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Brabants Damnieuws (door Nico Grubben) 

 

 

 
Het septembernummer van het Brabants Damnieuws is uit. Dit is te downloaden 
vanaf de website van de HSDV. (Archief/Brabants Damnieuws) 
 

 

http://www.hsdv.nl/clubkampioenschap-dammen/attachment/pndb1/


 Spek de kas actie (door Nico Grubben) 
 
Sinds maandag 29 augustus is de "Spek de kas" actie van supermarkt Jumbo 
Panningen weer gestart. 
 
Per € 15,- besteding, ontvangt men een briefje met een unieke code, welke € 0,15 
waard is. Dit bedrag kan men donoren aan een deelnemende vereniging of school. 
De HSDV is er hier 1 van (nummer 99). 
 
Doneren kan door: 

 De bon in de brievenbus van de HSDV doen die in de supermarkt staat. 
Onderste rij, 4e van rechts. 

 De code activeren op www.vuldekas.nl/jumbopanningen 
Hier kan men tevens zien welk bedrag de vereniging al heeft. Ook maakt men 
zelf kans op een prijs.  

 
Let op: Deze actie loopt alleen in de Jumbo-supermarkt van Panningen. 
 
Tussenstand tot 21 september is € 2,55. 
 

 
 

http://www.vuldekas.nl/jumbopanningen


 Interne competitie (door Lei Janssen) 

 
 

Afgelopen maandag 19 september 2016 waren de eerste wedstrijden voor de 
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN van de Interne Competities 
 
Bij de SCHAAKAFDELING waren de volgende uitslagen te noteren: 
 
Marcel Schuman  - Luc Janssen  1 - 0 
Hoewel Luc vol goede moed aan deze wedstrijd begon, was Marcel toch te sterk 
voor hem en wist de overwinning te grijpen (met moeite) 
 
Eddy Thewis   - Lei Janssen   1 - 0 
Eddy speelde zoals meestal vrij agressief en Lei wist hierop niet het juiste antwoord, 
zodat de overwinning hier naar Eddy ging. 
 
Hans Leenders  - Geert Ghielen  1 - 0 
Hans was toch nog wel te sterk voor Geert, die na lange tijd weer is begonnen met 
schaken bij onze vereniging. 
Geert wist toch wel goed tegenstand te bieden. 
 

 
 
Johan Zonneveld was vrij en had dus een wenstrijd in de keizerkompetitie tegen 
DUMMY , waarbij de winst dus naar Johan ging. 
 
 
Bij de DAMAFDELING waren de volgende uitslagen te noteren: 
 
Nico Grubben  - Jo Peeters  2 - 0 
Jo maakte in het middenspel een foutje, waardoor hij een achterstand met doorloop 
tegenkwam. 
Hierna gaf Jo de partij gewonnen. 
 
Aangezien de schaakpartij vroeg was afgelopen, begonnen Lei en Eddy nog aan 
hun damwedstrijd 
Eddy wist met veel afruilen de stand gelijk te houden, waardoor er een eindspel 
ontstond van voor Lei een dam met drie schijven tegen Eddy een dam met twee 
schijven. 



Eddy wist met zijn dam de drie schijven van Lei tegen te houden, waarna tot remise 
werd besloten. 
dus:  Lei Janssen  - Eddy Thewis           1 – 1 
 

 

 

 
 
 Programma (door Lei Janssen) 
 
 
Voor komende maandag 26 september 216 heb ik het volgende programma 
samengesteld: 
 
SCHAAKAFDELING; CLUBKAMPIOENSCHAP 
 
Johan Zonneveld  - Geert Ghielen 
Luc Janssen   - Lei Janssen 
Hans Leenders  - Eddy Thewis 
Marcel Schuman   - Nico Grubben 
 
 

Jo Peeters is dan vrij 
 
 

 



 Damprobleem: wit speelt en wint (door Nico Grubben) 

 
 

Oplossing vorige keer: 
 
41-37 (39x50) 36-31 (50x41) 31x4 (41-28) 42-37 (28x46) 4-31 (26x37) 47-41 (37-42) 
48x37 
 

 
 
 

 
 

Deze keer maakt wit in 6 zetten het bord helemaal leeg. 
 



 Schaakprobleem (door Hans Leenders) 

 

 
Oplossing vorige keer: 
1.Tf8+    Kh7       
2.Pg5+   Kh6 
3.Pf7+    Kh5 
4.Th8 mat 

 

 
 

Zwart is aan zet en geeft mat 
in 4 zetten? 

 

 
 
 



  Uitnodigingen (door Nico Grubben) 
 
 
Dear chessfriends, 
  
Let us invite you most cordially to this year's upcoming tournaments held within the frame of 16

th
 

CZECH TOUR 2016 / 2017 Series: 
  
1. - 8. 10. 2016 7

th
 HRADEC KRALOVE OPEN 

http://www.czechtour.net/hradec-kralove-open/  
  
9. - 15. 10. 2016 8

th
 PILSNER OPEN 

http://www.czechtour.net/pilsen-open/  
  
For the first time in history the World Senior Championship will be held in the Czech Republic. The 

championship will be played in categories men and women over 50 and 65 years of age and it will 

take place on 18. 11. - 1. 12. 2016 in the town of Marianske Lazne. Players can participate in this 
tournament without reference to their rating. Regulations are available on www.wscc2016.net.  
  
With best regards 
    
Dr. Jan Mazuch, Director of CZECH OPEN & CZECH TOUR  

CZECH OPEN - International Chess and Games Festival - http://www.czechopen.net  
CZECH TOUR - International Chess Festivals Series - http://www.czechtour.net  
International Chess Calendar - http://calendar.avekont.cz/    
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