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 Wiel Versteegen 
 
Zoals jullie weten is Wiel Versteegen deze zomer uit het bestuur getreden en wil ook 
niet meer met het schaakteam bondswedstrijden spelen. Reden hiervoor is dat hij een 
vaste aanstelling heeft gekregen bij Prisma, waardoor hij te weinig tijd heeft voor het 
schaken. 
 
Helaas heeft hij afgelopen weekend kenbaar gemaakt dat hij voorlopig ook niet meer 
aan de interne competities zal deelnemen en daarom voorlopig geen lid meer wil zijn.  
 
Tenslotte zal hij de nieuwsbrief en de website niet meer verzorgen. 
 
De allereerste nieuwsbrief maakte hij in september 2005. Dit was een kort document 
met de interne uitslagen van die week en voor standen werd verwezen naar de website. 
Daarna zijn er nog 237 edities door hem gemaakt. Deze werden steeds professioneler 
en er kwam een wekelijks schaakprobleem, damprobleem en de foto van de week. 
Want fotografie is een andere hobby van Wiel. 
 
Het wegvallen van Wiel, wil niet zeggen dat de wekelijkse nieuwsbrief verdwijnt. Want 
als bestuur vinden we dat deze en de website van groot belang is voor onze vereniging. 
We zullen dan ook proberen wat Wiel gestart is, voort te zetten. Maar we beseffen dat 
het moeilijk zal zijn om hetzelfde niveau te halen. 
 
Voorlopig zal de secretaris zich hierover ontfermen. Maar hulp is zeer welkom. Als 
iemand een bedrage wil leveren aan de nieuwsbrief en/of de website, dan graag even 
contact opnemen met Nico. 
 
Tenslotte danken we Wiel voor het baanbrekend werk dat hij heeft gedaan. 
 
 

 Interne competitie dammen 



 
Deze week werden 3 wedstrijden gespeeld voor de Keizercompetitie. Voor het eerst 
deed ons nieuw lid Francien Sijstermans mee. De uitslagen waren: 
 
Albert Janssen - Francien Sijstermans  2-0 
Gerrit Kessels - Harry Winkelmolen  2-0 
Jo Peeters  - Eddy  Thewis   2-0 
 
 

 
 
 

Komende week wordt de eerste ronde voor het Clubkampioenschap gespeeld.  
 
 Lei Janssen -  Francien Sijstermans     
 Gerrit Kessels -  Harry Winkelmolen     
 Nico Grubben -  Hans Leenders     
 Jo Peeters -  Albert Janssen     
 
Als bijlage is het complete rooster toegevoegd, inclusief invultabel. 
 
 
 

 Interne competitie schaken 
 
Zes schakers opende afgelopen maandag het nieuwe seizoen door voor de 
Keizercompetitie te spelen. De uitslagen waren: 
 
Jan Verbruggen  - Johan Zonneveld  ½ - ½ 
Luc Janssen   - Marcel Schuman  0  -  1 
Piet Pouwels   - Urbain Diarra  ½ - ½ 
 
Komende week wordt de 2

e
 ronde gespeeld. De indeling zal op de clubavond door de 

computer worden bepaald. 



 
 
 
Hans Leenders en Nico Grubben spelen dit seizoen zowel bij het dammen als schaken 
mee voor het clubkampioenschap. Bovendien zullen beide spelers geregeld op 
maandag een bondswedstrijd met het damteam spelen.  
Daarom gaan ze wedstrijden voor het clubkampioenschap schaken of dammen vooruit 
spelen. Afgelopen maandag hebben ze al de onderlinge schaakwedstrijd gespeeld, 
uitslag: 
 
Hans Leenders - Nico Grubben 1-0 
 
 

 Externe competitie schaken 
 
Afgelopen maandag is besloten om toch te promoveren en met een achttal te spelen in 
de 1

e
 klasse van de LiSB.  

Het zal moeilijk zijn om elke keer een achttal samen te stellen en een uiterste inzet van 
iedereen zal nodig zijn. Punten pakken zal niet makkelijk zijn, maar we gaan onze 
uiterste best doen. 
 
 

 Lei Janssen 
 
Onze competitieleider Lei is afgelopen zaterdag weer opgenomen in het ziekenhuis. 
Gelukkig kwam hij gisteren (woensdag) al weer thuis. Uiteraard moet hij nog wat 
aansterken, maar hij is vastbesloten om komende zaterdag al een bondswedstrijd voor 
het team van EAD Asten te spelen. 
 
Als alles goed gaat, zal hij komende maandag eindelijk weer op onze clubavond komen 
en de donderdag erna deelnemen aan de damwedstrijd tegen DOG uit Uden. 
 
Wel heeft hij Nico verzocht om voorlopig de Interne Competities nog te regelen. 
 
Dus als je komende weken niet kunt komen, svp afmelden bij Nico (077-3077905  of 
nico.grubben@home.nl)  
 

 Damprobleem: wit speelt en wint 

mailto:nico.grubben@home.nl


 
 
 
Ik wil ook weer met mijn wekelijkse damproblemenrubriek beginnen. We beginnen 
niet al te moeilijk met een combinatie van 5 zetten diep. Uiteindelijk wint wit door 
oppositie. 
 
De oplossing van het probleem van voor de zomervakantie is: 
40-35 (36x47) 35x4 (47x18) anders wint wit op de tric-trac-lijn, vervolgens 
45-40 (18x45) 4x6 (45-..) 44-40 (..x45) 6-1 (45-50) 1-6 (50x..) 6x28 
 
 

 Schaakprobleem 
 
Ik hoop dat een van onze schakers deze wekelijkse rubriek wil gaan verzorgen. 


