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 Interne competitie (door Lei Janssen) 

 

Afgelopen maandag 21-1-2013 werden weer de volgende wedstrijden gespeeld. 
Hierbij waren ook al enkele wedstrijden voor het CLUBKAMPIOENSCHAP 
VOORJAAR 
 
Bij de schaakafdeling waren de uitslagen: 
 
Urbain Diarra  - Eddy Thewis  0 – 1 
Eddy speelde zeer aanvallend en dat heeft zich geloond. 
Dit was een wedstrijd uit de Herfstkompetitie 
 
In de VOORJAARSKOMEPETITIE werden gespeeld: 
Marcel Schuman - Gerard Eggebeen  1 – 0 
Marcel kreeg door een foutje een voorsprong, die hij niet meer weggaf 
Hierdoor wist hij deze wedstrijd te winnen. 
 
Luc Janssen  - Johan Zonneveld  0 – 1 
Luc speelde weer zeer op de aanval, maar had toch niet alles goed berekend, 
waardoor Johan een voorsprong kreeg en de partij naar zich toe wist te trekken. 
 



 
 
 
DAMMEN HERFSTKOMPETITIE CLUBKAMPIOENSCHAP 
Hans Leenders - Lei Janssen   0 – 2 
Hans bood goed tegenstand, maar had in het eindspel geen goede zet meer, 
waardoor hij een grote achterstand kreeg 
 
DAMMEN VOORJAARSKOMPETITIE CLUBKAMPIOENSCHAP 
Nico Grubben - Harrie Winkelmolen 2 – 0 
Harrie had niet alles goed berekend en was dus niet opgewassen tegen Nico 
 
 
Nico Grubben - Gerrit Kessels  2 – 0 
Ook Gerrit Kessels maakte niet de juiste berekeningen en dus wist Nico ook hier te 
profiteren en de winst te grijpen. 
 

 
 
 
Voor komende maandag 28 januari 2013 heb ik de volgende wedstrijden gepland. 
 
CLUBKAMPIOENSCHAP SCHAKEN 
De laatste wedstrijd van de Herfstkompetitie 
Nico Grubben` - Urbain Diarra 
 
VOORJAARSKOMPETITIE CLUBKAMPIOENSCHAP 



Johan Zonneveld - Gerard Eggebeen 
Eddy Thewis  - Marcel Schuman 
Luc Janssen  - Piet Pouwels 
 
HERFSTKOMPETITIE DAMMEN 
Albert Janssen - Jo Peeters 
 
VOORJAARSKOMPETITIE DAMMEN 
Lei Janssen  - Gerrit Kessels 
Lei Janssen  - Harrie Winkelmolen 
Hans Leenders - Richard Drohm 
 

Graag even een bericht van Hans Leenders, Eddy Thewis en Nico Grubben aan 

welke CLUBKAMPIOENSCHAP zij in het voorjaar willen meedoen. 
 
 
 

 Externe competitie dammen (door Lei Janssen) 

 
 

Op donderdag 17-1-2013 speelde ons damviertal de eerste ronde van de Noord-Brabant-Cup 

In Sint Michielsgestel waren hiervoor alle deelnemende viertallen aanwezig. Deze waren 
verdeeld in vijf groepen van vier viertallen.  
Deze viertallen speelde tegen elkaar zodat er per groep een eindstand kwam 

Van iedere groep gingen er twee vierallen naar de volgende ronde. Tevens werden nog twee 
nummers 3 toegevoegd. 

Ons team had een zwaar programma 

De eerste wedstrijd was tegen het team van Amateurs 1 

In deze wedstrijd kregen wij alle vier een nederlaag te verwerken, ofschoon Lei Janssen ene 
kans had op een remise, maar in het eindspel een verkeerde zet deed. 

Uitslag van deze wedstrijd: 
 

1. Antoine van Zandvoort (1116) -       Lei Janssen (880)   2 – 0 

2. John Wilsens  (1072)  -       Nico Grubben    (994)  2 – 0 

3. Rob Pijnenburg (947)  -       Jo Peeters (869)   2 – 0 

4. Barend van Amerongen(1022) -       Hans Leenders (529)      2 – 0 

          ------ 
TOTAAL : Amateurs   -       H.S.D.V.                  8 – 0 

                                                                                

Onze tweede wedstrijd was tegen het team van Heijmans Excelsior 3 uit Rosmalen 

In deze wedstrijd wisten lei en Nico beide een remise te bereiken, terwijl Jo en Hans een 
nederlaag leden 

Uitslag van deze wedstrijd 

1.  Lei Janssen ( 880)   -       Jac Kops (1027)   1 – 1 

2.  Nico Grubben (994)  -       Jan van Bergen  (841)  1 – 1 



3. Jo Peeters (869)   -       Berend Boersma (1007)  0 – 2 

4. Hans Leenders (529)  -       Jan Bergmans (749)  0 – 2 

                                                                                                 ------ 
TOTAAL: H.S.D.V.   -       HEIJMANS EXCELSIOR 3     2 – 6 

   

Onze derde wedstrijd was tegen het team van T.D.V. 2 uit Tilburg. 
Hier wist alleen Jo Peeters een remise te behalen. 
De uitslag van deze wedstrijd is dan ook: 

1. Frits van Tilborg (1073)  -       Lei Janssen (880)   2 – 0 

2. Herman Lamberts (919)  -       Nico Grubben    (994)  2 – 0 

3. Jo Frissen (916)   -       Jo Peeters (869)   1 – 1 

4. Tom Vissers (1018)  -       Hans Leenders (529)   2 – 0 

                                                                                                  ------ 
TOTAAL: T.D.V. 2                                -       H.S.D.V.                          7 – 1 

Door deze uitslagen is ons damviertal (zoals verwacht) uitgeschakeld in deze bekerstrijd 

Wij zijn in deze groep op plaats 4 beland. 
Volgend jaar meer succes 

 

 

 
 Damprobleem: wit speelt en wint (door Nico Grubben) 

 
Oplossing vorige keer: 
28-22 (27x18) 37-32 (38x27) 48-43 (39x48) 36-31 (48x9) 31x4  

 
 
 
 



 
 

Dit is een probleem waar zwart nog net lijkt te kunnen ontsnappen. Maar uiteindelijk 
zal wit toch zegevieren. 

 
 

 Schaakprobleem (door Hans Leenders) 

 

Oplossing vorige keer: 

 
1.  Pd3+ 
2.Kb1         Tb2+ 
3.Ka1          Tb3+ 
4.Ka2           Pc1 mat 
 

 
 



 

 
Wit is aan zet en geeft mat in 3 zetten? 

  

 Uitnodiging 

 

 



 
 
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

