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 Interne competitie (door Lei Janssen) 

 
 

Afgelopen maandag was de tweede avond van het rapid-kampioenschap 
Bij de SCHAAKAFDELING waren er drie deelnemers 
 
De eerste wedstrijd was: 
Johan Zonneveld  - Luc Janssen  0 - 1 
Luc wist Johan weer te verrassen en de winst te behalen 
 
de tweede wedstrijd was: 
Luc Janssen   - Marcel Schuman  0 - 1 
Marcel liet zich niet door Luc beetnemen en wist de winst binnen te halen. 
 
De derde wedstrijd was: 
Marcel Schuman  - Johan Zonneveld  1 - 0 
Marcel was door deze wedstrijden ongeslagen rapid-winnaar geworden. 
 

 



 
 
Bij de DAMAFDELING waren ook drie deelnemers op deze avond: 
 
De eerste wedstrijd: 
Nico Grubben  - Harrie Winkelmolen  2 - 0 
 
de tweede wedstrijd: 
Harrie Winkelmolen  - Gerrit Kessels   0 - 2 
 
de derde wedstrijd: 
Gerrit Kessels  - Nico Grubben   0 - 2 
Door deze uitslagen werd Nico Grubben dus winnaar van de rapid-wedstrijden 
 

 
 
 
Ook waren er nog enkele inhaalwedstrijden voor het CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 
Bij de SCHAAKAFDELING: 
 
Piet Pouwels   - Urbain Diarra  0 - 1 
In het middenspel maakte Piet een fout, waardoor hij een achterstand opliep, die tot 
een nederlaag leidde. 
 
Verder werd nog een inhaalwedstrijd  gespeeld op 15 mei 2013. 
Urbain Diarra   - Johan Zonneveld  1 - 0 
Johan was ook niet opgewassen tegen Urbain. 
 
Hierdoor is de wedstrijd tussen Urbain Diarra en Marcel Schuman beslissend voor 
het CLUBKAMPIOENSCHAP 
 

 
 



 
Bij de    DAMAFDELING 
 
Eddy Thewis  - Richard Drohm  1 - 1 
Eddy wist de stand steeds goed in de hand te houden tot een vier tegen vier. 
Uiteindelijk wist hij toch een doorbraak te nemen, waardoor een remisestand op het 
bord kwam. 
 
Lei Janssen  - Hans Leenders  2 - 0 
In een gelijk opgaande wedstrijd maakte Hans uiteindelijk toch een klein foutje na 
een goed gespeelde partij. 
Hierdoor kwam hij op achterstand, waardoor Lei de winst wist te pakken. 
 

 
 
Op maandag 20 mei is er geen clubavond i.v.m. Pinksteren 
 
Op maandag 27 mei 2013 is de eindspelavond SCHAKEN 
 
Op maandag 3 juni 2013 is de eindspelavond DAMMEN 
Op deze maandag 3 juni is tevens gepland: de wedstrijd : URBAIN DIARRA  - 
MARCEL SCHUMAN 
 
Jongens allemaal veel success 
 

 Damprobleem: wit speelt en wint (door Nico Grubben) 

 
Oplossing probleem vorige week: 
35-30 (24x35) 34-30 (35x24) 40-34 (29x49) 32-27 (49x21) 16x18 

 
 



 
 

Deze week een niet al te moeilijke opgave van 4 zetten diep. 
 
 

 

 Schaakprobleem (door Hans Leenders) 

 

 
 
                   
Oplossing probleem vorige week: 
                   
1.Dh8       Kg6 
2.Pe5 mat               

 
 



 
 

Zwart is aan zet en geeft geforceerd 
mat in 3 zetten? 

 
 

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