

2
e
 prijs € 60,- € 50,- € 40,-  

3
e
 prijs € 50,- € 40,- € 30,-  

4
e
 prijs € 40,- € 30,- € 20,-  

5
e
 prijs € 30,- € 20,- € 10,- 

 

Inschrijven 
U kunt zich inschrijven via www.damclubijmuiden.nl of via Martin van Dijk: 06 14 89 71 43. 
Inschrijven via e-mail is ook mogelijk: oudejaarstoernooi@damclubijmuiden.nl . In dat geval vermeldt u uw 
voor- en achternaam, woonplaats, e-mailadres, rating en de door u gewenste groep. Meer informatie kunt 
u vinden op de eerder genoemde website.   
 
 

Aanvang en prijsuitreiking 
U wordt verzocht om uiterlijk 10.00 uur aanwezig te zijn. Deelnemers die op dit tijdstip niet aanwezig zijn 
en de organisatie hiervan niet op de hoogte gebracht hebben verliezen het recht om mee te doen. In 
noodgevallen kan de toernooileiding tijdens de toernooidag op het volgende nummer worden bereikt: 
(0255) 510274. De prijsuitreiking zal rond 17.30 uur plaatshebben. 
 
Wij rekenen wederom op een druk bezet, spannend, sportief, spectaculair maar vooral gezellig toernooi. 
 
Namens het organisatiecomité,        
 
Martin van Dijk 
 
 
************************************************************************************************************************** 

 
 
 

http://www.damclubijmuiden.nl/
mailto:oudejaarstoernooi@damclubijmuiden.nl


 
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

