
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                              
                                                              
                                                              

 NIEUWSBRIEF  

 jaargang 8 nr. 292                 week 5 – 2013 
 

  
 

 Interne competitie (door Lei Janssen) 

 

 
Afgelopen maandag 28-1-2013 zijn weer de volgende wedstrijden gespeeld: 
 
VOOR HET CLUBKAMPIOENSCHAP SCHAKEN was er eerst de laatste wedstrijd 
in de HERFSTKOMPETITIE 
Nico Grubben  - Urbain Diarra  0 – 1 
Nico was niet opgewassen tegen de ervaring van Urbain. 
 
Voor de VOORJAARSKOMPETITIE CLUBKAMPIOENSCHPA SCHAKEN waren de 
volgende wedstrijden: 
Johan Zonneveld  - Gerard Eggebeen  0,5 – 0,5 
In een gelijkwaardige stand werd hier remise overeengekomen. 
 
Marcel Schuman  - Eddy Thewis  1 – 0 
Door een foutje van Eddy kon Marcel de winst grijpen 
 
Luc Janssen   - Piet Pouwels  0 – 1 
Luc speelde ene goede partij, maar moest toch in Piet zijn meerdere erkennen. 
 



 
 
 
Bij de DAMAFDELING was er een wedstrijd in de HERFSTKOMPETITIE 
Albert Janssen  - Jo Peeters   2 – 0 
In een stand met licht voordeel voor Jo maakte hij een foutje, waardoor Albert naar 
dam kon lopen en daardoor de partij wist te winnen. 
Door deze uitslag is Albert de Herfstkampioen geworden, omdat hij in de nog te 
spelen wedstrijden niet meer kan worden ingehaald. 
 
VOORJAARSKOMPETITIE DAMMEN 
Lei Janssen   - Gerrit Kessels  2 – 0 
Gerrit speelde weer te vlug, waardoor hij enkele schijven achterstand opliep. 
Bij iets meer bedenktijd was dit wellicht niet zo gebeurd. 
 
Lei Janssen   - Harrie Winkelmolen 2 – 0 
Ook Harrie speelde weer erg vlug en maakte hierbij weer foutjes. 
 
Hans Leenders  - Richard Drohm  2 – 0 
In een spannende partij kwam Richard uiteindelijk een zet tekort om nog een remise 
te behalen, waardoor hij deze partij moest opgeven. 
 

 
 
 
Komende maandag 4 februari 2013 is er weer een programma voor het  
 
CLUBKAMPIOENSCHAP 



SCHAAKAFDELING VOORJAARSKOMPETITIE 
Luc Janssen   - Gerard Eggebeen 
Marcel Schuman  - Hans Leenders 
Eddy Thewis   - Urbain Diarra 
Johan Zonneveld  - Piet Pouwels 
 
DAMAFDELING HERFSTKOMPETITIE 
Nico Grubben  - Jo Peeters 
VOORJAARSKOMPETITIE 
Albert Janssen  - Lei Janssen 
Harrie Winkelmolen  - Gerrit Kessels 
 
LET OP: Op maandag 11-2-2013 is er geen CLUBAVOND i.v.m. CARNAVAL 
 
 

 

 
 De huwelijksnacht (ingezonden door Jo Peeters) 

 

 
 

Hij: Eindelijk: hier heb ik zolang op gewacht. 

Zij: Wil je dat ik ooit wegga? 

Hij: Nee, ik durf er niet eens aan te denken. 

Zij: Hou je van mij? 

Hij: Natuurlijk, heel veel. 

Zij: Heb je me ooit bedrogen? 

Hij: Nee, waarom vraag je me dat: 

Zij: Wil je me kussen? 

Hij:  Elke keer dat ik je zie. 

Zij: Zul je me ooit slaan? 

Hij: Ben je gek, zo iemand ben ik niet! 

Zij: Kan ik je vertrouwen? 

Hij: Ja lieverd. 

Zij: Lieve schat! 



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

Na 30 jaar lees je hem van onder naar boven. 

Wat de Nederlandse taal toch mooi en zo simpel. 

 
 
 

 
 Damprobleem: wit speelt en wint (door Nico Grubben) 

 
Oplossing vorige keer: 
17-11 (16x7) 47-11 (36x47) 49-43 (47x12) 43x3 (2-8) 28-23 (12x45) 3x1 (45-50) 1-6 

 
 

 
 

In deze stand zet wit in 6 zetten zwart volledig vast. 
 

 

 Schaakprobleem (door Hans Leenders) 

 

Oplossing vorige keer: 
 
1.Txg8+    Kxg8                                                                                        
2.Df7+       Kh8 
3.Df8 mat   
            



 
 

 
 

In dit eindspel is wit aan zet en 
geeft mat in 3 zetten? 
Let op de valkuilen! 

 
 

  

 Uitnodiging 

 

Geachte damvrienden, 
Het 5e Portugal-Open Internationaal damtoernooi vindt plaats van 6 t/m 12 
november 2013. 
Hierbij ontvangt u de informatie folder. 
Omdat veel leden nog geen internet hebben, verzoek ik u dringend om deze folder 
op te hangen op het mededelingenbord op de damclub. 
Met vriendelijke groet, Theo Dijkstra Tel: +351281381449 e-mail: 
open@santaluzia.eu  Website: www.santaluzia.eu/portugalopen  
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*********************************************************************************************** 
 

 

Dames   Damspel   Draughts   Damas   Dama   

Damespiel 

 

Le Jeu de Dames : c'est à la fois du plaisir, du cérébral et du social ! 

Bienvenue Welcome : Entreprise " JEU DE DAMES", de Webmaster 

Dampion  

   1°)  Website des Damistes       links world      rules règles      online computer      technique 

théorie      outils tools  

   2°)  Facebook group "jeudedames"     (rejoins ce groupe - join this group, + de 2.000 membres)  

   3°)  Facebook "Webmaster Dampion"   (invite me to join your group friends - invite-moi à rejoindre 
ton groupe d'amis)  

   4°)   Facebook "J'aime"     (click on "J'aime" Jeu de Dames)  

   5°)  Journée Mondiale du Jeu de Dames, 11 juin - World Day of Draughts, 11 june   (event, 
événement)  

   6°)   Pétition pour la reconnaissance du Jeu de Dames   (signature)  

   7°)  Sondage chez les Damistes     (votez et donnez votre avis sur 12 questions)  

   8°)   Forum (annonces) dernier message  

   9°)   Règles débutants - Rules beginners   idéal pour les animations portes ouvertes, en 7 langues  

 10°)   Blog des Damistes    Newsletter JEU DE DAMES  : column of right above: " Inscription in the 
newsletter "  

 11°)   Inscription Liste    Newsletter JEU DE DAMES  : entrez votre Email ou celle d'un(e) ami(e)  

 
 
*********************************************************************************************** 
 
Nieuws voor in de nieuwsbrief? Vragen of opmerkingen?  

http://users.belgacom.net/gc655101/index.htm
http://users.belgacom.net/gc655101/monde.htm
http://users.belgacom.net/gc655101/reglement.htm
http://users.belgacom.net/gc655101/computer.htm
http://users.belgacom.net/gc655101/technique.htm
http://users.belgacom.net/gc655101/technique.htm
http://users.belgacom.net/gc655101/outils.htm
http://www.facebook.com/groups/53199892346/
http://www.facebook.com/francis.pesente
https://www.facebook.com/jeudames
http://www.facebook.com/events/374848999236489/
https://12099.lapetition.be/
http://users.belgacom.net/gc655101/sondage.htm
http://forum.lixium.fr/l-afdamist&0&m.htm
http://users.belgacom.net/gc655101/reglesdebutants.htm
http://dampion.over-blog.com/
http://users.belgacom.net/gc655101/newsfrancite.htm


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

