
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                              
                                                              
                                                              

 NIEUWSBRIEF  

 jaargang 8 nr. 304                 week 19 – 2013 
 

 
 Bestuursmededelingen 

 

 
In overleg met de competitieleider heeft het bestuur het volgende besloten: 
 
Op maandag 6 mei 2013 is bij het begin van de clubavond de gang van zaken 
behandeld inzake de wedstrijd Gerard Eggebeen - Urbain Diarra 
In deze partij raakte Urbain (per ongeluk?) een stuk aan van Gerard. 
Hierop eiste Gerard de partij op als gewonnen. 
Eddy heeft toen echter de gang van zaken volgens het reglement uiteengezet. 
Urbain heeft toen het witte stuk geslagen met een mogelijke slag, waardoor er 
achterstand ontstond. 
Later heeft Urbain toch nog deze partij weten te winnen. 
Met deze winst voor Urbain ging Gerard niet akkoord. 
Eddy heeft hier toen de arbiter van de LiSB geraadpleegd, en hiermee ook nog een 
uur telefonisch contact gehad. 
Hierbij kwam vast te staan, dat Urbain , als de aanraking per ongeluk was, de slag 
niet had hoeven te nemen. 
Gerard kan echter volgens de regels niet de partij-overwinning hiervoor opeisen. 
Eddy heeft met zijn tussenkomst niets verkeerd gedaan. 
Hierdoor is deze partij dus in een overwinning geëindigd voor Urbain. 
 
Betreffende de kwestie van niet gespeelde wedstrijden: (Hans en eventueel Urbain) 
Op grond van het reglement, worden de niet gespeelde wedstrijden verloren 
verklaard, als meer dan de helft van de partijen door degene is gespeeld. 
Wij moeten aan de hand van de laatste jaren uitgaan van een kompetitie voor het 
Clubkampioenschap (eventueel verdeeld in 2 periodes) 
Hierdoor worden op het einde van de kompetitie gekeken,  welke wedstrijden er niet 
meer worden gespeeld 
Dit moment is dit jaar op 3 juni (een week voor het einde van het seizoen) 
Dan worden alle niet gespeelde wedstrijden van Hans en eventueel Urbain van een 



reglementaire uitslag voorzien. 
 
 
Als bijlage is het wedstrijdreglement van de HSDV waarnaar wordt verwezen 
toegevoegd. 
 

 
 Interne competitie (door Lei Janssen) 

 
 

Afgelopen maandag 6 mei 2013 was de eerste avond van de rapid-
kampioenschappen 
Bij de schaakafdeling waren er 4 leden, die deze avond wilden spelen 
 
In de eerste ronde waren de wedstrijden: 
Luc Janssen  - Gerard Eggebeen  0 - 1 
Johan Zonneveld - Marcel Schuman  0 - 1 
In deze ronde waren de partijen vlug gespeeld, zodat al vrij vroeg aan de tweede 
ronde kon worden begonnen 
 
Luc Janssen  - Johan Zonneveld  1 - 0 
Marcel Schuman - Gerard Eggebeen  1 - 0 
In deze ronde waren de witspelers de winnaars, maar werd ook nu niet de volledige 
tijd benut. 
 
Daarom waren wij al vrij vroeg aan de derde ronde. 
Hier waren de wedestrijden: 
Marcel Schuman - Luc Janssen  1 - 0 
Gerard Eggebeen - Johan Zonneveld  ½ - ½ 
 
Na deze ronde kon de tussenstand worden opgemaakt 
Marcel Schuman heeft hier de leiding met de volledige winst. 
De totale tussenstand is: 
 

 
 
 
Bij de damafdeling waren er ook 4 leden, die deelnamen 
 
De eerste ronde: 
Harrie Winkelmolen  - Lei Janssen  0 - 2 
Nico Grubben  - Richard Drohm 2 - 0 



In deze ronde wist Richard goed tegenstand te bieden, maar moest uiteindelijk toch 
de winst aan Nico laten. 
 
De tweede ronde: 
Harrie Winkelmolen  - Nico Grubben 0 - 2 
Richard Drohm  - Lei Janssen  1 - 1 
In deze partij maakte Richard eerst een vergissing, die hij mocht herstellen, waarna 
Lei later een fout maakte. waardoor uiteindelijk de partij in remise eindigde. 
Harrie was te vlug, maar Nico was iets slimmer en won ook deze partij. 
 
de derde ronde: 
Richard Drohm  - Harrie Winkelmolen  2 - 0 
Lei Janssen   - Nico Grubben   1 - 1 
Richard was ook in deze partij te sterk voor Harrie 
In de partij tussen Lei en Nico stond Nico eerst beter, maar kwam net een tempo te 
kort, waardoor uiteindelijk een remise-stand op het bord kwam. 
 
De tussenstand na deze eerste avond is dan ook: 
 
 

 
 
 
Voor het CLUBKAMPIOENSCHAP DAMMEN werd nog gespeeld. 
Eddy Thewis  - Albert Janssen  0 - 2 
In deze spannende partij maakte Eddy in het eindspel een foutje, waardoor Albert 
een doorbraak kon nemen. 
Hierdoor wist Albert deze partij te winnen. 
 

 
 



 
 

Komende maandag is de tweede avond voor het rapid-kampioenschappen. 
 
Verder staat er nog op het programma: 
Clubkampioenschap: 
Piet Pouwels                                    -              Urbain Diarra 

(Indien Piet nog aanwezig is, laat dit even weten) 
Anders Urbain Diarra                    -              Johan Zonneveld 
Eventueel bij DAMAFDELING: 
Eddy Thewis                                     -              Richard Drohm 
 
 

 
 Damprobleem: wit speelt en wint (door Nico Grubben) 

 
Oplossing probleem vorige week: 
23-18 (35x44) 43-38 (42x33) 18-12 (7x18) 22x4 (11x31) 4x36 (16x27) 36x50 

 
 



 
 

Ook deze keer moet wit niet te bang zijn om iets te offeren. 
 

 

 Schaakprobleem (door Hans Leenders) 

 

 
 
                   
Oplossing probleem vorige week: 
1.Da6 = sleutelzet Kxa3 
2.Pc5 mat 
  
of  
            bxa3 
 2.Dxb5 mat 
 
 of  
            bxa4 
 2.Dd3 mat  
                   

 



 
 

In dit eindspel is wit aan zet en geeft 
mat in 2 zetten? 

 
 

 Uitnodigingen 
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Baška Voda, Croatia, 13 - 27 July 2013 

 

http://f02.r.mailjet.com/redirect/krb5t30pxst54ojxddvfyb/www.crochesstour.net/baska-voda-en/


International Chess Camp and Festival 

 

www.crochesstour.net 

 
 

Total: 9340 € 
+prix en nature 

 
 

Cheap Flights: 

skyscanner.net 

 

split-airport.hr 

easyjet.com 

 

zadar-airport.hr 

ryanair.com 

airport-dubrovnik.hr 

 

If you would like us to organize 
your transportation from Airport Zadar or Airport Split to the hotel, 
please fill out this form. 

 

Chess Camp 
13 - 27 July 

 

Rapid 
13 July 

 

Open - 5 rounds 

14 - 18 July 

 

Blitz 
20 July 

 

Open - 7 Rounds 
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20 - 27 July 

 
 
 

Accommodation: As the Open tournament takes place in high season, we strongly advise 
you to make your reservation before 1 June. 
Reservations are made with the organizer. 
Contact: crochesstour@crochesstour.com 
 
Tournament coordinator: Marin Stipanović (Croatian and English) 
phone: +385 91 / 258 22 73  
 

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

 Brabants kampioenschap 2013 
 

Brabantse Dammers, 
 
Ik heb heel goed nieuws voor U. 
 
De Brabantse Kampioenschappen 2013 zijn organisatorisch rond. De 
prijzen van 2012 zijn nauwelijks op de schoorsteenmantel gezet, de 
diploma’s moeten nog volgen op de eindejaarsvergadering aanstaande 
Mei, maar het krijgt een vervolg en wel bij HED in Rosmalen ( Hintham ) 
 
U mag de data vast noteren, en opgeven mag U zich ook reeds bij mij. 
Vertrouwd mailadres zou ik zeggen, maar laat ook degene die het niet 
kennen, niet onwetend. Ze zijn van harte welkom in elke speelsterkte. 
Wij sluiten niemand uit! 
 
De speelsterkte zijn: van rating 0 tot en met 899, 900 tot en met 1099 en 
1100+ 
 
Brabantse Kampioenschappen 2013 worden gehouden bij:  
 
HEIJMANS EXCELSIOR - ROSMALEN  

Clubl. De BIECHTEN, Vincent van Goghstraat 1, 5246 GA Rosmalen. 
Tel. 073-6419072 
 
Dag 1 :26-10-2013:  Aanvang 09.30 uur ronde 1 
Dag 1: 26-10-2013   Aanvang 15.00 uur ronde 2 
 
Dag 2 :09-11-2013:  Aanvang 09.30 uur ronde 3 

http://f02.r.mailjet.com/redirect/2rm2tqwtbqkdbrvdc0wdo3/www.crochesstour.net/open-7-rounds/
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Dag 2: 09-11-2013   Aanvang 15.00 uur ronde 4 
 
Dag 3 :23-11-2013:  Aanvang 09.30 uur ronde 5 
Dag 3: 23-11-2013   Aanvang 15.00 uur ronde 6 
 
Dag 4 :21-12-2013:  Aanvang 09.30 uur ronde 7 
Dag 4: 21-12-2013   Aanvang 15.00 uur ronde 8 
 
Zwitsers systeem en het tijdgebruik van 80 minuten+1minuut per 
gespeelde zet. 
 

Parkeergelegenheid is gratis aanpalend. En eten kunt U voortreffelijk in 
het restaurant direct bij de speelzaal aanwezig. Zij die wel eens in de 
Biechten zijn geweest weten dat. Het is een toplocatie en wij danken het 
bestuur en de vrijwilligers van HED voor hun inzet om eea zo snel voor 
elkaar te krijgen. Snel een opgave voor deelneming doen, is prettig daar 
het schakelzalen betreft en we uiteraard moeten bezien of een ieder 
prettig kan dammen in de ruimte die voorzien is. 
 
Zwitsers Systeem ronde 1 en ronde 2 op eigenrating /tegenstanderrating 
en vanaf ronde 3 op Weerstand en SB. Het gaat een kopie worden van 
het BK 2012 en we mogen gerust stellen dat het toernooi daar in het 
Udense een succes was. Ik ben ervan overtuigd dat dit bij HED ook het 
geval zal zijn. 80 + 1 wil voor de leek zeggen dat een ieder begint met 80 
minuten en er per zet 1 minuut bij krijgt. 
 
Als standaard zijn de aanvangsuren opgeschreven. Mocht een ieder 
reeds om 14.00/14.30 uur gegeten hebben, dan is het in overleg 
uitstekend als er vroeger begonnen gaat worden. Let wel, altijd in 
overleg met de wedstrijdleiding, die ik ook dit jaar weer voor mijn 
rekening neem. 
 
U kunt zich vanaf nu tot en met eind September opgeven. Ik ben vroeg, 
heel vroeg, maar wees gerust deze mail zal nog wel een enkele keer uw 
mailbox bereiken alvorens het eind September is.  
 
Informeer Uw leden en ik zie Uw inschrijvingen (voorzien met 
telefoonnummer en mits aanwezig een e-mailadres) met heel veel 
genoegen massaal binnenstromen. In Uden waren 24 mensen aanwezig, 
veel gehoord geluid was toen dat er in Uden geen trein reed. Dat excuus 
is weggenomen. Rosmalen ligt centraal en de bus en treinverbindingen 



zijn optimaal aanwezig. Doe mee, een 30+ tal deelnemers moet toch 
mogelijk zijn bij het BK 2013. 
 
De Kampioenen van vorig jaar ( 2012 ) zijn; 
 
1100+ Frank Teer HED Rosmalen 
900-1099 Arno Bloks DOG Uden 
0-899 Lei Janssen HSDV Helden 
 
Reeds diverse mensen ( 14 ) hebben zich aangemeld en ik spoor U aan 
om ook mee te doen aan dit prachtige traditionele evenement. We zitten 
wederom op een toplocatie, en er is alles aan gedaan om het U naar de 
zin te maken. Schrijf U in, hoe eerder hoe beter. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Arno Bloks 
Wedstrijdleider PNDB 
Eegt 11 
5404 LK  Uden 
Mobiel 0610400071 
Mail: bloks.a@kpnmail.nl 
 
 
*********************** 
 
 

 Individueel PNDB bekertoernooi 
 
 

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 

mailto:bloks.a@kpnmail.nl


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