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 jaargang 7 nr. 246                 week 44 – 2011 
 
 

Lei heeft aangegeven dat hij zich weer fit genoeg voelt om de taak van 

wedstrijdleider op zich te nemen. Daarom vanaf heden alle afmeldingen aan hem 

doorgeven. (zie artikel “Interne Competitie Dammen & Schaken” in deze 

nieuwsbrief) 

 

Het schrijven van deze nieuwsbrief is veel werk. Gelukkig zijn er maar liefst 4 

leden die een gedeelte hiervan voor hun rekening nemen. Vanaf heden zal bij elk 

artikel de redacteur worden vermeld. Bij vragen of opmerkingen kan men zich 

rechtstreeks tot de desbetreffende redacteur wenden. 

Inzendingen van andere leden zijn van altijd welkom. 

 

Ik ben vorige begonnen met het “updaten” van onze website. Omdat dit voor mij 

nieuw is, zal het nog een tijdje duren voordat alles actueel is. Gelukkig helpt Wiel 

me indien nodig. 

 

Veel leesplezier, 

 

Nico Grubben 

 
 

 Jeugdschaken (door Jan Verbruggen) 

 

Afgelopen maandag was de 2
e
 competitieronde voor de jeugd. Ze hebben nu 

gespeeld met ieder 20 minuten denktijd. 
 
Sebastiaan - Joey ½ - ½  
Beiden openden redelijk hoewel Sebastiaan wat achterbleef in de ontwikkeling.  
Ook stuurden beiden al in de opening de dames op het oorlogspad! Normaal 
gesproken wordt dat, op een enkele uitzondering na in bepaalde openingen, ten 
zeerste afgeraden. De dame kan in de opening namelijk makkelijk worden 
opgejaagd (en zelfs in het nauw worden gedreven) waardoor men een achterstand 



in ontwikkeling krijgt. Maar omdat in dit geval beide spelers het deden, hadden beide 
last van de nadelen. 
Joey kreeg gaandeweg wat meer overwicht en gaf zelfs een familieschaak op koning 
en toren, maar niet veel later wist Sebastiaan een stuk terug te winnen. 
Dat kon echter niet verhinderen dat het overwicht van Joey steeds groter werd.  
Maar er is een verschil tussen een groot overwicht hebben en gewonnen staan en 
het daadwerkelijk mat zetten en dus het binnenslepen van het punt! 
En aangezien Joey nog slechts 4 minuten op de klok had tegen 7 van Sebastiaan, 
bood Joey remise aan, wat door Sebastiaan dankbaar werd aanvaard! 
 
Erik - Pieter 1 - 0 
De opening was ook hier voor beiden redelijk goed. Pieter ontwikkelde goed, maar 
kwam eigenlijk te snel met de dame eruit en wachte te lang met rokeren. 
Waarom het over het algemeen niet verstandig is om in de opening de dame in het 
spel te brengen, staat hierboven al beschreven.  
Erik ontwikkelde slecht op de dame-vleugel, maar rokeerde wel snel en rukte op met 
een aantal pionnen. Hierdoor had hij veel bewegingsruimte en vrijheid om te 
kombineren. Een paard van Pieter stond gedekt door de dame, maar een beetje 
stiekem 2 keer aangevallen door de dame en de loper die wat in de hoek stond. 
Vanuit deze stand was de verdediging van Pieter ook niet meer op orde, en kon Erik 
voortborduren op de aanval. 
Daardoor kon het gebeuren dat Pieter, in een poging de toren in het spel te 
brengen, het paard naast de koning (vluchtveld!) zette.  
Erik kon toen mooi mat zetten met het paard omdat het andere vluchtveld werd 
ontnomen door de loper. 
 
Dat brengt ons tot de volgende stand: 

1) Erik à 2 punten 
2) Pieter à 1 punt 
3 + 4) Joey en Sebastiaan à ½ punt 

 
Na de kompetitie hebben we nog een aantal opgaven gemaakt over de kansen en 
risico’s m.b.t. ‘pat’. 
 
 
 

 Gongdamtoernooi (door Nico Grubben) 
 
Aan het damtoernooi deden 7 spelers mee, die 7 wedstrijden speelden. Lei Janssen 
en Nico Grubben wonnen beiden 6 partijen. Nico speelde ook nog 1 keer remise en 
Lei verloor de onderlinge wedstrijd. Hierdoor werd Nico met 1 punt voorsprong 
kampioen. 
 



 
 
 
 

 Externe competitie dammen (door Lei Janssen) 

  
 
Op dinsdag 1 november 2011 speelde ons damviertal zijn derde wedstrijd in de 
bondscompetitie van dit seizoen en wel de uitwedstrijd in Oss tegen B.D.O. 
Vol goede moed werd aan deze wedstrijd begonnen, hoewel de eerste twee 
wedstrijden in een nederlaag waren geëindigd. 
 
De eerste uitslag was een overwinning voor Jo Peeters op bord 3, die langzaam een 
voorsprong opbouwde en daardoor de partij naar zich toe wist te trekken. 
Daarna volgde weer een overwinning en wel op bord 2, waar Nico Grubben in het 
middenspel een schijf voorsprong had verkregen en dit zeer bekwaam wist uit te 
breidentot een overwinning.  
Als derde uitslag volgde echter een nederlaag op bord 4, waar Hans Leenders lange 
tijd stand had gehouden, maar door een klein foutje zijn partij verloor. 
Daarna was het wachten op de uitslag van bord 1, waar Lei Janssen lang stand 
hield, maar door de zet 1 - 6 i.p.v. 1 - 7 naderhand de punten aan zij tegenstander 
moest laten 
Al met al een spannende avond, waarbij de wedstrijdpunten werden gedeeld. 
 
De persoonlijke uitslagen waren dus: 
 B.D.O.    - H.S.D.V. 
1. Frank Reijkers (971)  - Lei Janssen (896)  2 - 0 
2 Jaap Hopman (794)   - Nico Grubben (952)  0 - 2 
3. Jo van Lent (605)   - Jo Peeters (928)  0 - 2 
4.  Albert Romeijnders (----)  - Hans Leenders (---)  2 - 0 

-----------------. 
 
TOTAAL-UITSLAG; 
 B.D.O.    - H.S.D.V   4 - 4 
          ===========  
 
Onze volgende wedstrijd is op vrijdag 11-11-2011 en wel in Asten de wedstrijd tegen 
OSDO/DAM uit Dongen 
Jongens veel succes 
 



 

 Gongtoernooi Schaken (door Nico Grubben) 

 
Ook aan het schaaktoernooi deden 7 leden mee. De tweede plaats werd gedeeld 
door Eddy Thewis en Marcel Schuman met  5 punten. Kampioen werd Urbain Diarra 
met 6 punten.  
 

.  

 
 Interne competitie dammen & schaken (door Lei Janssen) 

 

Voor komende maandag 7 - 11- 2011 staat op het programma voor beide afdelingen 
CLUBKAMPIOENSCHAP 
 
Bij de schaakafdeling zijn dit de volgende wedstrijden: 
 
Hans Leenders   - Luc Janssen 
Johan Zonneveld   - Urbain Diarra 
Gerard Eggebeen   - Jan Verbruggen 
Nico Grubben   - Piet Pouwels 
 
Marcel Schuman heeft zich afgemeld. 
 
Bij de damafdeling wordt gespeeld: 
 
Gerrit Kessels  - Albert Janssen 
Francien Sijstermans - Harry Winkelmolen 
Lei Janssen   - Jo Peeters 
 
Nico en Hans hebben een schaakwedstrijd 
 

Afmelden kan weer bij mij: Lei Janssen 
per e-mail voor maandagmiddag 13.00 uur 
per telefoon: tot 18.30 uur 077-3061660 
in spoedgevallen tussen 18.30 uur en 20.00 uur : 06-1252 8426 
 
 
 

 Damprobleem: wit speelt en wint (door Nico Grubben) 



 

Oplossing vorige keer: 
12-7 (16x18) 33-29 (24x44) 35x4 (2x11) 4x6 (45-50) 49x40 (50-45) 6-11 (45x.) 1x.. 
 

 
 

 

 
 

De opgave van deze week is niet echt moeilijk. 
 
 
 

 

 Schaakprobleem (door Hans Leenders) 

 
Oplossing: 1.Df7+   Kh6 
                  2.Df8+   Kh5 
                  3.Dh8+   Lh6 
                  4.De5+    g5   
                  5.Lf7+     Dxg6    
                     g4 mat                           
 
 

 



 
 

 

In deze fraaie stelling is wit aan zet en   
geeft mat in 2 zetten? 

 
 

 


