
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                              
                                                              
                                                              

 NIEUWSBRIEF  

 jaargang 8 nr. 301                 week 16 – 2013 
 

 
 
 
 

 Interne competitie (door Lei Janssen) 

 
 

Afgelopen maandag waren er weer enkele wedstrijden voor de diverse kompetities 
 
Bij de CLUBKAMPIONESCHAPPEN SCHAKEN was er een wedstrijd en wel: 
Eddy Thewis  - Gerard Eggebeen  0,5 - 0,5 
In deze wedstrijd bleef de stand steeds gelijkwaardig, zodat tot remise werd 
besloten. 
 
 

 
 
 
CLUBKAMPIOENSCHAP DAMMEN 
Ook hier was er slechts een wedstrijd en wel: 
Richard Drohm  - Lei Janssen   1 - 1 
In deze partij wist Richard door goed spel een schijf voorsprong te krijgen, die hij 
later weer afgaf. 



Hierna nam Lei te vlug een doorbraak, waardoor Richard weer een voorsprong 
kreeg. 
Uiteindelijk kwam er een stand van drie tegen een op het bord, waarna tot remise 
werd besloten. 
 

 
 
KEIZERKOMPETITIE SCHAKEN 
Marcel Schuman  - Johan Zonneveld  1 - 0 
Marcel wist zijn leidende positie in deze keizerkompetitie te versterken door deze 
overwinning. 
 

 
 
 
Voor komende maandag 22-4-2013 is het programma als volgt: 
 
CLUBKAMPIOENSCHAP DAMMEN 
Harrie Winkelmolen  - Eddy Thewis 
Gerrit Kessels  - Eddy Thewis 
Richard Drohm  - Albert Janssen 
 
Voor de overige spelers, zowel schaakafdeling als damafdeling zijn er wedstrijden 
voor de Keizerkompetitie. 
 
De resterende wedstrijden voor het CLUBKAMPIOENSCHAP SCHAKEN 
betreffen allemaal wedstrijden tegen Urbain Diarra en/of Hans Leenders 
Aangezien beide spelers wel willen spelen, worden de overige leden verzocht om 



deze wedstrijden te spelen in Meijel en/of Horst. 
Afspraken hiervan kunnen het beste gemaakt worden via Eddy Thewis. 
 
DONDERDAG 25 april 2013 laatste bondswedstrijd voor ons damviertal in Sint 
Michielsgestel. Aanvang 19.30 uur 
Vertrek om 18.00 uur bij Gerrit Kessels, daarna Nico Grubben en Eddy Thewis. 
 
Op zaterdag 27 april 2013 is het Kampioenschap van Brabant SNELDAMMEN. 
Graag met spoed opgave van degene, die nog willen meedoen (leden van de 
damafdeling. 
 

 
 Damprobleem: wit speelt en wint (door Nico Grubben) 

 
Oplossing probleem vorige week: 
23-19 (24x13) 22-18 (12x23) 28x8 (3x12) 33-29 (34x23) 32-28 (23x32) 21-17 
(12x21) 16x36 

 
 

 
 
.In dit 9 zetten diep probleem, kan wit nog net winnen. 

 
 

 Uitnodigingen 

 
 

Allen, 
 



Daar ben ik weer, maar dit keer terug met het zeer geslaagde  
Individueel PNDB Bekertoernooi. Mooie Opzet, met een leuk rondje 
Brabant zolang je in de race bent. 
 
Speeltempo 50+1. Degene die wint gaat door. Bij remise gaat de 
laagste rating door. ( rating van 1-7-2013 is leidend ) Als er sprake is 
van minder dan 50 ratingpunten verschil, dan zal er 1 sneldampartij 
gespeeld worden van 10 minuten per speler. Wie wint gaat door. Bij 
remise gaat de laagste rating verder. 
 
De finale vorig jaar ging tussen Rene van Oosterhout en Willem Peter 
Berkelmans. Rene is de Bekerhouder van Brabant op dit ogenblik daar 
hij zijn sneldamwedstrijd uiteindelijk in de finale wist te winnen van 
WP Berkelmans. ( en jawel, gelukkig hebben we de foto’s nog ) 
 

 

Ronde 1. op donderdag 19-9-2013 DOG Uden huurt de gehele Balans 
af, en kunnen dan makkelijk 50 personen plaatsen. ( geleide loting, 
met terugloting naar 32 mensen op dezelfde avond, niet geleid )  
Andere verenigingen zouden wat klokken en borden mee moeten 
brengen op deze avond. 
 

  
Ronde 2. op dinsdag 08-10-2013 TDV Tilburg Cafe de Boulevard met 
32 mensen. Geen teruglotingen meer. Geen geleide lotingen meer. 
 

  
Ronde 3. op donderdag 31-10-2013 in de Nieuwe Biechten te Hintham. 
Gastheer HED. 16 personen geen teruglotingen meer. Geen geleide 
lotingen meer. 
 

  
Ronde 4. op donderdag 14-11-2013 in de Huif te Sint Michielsgestel. 
Gastheer De Amateurs. 8 personen geen teruglotingen meer. Geen 
geleide lotingen meer. 
  
 

  
Ronde 5. op maandag 9-12-2013 Halve Finale in Dommelzicht te Sint 
Oedenrode. Gastheer RDS. 4 personen. Geen geleide lotingen meer. 
  
 

 Finale. Op Donderdag 19-12-2013 Gastheer DOG Uden in de Balans te 



Uden. 2 personen.  Of daar waar beide finalisten vandaan komen of 
kort bij wonen. 
 
Op deze wijze zijn zowel de PNDB Beker als het BK 2013 voor 1 
Januari 2014 rond. Dat is wel zo prettig voor het uitsmeren van de 4 
tallencompetitie en de Brabant Cup.  
 
Geef U massaal op, vorig jaar hadden we 36 mensen aan de start, dit 
jaar hopelijk 50. Maak Uw teamgenoten enthousiast, en maak de auto 
waar U mee komt vol. U bent van harte welkom en de deelname is 
wederom gratis. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Arno Bloks 
Wedstrijdleider PNDB 
Eegt 11 
5404 LK  Uden 
Mobiel 0610400071 
Mail: bloks.a@kpnmail.nl 
 

 

UITNODIGING 

Clublokaal:  Boulevard Café, Noordstraat 51, 5038 EG Tilburg  (013-5445016) 

 

TDV organiseert op  DINSDAG 14 MEI 2013 voor de zesde keer het 

 

OPEN BRABANTS SNELDAMKAMPIOENSCHAP 

VOOR VIERTALLEN 
 

 Alle verenigingen kunnen met een of meer viertallen meedoen. 

Misschien speel je liever met een gelegenheidsviertal? Mag ook! 

 Speeltempo (digitale klokken)  5 minuten, plus 5 seconden per zet 

mailto:bloks.a@kpnmail.nl


 Er worden 7 ronden gespeeld (Zwitsers of in een rondtoernooi; 

afhankelijk van het aantal inschrijvingen). 

 Opstelling: bij elke wedstrijd gaat het hoogste team het eerst aan de 

borden zitten, waarna de tegenstanders hun opstelling vrij kunnen kiezen.      

 Aanvang: 20.00 uur.                            Prijsuitreiking en sluiting:  23.15 

uur. 

 Er wordt gespeeld in twee klassen: 

Klasse A: teams met een gemiddelde rating van 1100 of hoger 

Klasse B: teams met een gemiddelde rating lager dan 1100  

 Voor beide ratingklassen is er een WISSELBEKER voor het winnende 

team en een prijs voor de individuele topscorer. 

 Inschrijfgeld:  € 6,00 per team. 

OPGEVEN  UITERLIJK 11 MEI  BIJ: 

Theo van den Hoek    013-4639886 th.vdhoek @ hotmail.com 

Jasper Daems     06-33918710    jasper_daems @ hotmail.com 

GRAAG TOT ZIENS OP DINSDAGAVOND 14 MEI ! ! 

********************************* 
 
 
 
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. 
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