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 Simultaanwedstrijd dammen (door Lei Janssen) 

 
Op maandag 9 september werd door Lei Janssen de simultaan gehouden tegen 6 
tegenstanders, waarvan 4 twee keer een wedstrijd speelden. 
 
 
Hierbij waren de volgende resultaten bereikt. 
 
Tegen Richard Drohm werd de partij in een overwinning omgezet 
 
Tegen Hans Leenders werd een combinatie over het hoofd gezien, waardoor Hans 
een voorsprong met dam behaalde en daarmee de overwinning. 
 
Tegen Jo Peeters werd in de eerste partij een remise behaald, waarna in de tweede 
partij Jo de overwinning wist te behalen. 
 
Tegen Nico Grubben werd de eerste partij verloren door twee damcombinaties van 
Nico, terwijl de tweede partij een remise werd. 
 
Tegen Gerrit Kessels werden twee partijen in een overwinning omgezet, terwijl ook  
 
Harrie Winkelmolen twee keer werd overwonnen. 
 
In totaal werden er dus 10 partijen gespeeld, waarbij 12 punten werden behaald. Dit 
is 60%. 
 

 
 Simultaanwedstrijd schaken (door Nico Grubben) 

 
 



Door Marcel Schuman werden op maandag 9 september een schaaksimultaan 
gegeven. 
 
Hij speelde met wit tegen 5 tegenstanders en behaalde 3 punten: 
 
Marcel  – Johan  1 – 0 
Marcel  – Eddy  0 – 1 
Marcel  – Luc   1 – 0 
Marcel  – Piet   1 – 0 
Marcel  – Hans  0 – 1 
 
 
Vervolgens speelde tegen 4 spelers met zwart en behaalde 3,5 punt: 
 

Johan  – Marcel  0 – 1 
Eddy   – Marcel  ½–½ 
Luc   – Marcel  0 – 1 
Piet   – Marcel  0 – 1 
 
 
In totaal 6,5 punten uit 9 wedstrijden. Dit is een score van 72 % 

 
 
 Programma Interne competitie (door Lei Janssen) 

 
Voor a.s. maandag 16 september 2013 staat er een ronde voor het 
Keizerkampioenschap op het programma 
Aangezien er 4 leden zijn, die deelnemen aan het clubkampioenschap Schaken en 
Dammen, spelen deze vier een wedstrijd voor het Klubkampioenschap 
 
De volgende wedstrijden zijn hiervoor gepland: 
 

KLUBKAMPIOENSCHAP SCHAKEN 
Nico Grubben - Lei Janssen 

 

KLUBKAMPIOENSCHAP DAMMEN: 
Hans Leenders - Eddy Thewis 
 

Keizerkompetitie SCHAKEN 
Luc Janssen  - Marcel Schuman 
Piet Pouwels  - Johan Zonneveld 
 

Keizerkompetitie DAMMEN 
Richard Drohm - Gerrit Kessels 
Jo Peeters  - Harrie Winkelmolen 
 
Als bijlage heb ik toegevoegd 
Invulschema KLUBKAMPIOENSCHAP DAMMEN 
Invulschema  KLUBKAMPIOENSCHAP SCHAKEN 



Wedstrijdreglement 
Wedstrijdregels 

 
 
 Damprobleem: wit speelt en wint (door Nico Grubben) 

 
Oplossing probleem van vorige week: 
34-30 (25x34) 24-20 (15x24) 28-23 (18x29) 32-27 (21x32) 42-38 (32x43) 48x8 
(2x13) 45x23 
 

 
 

 
 

In deze compositie behaald wit in 6 zetten de overwinning.. 
 

 

 Schaakprobleem (door Hans Leenders) 

 

Oplossing probleem vorige week: 
1.Tg1  gxh4 
2.gxh4 Kf4 
3.Te1  Kg4 
4.Te4 mat 

 
 



 
 

Wit is aan zet en geeft mat in 
2 zetten? 

 

 
 

 Internetschaaktraining 

 
Aan de KNSB leden (volwassenen) 

Geachte leden, 

In oktober start de KNSB met een nieuwe cyclus trainingen en partij-analyses voor volwassenen op 
internet. De Internetschaaktrainingen bestaan uit lesgroepen van acht tot tien deelnemers die 
ingedeeld zijn op basis van speelsterkte. Alle trainingen worden gegeven door gediplomeerde en 
ervaren KNSB Internetschaak-trainers. Nieuw is dit seizoen de groep van beginner van ongeveer Stap 
3-1400 elo. Inschrijven kan met de daarvoor bedoelde aanmeldformulieren tot en met 1 oktober.  
Een lessencyclus bestaat uit vijf trainingen van anderhalf uur die via de schaakserver PlayChess 
worden aangeboden. Het programma Skype wordt voor de communicatie tussen de deelnemers en 
de trainer gebruikt. 
De kosten voor een cyclus van vijf trainingen bedragen per persoon € 60,- inclusief een PlayChess 
account (geldig voor een jaar). Deelnemers die al in het bezit zijn van een geldig PlayChess account 
voor de gehele trainingsperiode, krijgen € 5,- korting op het cursusgeld. 

Internettrainingen met start in oktober 2013: 

1. Cursusavond: maandag, 20.30-22.00 uur 
Onderwerp lessenserie: Pionnenstructuren 
Cursusdagen: 28/10; 11/11; 25/11; 9/12 en 16/12/2013. 

2. Cursusavond: woensdag, 20.30-22.00 uur 
Onderwerp lessenserie: Een koningsaanval opzetten 
Cursusdagen: 30/10; 13/11; 27/11; 11/12 en 18/12/2013. 



Internet partijanalyses najaar 2013: 
Naast de trainingen is het ook weer mogelijk om in groepjes van maximaal vier personen met een 
gediplomeerde trainer of sterke speler, (eigen) partijen te analyseren. Samen met de trainer bespreekt 
u partijen waarbij interessante fragmenten uit ieders partij worden gelicht. Daarnaast geeft 
de trainer aanwijzingen voor zelfstudie. 

Data najaar 2013: 
Cursusdagen (zondag): 3/11; 17/11; 1/12; 15/12 en 22/12/2013 steeds van 14.00-15.30 uur. 

Aanmelden voor zowel de trainingen als de partijanalyses kan tot uiterlijk 1 oktober 2013 via een van 
de aanmeldformulieren. Bij genoeg belangstelling zullen er op zondagmiddag tussen 14.00 - 15.30 uur 
ook extra trainingsgroepen worden geformeerd. Geef apart aan op het formulier of dat een 
mogelijkheid is. 

Kunt u niet op de aangegeven momenten, dan kunt u bij opmerkingen aangeven wanneer u eventueel 
wel kunt. Bij voldoende animo zullen er dan eventueel extra groepen worden geformeerd. 

Zie voor nadere informatie de volgende webpagina: 
http://www.schaakbond.nl/internetschaak/internettraining-volwassenen 

Met vriendelijke groet, 
Koninklijke Nederlandse Schaakbond 
 
Eric van Breugel 

 

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

https://www.schaakbond.nl/formulieren/training-volwassenen/
http://www.schaakbond.nl/internetschaak/internettraining-volwassenen
mailto:nico.grubben@home.nl

