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 Herstel Hans (door Nico Grubben) 

 

Afgelopen dinsdag brachten Eddy en ik een bezoek aan Hans in Horst (aan de Maas). 
 
Hans zat nog in een rolstoel, maar op de “brug met gelijke liggers” had hij al de eerste 
stapjes gezet. De “blauwe plekken” waren de meeste verdwenen.  
 
Waarschijnlijk komt hij volgende week al weer naar Panningen. Met hulp van de 
thuiszorg zal hij dan weer in zijn vertrouwde omgeving kunnen verblijven en hij hoopt 
vanaf 6 april de clubavond weer te kunnen bezoeken. 
 
Het revalidatiecentrum herbergt hoofdzakelijk bejaarde mensen en weinig van zijn eigen 
leeftijd. Hans verveelde zich dan ook. Hij beschikte  wel over zijn computer , de 
opgaven voor de eindspelavond waren dan ook al gereed.  
Alleen de verbinding met internet was slecht. Het is een oud gebouw (hij  had uitzicht op 
de nieuwbouw) met geen wifi-mogelijkheden. Via de lucht was het signaal erg slechts 
en viel vaak weg. Bovendien was dit vrij kostbaar. 
Hij kon af en toe e-mails ontvangen maar geen mails verzenden.  
 
Bezoek is van harte welkom. Schaak- en dammateriaal zijn aanwezig. Uiteraard kan er 
ander bezoek komen en daarom zal een wedstrijd voor het clubkampioenschap moeilijk 
zijn. Hans wil de competities wel afmaken als hij weer in Panningen is. 
 
Er zijn geen vaste bezoekuren. Tussen 12.00-13.00 en 17.00-18.00 is het etenstijd en 
overdag is er uiteraard een kans dat Hans therapie moet volgen.  
Hij woont in de Elzenhof (hoofdingang), Dr. Van de Meerendonckstraat 2. De afdeling is 
De Hazelaar, kamer 209. Telefoon (hoofdreceptie) is 077-3275100. 
 

Tijdens ons bezoek heeft Hans de “kaart” gekregen met de handtekening van de 
Limburgse Schakers (+ enkele dammers). 



Als je Hans wilt mailen kan dit via hansleenders@home.nl 
 

 
 Interne competitie (door Lei Janssen en Nico Grubben) 

 
 

Afgelopen maandag 22-4-2013 werden de volgende wedstrijden gespeeld. 
 
CUBKAMPIOENSCHAP SCHAKEN 
 
Na een afwezigheid wegens ziekte was Urbain weer present en hij wil deze 
kompetitie graag afmaken. 
Hij speelde weer een wedstrijd voor het clubkampioenschap en wel de wedstrijd: 
 
Gerard Eggebeen  - Urbain Diarra                   0 – 1 ONDER VOORBEHOUD 
 
Deze uitslag is nog niet definitief. Tijdens deze wedstrijd heeft zich een 
onregelmatigheid voorgedaan. Daarom heeft de witspeler protest aangetekend 
tegen de uitslag. 
 
De voorlopige ranglijst (onder voorbehoud) is: 
 

 
 
CLUBKAMPIOENSCHAP DAMMEN 
 
Harrie Winkelmolen  - Eddy Thewis                     0 - 2 
Nadat beide spelers een dam hadden gehaald was Harrie even het spoor bijster en 
liet zijn dam afnemen. 
Hierna wist Eddy deze partij in zijn voordeel te beslissen 
 
Gerrit Kessels  - Eddy Thewis  0 - 2 
Ook in deze tweede partij van de avond wist Eddy weer de winst te pakken, zodat hij 
na deze avond 4 punten rijker was. 
 
Richard Drohm  - Albert Janssen  1 - 1 
Na een goed gespeeld begin wist Richard twee schijven voorsprong te behalen. 
Helaas voor hem was de voortzetting nog niet optimaal, zodat uiteindelijk een 
remise toch nog op het bord kwam. 
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KEIZERKOMPETITIE SCHAKEN. 
 
Luc Janssen   - Marcel Schuman  0 - 1 
In deze partij hield Luc lang de spanning erin, maar moest uiteindelijk toch opgeven. 
 
Lei Janssen   - Johan Zonneveld  0 - 1 
Lei had nog te weinig ervaring in schaakpartijen om deze partij tot een goed einde te 
brengen. 
Door enkele foutieve zetten kwam er een grote achterstand, waardoor de partij door 
Johan tot winst werd gebracht. 
 

 
 
 
Voor komende maandag 29-4-2013 zijn de volgende wedstrijden gepland: 
 
CLUBKAMPIOENSCHAP SCHAKEN 
Urbain Diarra   - Luc Janssen 
 
KEIZERKOMPETITIE SCHAKEN 
Pascal Schuman  - Gerard Eggebeen 
Johan Zonneveld  - Marcel Schuman 
 
Piet Pouwels is afgemeld en Hans Leenders is nog ziek. 
 



CLUBKAMPIOENSCHAP DAMMEN 
Albert Janssen  - Nico Grubben 
Lei  Janssen   - Eddy Thewis 
 
KEIZERKOMPETITIE DAMMEN 
Richard Drohm  - Gerrit Kessels 
Lei Janssen   - Harrie Winkelmolen   (vriendschappelijk) 
 
 

 
 Damprobleem: wit speelt en wint (door Nico Grubben) 

 
Oplossing probleem vorige week: 
20-14 (21x12) 14-9 (4x13) 40-34 (39x30) 44-40 (35x44) 50x17 (30-34) 45-40 
(34x45) 26-21 (45-50) 21-16 (50x11) 16x7 

 

 
 

 
.De eerste zet van dit probleem is ietsje moeilijk. De vijf daarna volgende zetten 
vallen wel mee. 

 
 

************ 
 
 
Nieuws voor in de nieuwsbrief? Vragen of opmerkingen?  
Mail naar nico.grubben@home.nl 
 

mailto: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. 


