
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                              
                                                              
                                                              

 NIEUWSBRIEF  

 jaargang 8 nr. 293                 week 6 – 2013 
 

 
 Carnaval 
 
In verband met carnaval is er op maandag 11 februari geen 
clubavond. 
 
 
 Interne competitie (door Lei Janssen) 

 
 

Bij de SCHAAKAFDELING waren er VIER wedstrijden voor de 
VOORJAARSKOMPETITIE  
 
Luc Janssen   - Gerard Eggebeen   0 – 1 
Luc wist lang stand te houden, maar moest op zijn verjaardag toch nog het punt aan 
Gerard laten. 
 
Marcel Schuman  - Hans Leenders   1 – 0 
Marcel had in het middenspel een voorsprong verkregen en wist uiteindelijk deze 
partij in winst om te zetten. 
 
Eddy Thewis   - Urbain Diarra   0 – 1 
Urbain wist revanche te nemen voor zijn nederlaag in de Herfstkompetitie en deze 
partij te winnen. 
 
Johan Zonneveld  - Piet Pouwels   1 – 0 
Johan wist de koploper van dit seizoen een nederlaag toe te brengen, waardoor het 
erg spannend gaat worden voor het totaalkampioenschap. 
 
 



 
 
 
Bij de DAMAFDELING waren er twee wedstrijden 
 
Eerst een voor de herfstkompetitie 
Nico Grubben  - Jo Peeters    2 – 0 
Jo speelde een goede partij met winstkansen, maar maakte een fout in het eindspel, 
waardoor Nico de winst kon grijpen. 
 
Dan nog een uitslag voor de VOORJAARSKOMPETITIE 
Albert Janssen  - Lei Janssen    1 – 1 
Albert hield het spel lang eenvoudig, maar in het eindspel werd het toch nog 
spannend. 
Maar met een goede voortzetting wist Albert toch nog een remise te behalen. 
 
Na afloop van de partij moest Jo Peeters helaas melden, dat hij in verband met zijn 
gezondheid niet meer mee deed met het Clubkampioenschap 
De wedstrijden, die door hem zijn gespeeld zijn nu uit de stand verwijderd. 
 

 
 
 
Komende maandag 11-2-2013 is er geen CLUBAVOND i.v.m. CARNAVAL 
 
Op maandag 18-2-2013 is er een inhaalwedstrijd bij de DAMAFDELING 
HERFSTKOMPETITIE 
Nico Grubben  - Richard Drohm 
 
SCHAAKAFDELING, VOORJAARSKOMPETITIE 



Hans Leenders  - Eddy Thewis 
 
Overige spelers spelen een wedstrijd voor de Keizerkompetitie. 
 
Op dinsdag 19-2-2013 is er voor ons damviertal een uitwedstrijd naar Tilburg. 
Hiervoor gaan mee: Hans, Nico, Gerrit en Lei 
 
Op zondag 24 februari is er een Bondswedstrijd voor ons schaakzestal en wel 
H.S.D.V – ’t Pionneke 3  
 
Jongens veel succes 
 
 

 
 Damprobleem: wit speelt en wint (door Nico Grubben) 

 
Oplossing vorige keer: 
 
23-19 (39x50) 18-12 (17x8) 32-28 (33x22) 19-13 (8x10) 25x5 (3x14) 5x6   

 
 
 

 
 

In deze 6 zetten diepe opgave, weet wit zwart nog net op tijd tegen te houden. 
 

 

 Schaakprobleem (door Hans Leenders) 

 

Oplossing vorige keer: 



 
1.Kg6     Ke7                                                                                      
2.Pf6       Kxf8 
3.Ld6   mat   
            
 

 
 

 
 

Zwart aan zet en geeft mat in 3 zetten? 
 

  
 
 

 Uitnodiging 
 
 
 

 
 

De Noord-Brabantse Schaakbond organiseert 

in samenwerking met Schaakvereniging Veldhoven 



 

 

 

Op Zaterdag 23 maart 2013 

Aanvang 10:00 uur 

 

Het Open NBSB Snelschaakkampioenschap voor clubteams 2013 

Speeltempo: 10 minuten pppp 

 

Inlichtingen en inschrijven t/m 22 maart 2013 bij: 

-- Fred van Empel -- 040-2539793 -- f.vanempel@chello.nl – 

 

 

 

 Prijzen  

Groep A  Groep B 

KNSB + Promotiekl. onderbond  1e t/m 4e klasse onderbond 

1e € 350 + wisselbeker  1e € 200 

2e € 250  2e € 150 

3e € 150  3e € 100 

 

Inschrijfgeld € 20 per team (4 of 5 personen), te betalen aan de zaal. 

 

 

SPEELLOKATIE 

Dorpshuis D'n Bond 

Rapportstraat 29 

5504 BN Veldhoven 

040-2534446 

 

Bussen vanaf NS Station Eindhoven 

Lijn 15, vertrek 8:40 om het halve uur. Uitstappen halte Dorpstraat (2 min. lopen) 

Lijn 402, vertrek vanaf 9:05 om het kwartier. Uitstappen halte Corvus/Mira (6 min. lopen) 

 

 
 
 

*********************************************************************************************** 
 
 
 
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. 
 
 
De nieuwsbrief is in zowel Word 97-2003 als PDF verkrijgbaar. Indien je de andere 

mailto:f.vanempel@chello.nl
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versie wilt ontvangen (of beiden) is dit mogelijk via bovenstaand adres. 


