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 Interne competitie dammen 
 
Afgelopen maandag werden 3 wedstrijden gespeeld voor het clubkampioenschap: 
 
Nico Grubben - Francien Sijstermans 2-0 
 
Jo Peeters  - Gerrit Kessels  2-0 
 
Albert Janssen - Lei Janssen   2-0 
 
Hierdoor is de volgende tussenstand ontstaan: 
 

 
 

Komende week staat het jaarlijkse gongtoernooi op het programma. 
 

 Externe competitie dammen 
 
Afgelopen zaterdag deden 5 spelers van onze vereniging mee aan het persoonlijk 
Brabants Kampioenschap 2011, dat in rapidvorm op 2 dagen word gespeeld te 
Dongen.  
 
Nico deed als enigste in de B-groep mee. Alle tegenstanders hadden een hogere 



rating, waardoor punten halen niet mee viel. 

 

 
 
 
Vier spelers kwamen uit in de C-groep. Lei presteerde prima door alle 5 de wedstrijden 
te winnen. Ook Harm van de Veen (RDS) presteerde dit. In de laatste ronde mogen 
beide heren tegen elkaar. 
 

 
 
De resterende 5 (groep A en B) of 4 (groep C) wedstrijden worden op zaterdag 17 
december gespeeld. Ook deze keer in Dongen. 
 
 

 Interne competitie schaken 
 
Op 24 oktober werden 2 wedstrijden gespeeld voor het Clubkampioenschap: 
 
Gerard Eggebeen - Piet Pouwels 0-1 
 
Urbain Diarra  - Jan Verbruggen 1-0 
 
Hierdoor zijn er 3 koplopers: 
 



 

 
 
Er werd 1 wedstrijd gespeeld voor de Keizerkompetitie: 
 
Luc Janssen  - Eddy Thewis  0-2 
 
De stand is nu: 

 

 
 
Komende week staat het jaarlijkse gongtoernooi op het programma. 

 
 Damprobleem: wit speelt en wint 

 

Oplossing vorige keer: 
40-34 (29x40) 35-30 (25x43) 49x7 (40x49) 31-27 (49x41) 11-6 (2x11)  6x26 en zwart 
kan net geen dam halen. 
 



 
 

 
Deze keer wint wit op de tric-trac-lijn. 

 
 
 

 

 Schaakprobleem (door Hans Leenders) 
 
Oplossing: 1.La2   b4 
                  2. Lb3  Pxa6 of Pe6 
                              of Pe6 of Pd5 
                  3.Ld5 mat 
                    
 
 



 
 

In dit eindspel is wit aan zet en 
geeft geforceerd mat in maximaal 6 
zetten? Let op de valkuilen! 
 

 Damboekuitgave 
 

DAMBLOKS- 
COMBINATIES 2 
300 partijcombinaties en een reis door 
de filmwereld samengesteld door: Arno 
Bloks. 



 

Het maffia epos over de Familie Corleone. Bekroond met de titel 

“beste film ooit”naar het beroemde boek van Mario Puzo. 

 

Nu verschenen Damblokscombinaties 2 een combinatieve filmreis door de 
wereld samengesteld door Arno Bloks. 
Dit werkboek met 300 partijcombinaties die weergegeven zijn als de populaire 
vaardigheidstests, is opgesierd met een filmgids die 150 populaire films incluis 
recensies en foto’s weergeeft. 
Een boek voor zowel jong als oud en van beginnend dammer tot gevorderd 
dammer. Voor film en damliefhebbers een ware must. 
De totale opbrengst van dit boek wat vele pagina’s telt is bestemd voor de 
Udense damjeugd die na Damcombinaties 1 weer volledig op de kaart staat.  
Kader is geformeerd alleen het nodige geld ontbreekt. Daarom heb ik mijn vele 
vrije tijd opgeofferd om dit mooie boek samen te stellen, om zo wat centen 
binnen te krijgen voor het jeugdhonk wat momenteel 13 dammertjes telt.  
Alleen partijcombinaties uit zowel de Ereklasse als de Onderlinge Competitie 
van DOG, fleuren dit boek op. Verder de filmgids die scheiding brengt tussen de 
diagrammen. Pas dan komen de oplossingen voor degene die er absoluut niet 



uit hebben kunnen komen. 
En dit alles op A4 formaat tegen een prijs van 8 euro zonder porti en 11 euro 
met porti en verpakkingskosten 
Als U het per post wil bestellen, mijn e-mail adres is bloks.a@kpnmail.nl. 
Betaling van poststukken ( 11 euro ) svp over te maken op Rabobank 
151920907 tav Penningmeester DOG Uden Piet Gabriëls.  
De boeken die rechtstreeks bij mij besteld worden en opgehaald cq afgegeven 
worden, kunnen direct contant betaald worden. 
Het is een damboek wat in uw collectie zeker niet mag ontbreken. 
 

 
 

 Uitnodigingen 
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 Afmeldingen 
  



Tot dat Lei weer volledig herstelt, afmelden bij Nico Grubben (nico.grubben@home.nl of 
077-3077905). 
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