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 Overlijden Jan van de Westelaken (e-mail Arno Bloks) 

 
 
 

 
 
 

Leden van de Amateurs, 



Gisterenavond bereikte mij, na de enerverende Brabant Cup avond, het bericht dat 
Jan van de Westelaken was overleden. Dan sta je weer even stil bij de sterfelijkheid, 
en laat de waan van de dag de waan.  

Ik wil hierbij alle leden van de vereniging de Amateurs, condoleren met het enorme 
verlies van Jan van de Westelaken. Jarenlang een icoon van de damsport in het 
Gestelse. Een buitengewoon plezierig mens is niet alleen van jullie maar van ons 
heengegaan. 

Met Jan gaat een sociaal ,aimabel betrokken mens, en uiteraard een goede dammer 
verloren. Wij leven mee met de familie, de vrienden, kennissen en uiteraard ook met 
de damclub De Amateurs die een buitengewoon goed lid verliezen. 

“Er is een dammer dood gegaan” Voor een ieder een moment van bezinning 

en innerlijke stilte. 

Wij, als bestuur van de PNDB wensen jullie allemaal heel veel sterkte toe in deze 
zeer moeilijke periode.  

Met vriendelijke groeten, 

Arno Bloks 

Wedstrijdleider PNDB 

 
 Urbain (e-mail Nel) 

 
 
 

Hallo Eddy en leden van Schaak-  en Damclub Helden,  
 

Allereerst nog gefeliciteerd met het gelijke spel tegen Posttoren op 10 Maart!! 
Dan wil ik U laten weten dat Urbain morgen, Donderdag, naar huis mag! 
De wond is nog wel niet helemaal dicht, daar zit nog een sponsje in met een 
motertje eraan. 
Dat motertje zuigt het wondvocht weg zodat de wond sneller dicht gaat. 
De thuiszorg komt 2x per week om het sponsje te vernieuwen en de wond te 
verzorgen. 
Verder komt de stoma- verpleegkundige ons leren om de stoma te verzorgen. 
Gelukkig zijn we even van het reizen verlost en kan Urbain op zijn gemak thuis 
aansterken. 
De rest komt later wel. 
Nogmaals dank voor jullie kaart en voor de belangstelling!! 
U bent natuurlijk altijd welkom hier "Aan Sanders'Molen 13". 
Hartelijke groeten aan allemaal, Urbain en Nel. 
 



 

 Interne competitie (door Lei Janssen) 

 
 

Afgelopen maandag 18-3-2013 werden er weer wedstrijden gehouden voor het 
CLUBKAMPIOENSCHAP 
 
Bij de SCHAAKAFDELING waren de volgende uitslagen te noteren: 
 
Luc Janssen  - Hans Leenders  0 - 1 
In de partij wist Hans via nauwkeurig spel de winst naar zich toe te trekken. 
 
Marcel Schuman - Johan Zonneveld  1 - 0 
In deze partij wist Marcel zijn koppositie met succes te verdedigen en deze partij in 
winst om te zetten. 
 
Gerard Eggebeen - Piet Pouwels  0 - 1 
Omdat Marcel zijn partij had gewonnen, kon Piet niet achterblijven 
Na een lange partij was uiteindelijk de pion winst voldoende voor een promotie, 
waardoor Piet deze partij won. 
 
Na deze uitslagen is de stand: 

 
Als wij kijken naar de resterende wedstrijden van de twee koplopers is er nog te 
spelen: 
Marcel Schuman - Luc Janssen  te spelen op 25-3-2013 
Piet Pouwels  - Eddy Thewis  te spelen op 25-3-2013 
Hans Leenders - Piet Pouwels  gepland voor 22-4-2013 
 
 
 
Bij de DAMAFDELING waren de volgende uitslagen: 
 
Nico Grubben - Richard Drohm  2 - 0 
In een spannende partij wist Nico uiteindelijk de winst naar zich toe te trekken 
 
Albert Janssen - Harrie Winkelmolen 2 - 0 
In een vlugge partij was Harrie toch de verliezer en Albert de winnaar 
 



Gerrit Kessels - Albert Janssen  0 - 2 
Ook Gerrit was niet opgewassen tegen de slimheid van Albert. 
 
Na deze uitslagen is de stand: 

 
Als wij ook hier kijken naar de resterende wedstrijden van de koplopers 
Allereerst krijgen wij komende maandag 25-3-2013 de bondswedstrijd H.S.D.V. - 
B.D.O. (Oss) 
Hieraan nemen deel: Lei- Nico-Albert en Hans 
Dan volgen de clubkampioenschapswedstrijden voor de koplopers 
Richard Drohm - Lei Janssen  gepland voor 8-4-2013 
Albert Janssen        - Nico Grubben gepland voor 8-4-2013 
Lei Janssen  - Eddy Thewis 
Lei Janssen  - Hans Leenders 
Eddy Thewis  - Albert Janssen 
Richard Drohm - Albert Janssen 
Richard Drohm - Nico Grubben 
Nico Grubben - Hans Leenders 
 
 
Het programma voor komende maandag 25-3-2013 
 
BONDSWEDSTRIJD DAMMEN: Lei - Nico - Albert en Hans 
 
Clubkampioenschap SCHAKEN:  
Marcel Schuman - Luc Janssen 
Piet Pouwels  - Eddy Thewis 
 
Keizerkompetitie DAMMEN 
Richard Drohm - Gerrit Kessels 
Richard Drohm - Harrie Winkelmolen 
Luc Janssen  - Harrie Winkelmolen 
 
Keizerkompetitie SCHAKEN 
Luc Janssen  - Johan Zonneveld 
Jan Verbruggen - Johan Zonneveld?? 
 
In de week van 1 april worden de volgende wedstrijden gespeeld (bij Hans thuis?) 
SCHAKEN:  Hans Leenders - Eddy Thewis 
DAMMEN:  Hans Leenders - Eddy Thewis 



 
 
 

 
 Damprobleem: wit speelt en wint (door Nico Grubben) 

 
Oplossing probleem vorige week: 
48-43 (7x29) 43x21 (26x17) 28-22 (17x28) 16-11 (6x17) 40-34 (29x4) 35x11 

 
 

 
 

Het is logisch om 41-37 te spelen. Toch is dit niet de beste zet voor wit. 
 

 

 Schaakprobleem (door Hans Leenders) 

 

Oplossing vorige keer: 
                   
1.               h1=D+ 
2.Kxh1      Kh3 
3.andere zet  g2 mat 
 

 



 
 

Wit is aan zet en geeft mat in 
2 zetten? 

 
 
 
 

 

 Uitnodigingen 

 
 
 



 
 



 
 

*********************************************************************************************** 
 
 
 
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 
versie wilt ontvangen (of beiden) is dit mogelijk via bovenstaand adres. 

mailto:nico.grubben@home.nl

