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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 
ookzij 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 
 
 

 

 
 
 Vierde vriendschappelijke ontmoeting SV Leudal en HSDV 
 (door Peter Sonnemans, lid van SV Leudal) 

 
Op dinsdagavond 23 oktober ontving SV Leudal de vrienden van de Heldense 
Schaak en Dam Vereniging (HSDV). Inmiddels vond al voor de 4

de
 keer deze 

vriendschappelijke ontmoeting plaats. Er kwamen 10 gasten uit Helden inclusief de 
dubbelleden Gerard Eggebeen en Marcel Schuman. Aangezien SV Leudal meer 
spelers had werd besloten 2 spelers van SV Leudal (Henk van Meegen en Peter 
Sonnemans) toe te voegen aan het team van HSDV. Het doel was immers een 
vriendschappelijke ontmoeting waarin vooral het sportieve, sociale aspect voorop 
stond. Er werden 6 ronden gespeeld van elke 7 minuten per persoon per partij.  
In totaal waren er 24 deelnemers. 
 
Er werd gestart met dammen. Daarna volgde 2 ronden schaken. Zoals verwacht 
hebben de gasten van HSDV alle drie de damrondes gewonnen en was het SV 
Leudal die de drie schaakrondes winnend wist af te sluiten. Het bleef de gehele 
avond spannend wie de eindoverwinning zou opeisen en de laatste ronde schaken 
moest dan ook de beslissing brengen. Het was HSDV dat op een gegeven moment 

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


35½ punt had met nog enkele partijen waar nog geen beslissing was gevallen. Het 
beslissende punt kwam van het bord van Luuk Janssen die voor HSDV een punt 
binnenhaalde waardoor HSDV niet meer te achterhalen was. De eindstand werd 
uiteindelijk HSDV met 37½ punten en SV Leudal met 34½ punten. 
 
In de tussenstand is het na vier ontmoetingen weer helemaal gelijk: SV Leudal – 
HSDV: 2-2 
 

 
 
In totaal werden er 72 wedstrijden gespeeld. 
De einduitslag: 
Schaken: S.V. Leudal - HSDV  22 - .14 
Dammen: S.V. Leudal - HSDV 12½ - 25½ 
Totaal....: S.V. Leudal - HSDV  34½ - 37½ 
 
Topscorer was Jan Broekhuis namens SV Leudal met 5½ punten uit 6 wedstrijden. 
Daarna volgde Jack Sonnemans en Arthur Hendrickx, allen van SV Leudal met ieder 
5 punt en Jack Duijf met 4½ punt. Daarna kwam een groep van 3 spelers met 4 
punten uit 6.  
 
Er zijn prijzen uitgedeeld aan onze gasten te weten Gerrit Kessels en Hans 
Leenders. Een leuk spel waarmee je kunt schaken en dammen. 
 
De ontmoeting werd als erg prettig en onderhoudend ervaren. Er werd sportief 
gespeeld in een vriendschappelijke sfeer. Er werd afscheid genomen met de 
woorden: tot volgend jaar! 
De ontmoeting is inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie. 
 
 
 
 

 
 Interne competities (door Lei Janssen) 



 
Afgelopen maandag 29-10-2012 hield onze vereniging zijn jaarlijkse 
gongwedstrijden. 
 
Bij de schaakafdeling namen 8 leden deel. 
Hans Leenders wist hier alle wedstrijden te winnen en werd dus de terechte 
kampioen met 7 uit 7 
Als tweede eindigde Eddy Thewis met 5,5 punten. 
De grootste verrassing was wel de overwinning van Luc Janssen tegen Urbain 
Diarra. 
Dit is de charme van de gongwedstrijden. Je moet zetten op het teken van de gong, 
zodat er wel eens foutieve zetten worden gedaan. 
 
De totale eindstand bij de schaakafdeling was: 

 

 
 

 
 
Bij de damafdeling waren er vijf deelnemers 
Hier werd een dubbele ronde gespeeld, zodat iedereen 10 uitslagen kreeg. 
Als kampioen kwam tevoorschijn Nico Grubben, die alleen een remise en een 
nederlaag leed tegen Lei Janssen 
Als tweede eindigde Lei Janssen, die nog een nederlaag leed tegen Albert Janssen 
en een remise tegen Nico en een tegen Albert 



 
De eindstand was hier: 
 

 

 
 
Komende zondag heeft ons schaakteam weer een bondswedstrijd en wel een 
thuiswedstrijd tegen Tegelse SV 2 
 
Voor a.s. maandag staat op het programma 
 
SCHAAKAFDELING: 
CLUBKAMPIOENSCHAP 
Nico Grubben - Johan Zonneveld 
Urbain Diarra    -  Gerard Eggebeen 
Piet Pouwels  - Luc Janssen 
Marcel Schuman is voorlopig dan vrij  
 
DAMAFDELING: 
CLUBKAMPIOENSCHAP 
Eddy Thewis - Lei Janssen 
Richard Drohm - Hans Leenders 
 
KEIZERKOMPETITIE 
Harrie Winkelmolen - Albert Janssen 
Gerrit Kessels is dan vrij 
 
Veel succes 

 
 
 
 Bondscompetitie schaken 
 
Komende zondag is de 2

e
 ronde voor LiSB-competitie. Tegenstander is het 2

e
 team van 

de Tegelse Schaakvereniging.  
Aanvang om 13.00 uur in ons eigen clublokaal. 

 
 



 
 Damprobleem: wit speelt en wint (door Nico Grubben) 

 
Oplossing vorige keer: 
 
33-28 (39x50) 13-9 (3x32) 12x3 (50x11) 3x7 (2x11) 26-21 (11-16) 21-17 

 
 

 
 

 
 

Zwart staat op meerslag Tijd om lekker te “plakken”. 
 

 
 Schaakprobleem (door Hans Leenders) 

 

Oplossing vorige keer:  
 

1.Kh6   fxg5 
2. f3      g4 
3. fxg4  f3 
4. g5+   f2 
5. g6+   f1 = D  
6. g7 mat                                  
                   



 
 

Wit aan zet en geeft mat in 2 zetten? 

  
 
 

 
 

 
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

