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 Herstel Hans (door Hans zelf) 

 

Ik krijg nu rijlessen voor een elektrische rolstoel. Dit gaat prima mits de besturing 
links zit.  
Ik krijg misschien deze rolstoel thuis, dan kan ik tenminste niet vallen. 
Verder heb ik problemen met deur van de badkamer. Deze is te smal voor een 
rolstoel. 
Ik kan daar niet met de rolstoel door. Ik moet weer mijn huis laten aanpassen door 
de Gemeente.  
Dit kan nog een tijdje duren. Ik moet van dr. nog naar Blerick gaan kijken naar 
een andere woning, die wel is aangepast. Deze S.G.L. woongroepen kan 
ik weer terugvallen op zorg als ik weer val. Ik ben zelf geen fan val A.W.B.Z. 
instellingen. Ik blijf liever in Panningen wonen waar ik nu woon. 
Nu verhuizen en over 7 jaar weer verhuizen heb ik eigenlijk geen zin in. 
  
Ik wil zelf uitmaken wat ik allemaal uitvreed. Hoe laat ik opsta wat ik eet, enz. 
  
Ik hoop binnenkort tijdelijk naar huis te kunnen. 
Ik mag vanaf donderdag 23 mei j.l. weer fietsen. 
Dr. Jansen van het ziekenhuis zei dat ik wat meer moet gaan lopen,  
verder zei hij herstellen van het been vergt tijd. 
  
Vele groeten van Hans Leenders 
  
 

 
 
 Schaken eindspelavond in teken van moed en doorzetters 
 (door Eddy Thewis) 
 



 
Op 27 mei hield HSDV haar jaarlijkse eindspelavond. Het was een wel speciale 
editie omdat Hans Leenders als samensteller zich per taxi vanuit het 
revalidatiecentrum in Horst naar de club liet brengen om aanwezig te zijn.  
 
Terwijl er op zijn werkstuk werd gezwoegd, speelde hij bovendien zelf ook nog een 
sleutelpartij voor het clubkampioenschap tegen Urbain. Urbain die ook met 
gezondheidsproblemen kampt, speelde een moedige partij maar moest het tegen 
een ontketende Hans Leenders afleggen. Het was dus de avond van de doorzetters.  
Zodoende is de partij tegen Marcel Schuman volgende week beslissend.  
 
Doorzetters waren ook  de vier schakers en twee dammers die het tegen elkaar 
opnamen in deze toch wel moeilijke discipline.  Enigszins verrassend nam dammer 
Lei daarin vrij snel de leiding op de voet gevolgd door eindspelspecialist Marcel.  
Jan Verbruggen, ook een specialist en al meermaals winnaar had wat 
opstartproblemen.  
 
Halfweg echter werd duidelijk dat Marcel dit jaar onbedreigd winnaar zou worden. 
De ene na de andere goede oplossing kwam te voorschijn. Zoals altijd kwamen de 
heren soms met erg creatieve oplossingen die echter niet allemaal correct waren. 
Computer en Fritz brachten dan uitsluitsel.  
 
Om half elf was het pleit beslecht en na het optrekken van de kruitdampen kwam 
een toch wel eigenaardige uitslag te voorschijn. Marcel werd zoals gezegd 
onbedreigd winnaar met maar liefst 250/300. De tweede plaats werd gedeeld door 
Jan Verbruggen en dammer Lei Janssen, die ook dit jaar weer een puike prestatie 
leverde. Beiden scoorden 180 punten, toch nog goed voor een 60% score. Nico, 
Johan en Luc eindigden allemaal gelijk op de 4

de
 plaats met een score van 100 

punten, toch nog goed voor 7 juiste oplossingen op 16 opgaven.  
 

 
 Interne competitie (door Lei Janssen) 

 

Afgelopen maandag 27 mei 2013 was er de EINDSPELWEDSTRIJD SCHAKEN. 
 
Tevens werd er nog een wedstrijd gespeeld om het CLUBKAMPIOENSCHAP 
SCHAKEN en wel te wedstrijd: 
Hans Leenders - Urbain Diarra                  1 - 0 
Hans wist in een goede partij Urbain te verrassen en de overwinning voor zich op te 
eisen. 
 
De laatste wedstrijd van Urbain tegen Marcel Schuman moet nu de beslissing 
brengen voor het CLUBKAMPIOENSCHAP SCHAKEN 
Deze wedstrijd wordt gespeeld a.s. maandag 3 juni 2013  tijdens de 
EINDSPELWEDSTRIJD DAMMEN. 
 



 
 
DUS a.s. maandag de wedstrijd:  Urbain Diarra - Marcel  Schuman 
 
Voor alle overige leden   EINDSPELWEDSTRIJD DAMMEN. 
 
 

 

 Damprobleem: wit speelt en wint (door Nico Grubben) 

 
Oplossing probleem vorige week: 
22-18 (26x48) 18x9 (3x25) 39-34 (48x30) 35x2 

 
 

 
 

Zowel de eindslag als eindstand is identiek aan het probleem van vorige keer. Alleen 
zijn het deze keer 6 zetten i.p.v. 4. 

 
 

 



 Schaakprobleem (door Hans Leenders) 

 

 
 
                   
Oplossing probleem vorige keer: 

 
1.  Dxe1+ 
2.Kxe1 Lf2+ 
3.Kf1  Td1 mat 

 

 
 

 
Wit is aan zet en geeft mat in 3 zetten? 

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

 
 Uitnodiging 

 

 
Brabants kampioenschap 2013 
 
Hallo allemaal 



Afgelopen zaterdag hebben we een goede PNDB vergadering gehad. HED is helemaal klaar voor 

het BK 2013. Wij wachten alleen nog op inschrijvingen van U of van Uw clubgenoten. Doe mee 

met het BK 2013 zie onderstaande mail voor data. U bent van harte welkom in de Nieuwe 

Biechten te Hintham. Het clubgebouw van Heijmans Exelsior Damvereniging. 

Trein en bus verbindingen zijn voorhanden. Parkeren is gratis. Goed eten is te koop in het 

restaurant van de Biechten. Geen inschrijfgeld. Dus wat is er nog wat U tegenhoud. Er zijn reeds 20 

inschrijvingen binnen. Sluit U aan. 

Ik weet het is nog geen September, maar U kunt de beslissing maar vast genomen hebben. 

Met vriendelijke groeten, 

Arno Bloks 

Wedstrijdleider PNDB 

Eegt 11 

5404 LK Uden 

Mobiel 0610400071 

Mail: bloks.a@kpnmail.nl 

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 

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. 

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

