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 Externe competitie schaken (door Nico Grubben) 

 
Afgelopen maandag heeft Gerard Eggebeen een wedstrijd vooruit gespeeld tegen 
Marina van Vliembergen van Blerickse SV 1. Helaas moest Gerard het punt aan de 
tegenstandster laten. 
 
Komende zondag zullen de overige 7 wedstrijden in Blerick worden gespeeld door 
Urbain, Pascal, Eddy, Jan, Hans, Luc en Nico. 
 
Om 12.15 wordt vertrokken vanaf de parkeerplaats bij ons clublokaal. 
 
 

 Externe competitie dammen (bron: Jan Bergmans Uitslagendienst) 

 
    6 DOG 2     BDO    6- 2   
      10-11-2011        
     1  J.Donkers (823)  - J.v.Berkel (999)   0-2   3  
     2  D.Minnee (937)  - H.vd.Heijden (625) *  2-0   4  
     3  J.Rijnen (870)  - G.Hendricks (720)   2-0   2  
     4  J.Pals (844)  - J.v.Lent (605) *  2-0   1  

 
 

    10  HSDV     OSDO 2    4- 4   
      11-11-2011        
     1  L.Janssen (896)  - T.Sprangers (1021)   2-0   3  
     2  N.Grubben (952)  - K.v.Zon (600)   2-0   2  
     3  J.Peeters (928)  - N.v.'t Westeinde(600   0-2   4  
     4  G.Kessels (234) * - B.v.Zon (600)   0-2   1  
 
 



    11  DOG 2     TDV 3    4- 4   
      17-11-2011        
     1  J.Donkers (823)  - P.Jonkers (778) *  2-0   1  
     2  D.Minnee (937)  - W.v.Geloven (792)   2-0   3  
     3  J.Rijnen (870)  - A.Aarts (774) *  0-2   2  
     4  J.Pals (844)  - N.M.Kool (762) *  0-2   4  
 
  

Competitiestand Groep C   2e  Klasse 
 

   Team   1    2    3    4    5    6    1    2    3    4    5    6    W   Pnt Bpnt 

    1     1  TDV 3   •   4    7    5    5   .   •  .  .  .  .  .   4  -   7    21  

    2     2  DOG 2   4    •  .   3    5    6   .   •  .  .  .  .   4  -   5    18  

    3     3  OSDO 2   1   .   •   5    4   .  .  .   •  .  .  .   3  -   3    10  

    4     4  RDS 2   3    5    3    •  .  .  .  .  .   •  .  .   3  -   2    11  

    5     5  HSDV   3    3    4   .   •   4   .  .  .  .   •  .   4  -   2    14  

    6     6  BDO  .   2   .  .   4    •  .  .  .  .  .   •   2  -   1     6  
 
  
 

         Topscorerslijst Groep C   2e  Klasse 
 

   Speler Team   W   Pnt  TSRt Wst  Bord Rpr I 

    1     1  N.Grubben (952) (952) HSDV   4  -   6    812    10   2,00    0,7   

    2     8  A.Aarts (774) (774) TDV 3   3  -   5    740    10   3,67    1,7  * 

    3     3  L.Janssen (896) (896) HSDV   4  -   5    944     9   1,00    1,5   

    4    10  J.Donkers (823) (823) DOG 2   4  -   5    867    11   1,00    1,5   

    5    12  D.Minnee (937) (937) DOG 2   4  -   5    792    12   2,00   -0,4   

    6     2  J.Pals (844) (844) DOG 2   4  -   5    679     5   4,00   -0,7   

    7    19  N.M.Kool (762) (762) TDV 3   2  -   4    722     9   3,50    1,8  * 

    8     4  P.Jonkers (778) (778) TDV 3   3  -   4    851    11   2,00    1,6  * 

    9     5  N.v.'t Westeinde(600 (600) OSDO 2   3  -   4    814    10   3,00    2,6   

   10     6  H.Lamberts (918) (918) TDV 3   3  -   4    762     8   1,67   -0,1   

   11     7  B.v.Zon (600) (600) OSDO 2   3  -   4    608     5   4,00    0,0   

   12    13  W.Goossens (801) (801) RDS 2   3  -   3    772    10   2,00   -0,2   

   13     9  W.v.Geloven (792) (792) TDV 3   3  -   3    768     6   3,00   -1,1   

   14    14  P.Gabriëls (751) (751) RDS 2   3  -   3    748    12   3,33   -0,0   

   15    11  J.Rijnen (870) (870) DOG 2   4  -   3    793    11   3,00   -1,8   

   16    15  J.Peeters (928) (928) HSDV   4  -   3    713    11   3,00   -3,0   

   17    16  M.v.Erp (874) (874) RDS 2   1  -   2   1021     1   1,00    1,4   

   18    17  Fr.Reijkers (971) (971) BDO   1  -   2    896     5   1,00    0,8   

   19    18  J.v.Berkel (999) (999) BDO   1  -   2    823     5   1,00    0,5   

   20    20  A.Romeijnders BDO   1  -   2    600     0   4,00    * 

   21    21  H.vd.Veen (733) (733) RDS 2   1  -   1    918     4   1,00    0,5   

   22    22  P.v.Zutphen (749) (749) RDS 2   1  -   1    844     5   4,00    0,3  * 

   23    23  R.Kremers (600) (600) RDS 2   1  -   1    792     3   3,00    0,5  * 

   24    24  J.Frissen (961) (961) TDV 3   2  -   1    958     6   1,00   -1,0   

   25    25  T.Sprangers (1021) (1021) OSDO 2   3  -   1    910     8   1,00   -2,9   

   26    26  K.v.Zon (600) (600) OSDO 2   3  -   1    890    13   2,00    0,0   

   27    27  B.Spoelder (894) (894) TDV 3   0  -   0      0     0   0,00    0,0   

   28    28  J.Hopman (794) (794) BDO   1  -   0    952     6   2,00   -0,6   

   29    29  H.vd.Heijden (625) (625) BDO   1  -   0    937     5   2,00   -0,3  * 

   30    30  G.Hendricks (720) (720) BDO   1  -   0    870     3   3,00   -0,6   

   31    31  M.v.Berkel (796) (796) RDS 2   1  -   0    823     5   1,00   -0,9  * 

   32    32  N.vd.Laar (443) (443) RDS 2   1  -   0    600     4   4,00   -0,6  * 

   33    33  J.v.Lent (605) (605) BDO   2  -   0    886     8   3,50   -0,7  * 

   34    34  H.Leenders (600) (600) HSDV   2  -   0    844     7   4,00   -0,4   

   35    35  G.Kessels (234) HSDV   2  -   0    696     7   4,00    * 
 
  

 
 

 Competities schaken & dammen (door Lei Janssen) 



Afgelopen maandag zijn de volgende wedstrijden gespeeld 

Bij de schaakafdeling voor het clubkampioenschap 
Luc Janssen  - Nico Grubben 0 - 1 
Nico liet zich niet verleiden door de agressieve spelwijze van Luc maar wist 
langzaam een voorsprong op te bouwen 
Urbain Diarra - Hans Leenders 1 - 0 
Na een foutje van Hans wist Urbain dit af te straffen met een damewinst 
Jan Verbruggen - Johan Zonneveld 0,5 - 0,5 
In deze lange partij wist geen van beide spelers een voordeel te behalen en namen 
beiden uiteindelijk genoegen met een remise. 
 

 
 

EXTERNE KOMPETITIE 
Gerard Eggebeen speelde alvast zijn wedstrijd voor de bondskompetitie tegen 
Blerick S.V. (op verzoek van Blerick) 
Helaas moest hij zijn meerdere erkennen in zijn tegenstandster. 
De overige 7 wedstrijden staan voor zondag 27 november op het programma in 
Blerick 
 

Bij de damafdeling waren er ook wedstrijden voor het clubkampioenschap 

 
Hiervan zijn de uitslagen: 
Jo Peeters   - Francien Sijstermans  2 - 0 
Harry Winkelmolen  - Lei Janssen    0 – 2 
 

 
 
Ook was er nog een wedstrijd voor de keizerkompetitie 
Albert Janssen  - Gerrit Kessels   2 - 0 
 



 
 
PROGRAMMA KOMENDE WEEK 
A.S. ZONDAG bondskompetitie schaken 
Blerick S.V.   - H.S.D.V. 
Hiervoor gaan mee: 
Pascal, Urbain, Hans, Jan, Eddy, Nico en Luc Verzamelen volgens afspraak om 
12,15 uur bij Kerkeböske 
 
KOMENDE MAANDAG; 
 
damafdeling clubkampioenschap 
Hans Leenders  - Jo Peeters 
Albert Janssen  - Nico Grubben 
 
Overige spelers Keizerkompetitie 
De wedstrijden voor de keizerkompetitie worden om ongeveer 20.00 uur vastgesteld 
 
 
SCHAAKAFDELING: 
Clubkampioenschap 
Luc Janssen   - Gerard Eggebeen 
 
Overige spelers voor de Keizerkompetitie 
De wedstrijden voor de keizerkompetitie worden om ongeveer 20.00 uur vastgesteld 
 
 
 

 Damprobleem: wit speelt en wint (door Nico Grubben) 

 
Oplossing vorige keer: 
47-41 (36x47) 46-41 (47x36) 18-12 (8x28) 40-34 (36x40) 45x14  
 
 



 
 
Door de vele mogelijkheden is dit geen makkelijke opgaven. In 6 zetten creëert wit 
een winnende positie. 
 
 

 Schaakprobleem (door Hans Leenders) 

 
Oplossing vorige keer: 
1.Lf4+      e5         2.xg5 mat                                                                 
2.Lxe5+   Kc8 
3.Lc7       h1 of g1                                                       
                a6 of a5 
4.La6 mat 
  
of  
2.              Ka8 
3.La6        g1 of h1 
4.Lb7 mat 
 

 
 



 
 
Zwart is aan zet en geeft mat in 
in maximaal 3 zetten? Het lijkt simpel,  
maar het is lastig! 

 
 
 

 Nieuwe opzet PNDB beker (door Arno Bloks) 

 
Allen 

Ik wil trachten een bekertoernooi persoonlijk en als 4 tal weer een nieuw leven 

in te blazen. Onderstaand kunt U mijn voorstellen lezen en eea eens rustig 

doornemen en op U in laten werken. Naar ik hoop deelt U mijn enthousiasme 

en maakt U mensen binnen Uw organisatie enthousiast om deel te nemen aan 

dezer beide activiteiten van de PNDB. Ik stel Uw mening en visie op prijs en 

spreek de hoop uit dat ik U aan mijn zijde zal vinden. 

Onderstaand de plannen tot op planningsniveau uitgewerkt. De rest is aan U. 

Plan 1. Een Persoonlijk Bekertoernooi PNDB 2012 op doordeweekse avonden. 

Te spelen bij verenigingen of een vereniging in de provincie die dit toernooi 

wil(len) ondersteunen. Looptijd toernooi van ongeveer Maart tot en met 

November 2012. Het zullen voor de deelnemers waarschijnlijk nooit meer dan 

maximaal 4/5 avonden zijn door de geheel genoemde periode. Het kan 

natuurlijk ook na 1 ronde afgelopen zijn, daar is het een bekertoernooi voor. 

Inschrijven voor 1 Februari 2012. 



Het idee is om dit op diverse locaties te verspelen, maar het kan natuurlijk ( als 

zich een vrijwilliger meldt, ook op 1 locatie plaatsvinden ).  

Uiteindelijk is het de bedoeling om van bijvoorbeeld32 deelnemers naar 16 

naar 8 naar 4 en naar 2 deelnemers te komen. Het tijdschema voor een partij is 

1.30 uur en 20 minuten om de partij te beëindigen. Degene met de laagste 

rating gaat verder bij remise. Inschrijfgeld is laag maar een beetje afhankelijk 

van het aantal deelnemers en de huur die betaald moet worden. Als het op de 

clubavonden is, lijkt mij dit voor de PNDB gratis. Daar het om het persoonlijk 

bekertoernooi van de PNDB 2012 betreft kan er door het gehele jaar 2012 

gespeeld worden. Minimumaantal is 24 deelnemers. ( Ik heb er nu 8 ) het 

mooiste zou 32 deelnemers of meer zijn. 

Bij deze vraag ik U om e.e.a. op te nemen in uw clubblad of dit te gaan 

vermelden op Uw website. Naar ik hoop gaat u dit/deze voorstellen bij Uw 

leden stevig promoten om het dammen in het Brabantse weer wat impulsen te 

geven. Meer mensen van meer verenigingen die zich open stellen om te gaan 

dammen tegen personen die ze niet kennen. Dit in tegenstelling van wat nu 

veelal gebeurd, het naar binnen keren en zich uitsluitend bezig houden met de 

onderlinge competitie. 

Voor verdere uitleg verwijs ik naar plan 2 onderstaand. ( Plan 1 is individueel 

en Plan 2 is als viertal, verder is het eigenlijk gelijk ) 

Plan 2 een ander plan is het Viertallen Bekertoernooi PNDB 2012/2013 op 

doordeweekse avonden. Te spelen bij verenigingen in de provincie die dit 

toernooi ondersteunen. Dit zou onder de noemer Brabant Cup kunnen gaan 

vallen. Voor dit jaar is deze reeds gepland op 3 April in een vorm waar de 

Hoofdklasse teams met elkaar de degens kruisen. Voor het nieuwe seizoen 

zou plan 2 een zeer goed alternatief zijn. Op deze wijze zouden we misschien 

de Brabant Cup weer nieuw leven in kunnen blazen. 

Vinden bijvoorbeeld de 21 teams zoals nu ingeschreven voor de PNDB 

competitie het een goed idee om als 4 tallen een bekertoernooi op te zetten ? 

Bij 4-4 gaat het team met het laagste rating gem. door. ( Rating gem. vast 

gesteld door de KNDB per 1/7/2012 ) 

Stel er komen nog een paar teams bij, 24 totaal dan gaan we naar 12 ( 4 teams 

worden teruggeloot ) = 16 dan naar 8 dan naar 4 en dan naar 2 zijnde de finale. 

Zijn er minder teams, stel ergens bij de 16 dan valt er een ronde af maar ga je 

ook weer naar 8 naar 4 en naar 2 teams zijnde de finale. Ook hier gaat dezelfde 

vlieger op 4/5 avonden maximaal, maar het zou ook na 1 ronde afgelopen 

kunnen zijn. 

Met bijvoorbeeld een eerste ronde in Sint Michielsgestel ( Donderdagavond ) 

24x4 =96 dammers !! ( misschien utopie , maar wie weet ), Een tweede ronde 

bij DOG ( Donderdagavond ) 16x4 =64, Een derde ronde bij TDV ( Dinsdag ) = 



8x4 = 32, Een vierde ronde bij HSDV in Helden ( Maandag ) =4x4=16 en de 

finale bij de voorzitter in het mooie Sint Oedenrode ( Maandag ) 2x4 =8. De 

voorzitter kan de gasten ontvangen , welkom heten en op het einde de prijzen 

uitreiken aan de finalisten. Diploma’s komen dan later. Dit is een voorbeeld 

helaas nog geen werkelijkheid !! Kan het eventueel wel worden, maar dat ligt 

ook aan U en aan Uw vereniging want de PNDB heeft weinig centen ! Is er 

zaalhuur ja/nee? Wat gaan de inschrijfkosten per team zijn ( als het aan mij ligt 

laag, maar dit is weer afhankelijk van de zaalhuur ) Misschien 10 euro per team 

maximaal en misschien maar 5 euro per persoon individueel. Een 

kosten/baten analyse zal hierop gemaakt worden net als bij het BK 2011 en 

daar komen de PNDB en de deelnemers ook heel goed weg. Uiteraard kunnen 

we dit toernooi ook op een plek organiseren, maar dan verwacht ik dat een 

vereniging zich bij mij meld om vervolgens samen de mogelijkheden te gaan 

bekijken. 

In gedachten het gewone tijdsverloop van een avondpartij 1.30 + 20 minuten 

per speler en per partij. 

Het is echt de bedoeling dit op weekdagen te doen en zeker niet op 

zaterdagen, daar deze al behoorlijk bezet zijn ook in 2012/2013. 

Hoe staan verenigingen hier tegenover, om dit te doen plaatsvinden. Gaarne 

hoor ik hierover Uw reactie en zie ik uiteraard tzt uw inschrijvingen met namen 

en ratingen tegemoet. Daar het een open toernooi is kan iedereen tegen 

iedereen loten. Geen geleide loting. 

Ik stel reacties en inschrijvingen voor het viertallen toernooi open tot en met 

de jaarvergadering van de PNDB die gehouden gaat worden rond half/eind Mei 

( voor de vakanties dus, opstart na de vakanties, dit kan dus absoluut geen 

excuus meer zijn, om te zeggen we wisten het niet of we waren er niet ). Hierna 

valt definitief een beslissing tenzij we al heel snel duidelijk hebben dat er meer 

als 16 teams gaan deelnemen, want dan gaat het absoluut door. Zalen en 

clubs moeten benaderd worden en data moeten geprikt en doorgegeven 

worden. ( DOG Uden biedt zijn zaal, zoals in het voorbeeld genoemd, bij deze 

op 1 Donderdagavond gratis aan, misschien zijn er meer verenigingen die dit 

voorbeeld willen volgen). 

De bedoeling is om het persoonlijk bekertoernooi af te werken voor December 

2012. De Brabantcup/viertallen bekercompetitie moet klaar zijn in Maart/April 

2013. 

U ziet, ik denk hardop, misschien is 1 bekertoernooi meer dan voldoende, 

maar ze kunnen makkelijk binnen dit tijdsbestek samen, ik hoor graag wat U 

van deze gedachten vind. Wilt U persoonlijk, of wilt U als team meedoen in dit 

bekertoernooi, dat is de eerste vraag die U zich moet stellen. Kan onze 

vereniging in deze wat betekenen voor de damsport/damvreugde is de 

2
de

vraag die U zich moet stellen. Als er binnen Uw vereniging geen 

belangstelling bestaat wil ik dat uiteraard ook graag weten. 



Ik zie met veel genoegen uw positieve reacties en inschrijvingen bij mij binnen 

komen. Als U het niet ziet zitten, dan wil ik dat ook graag weten om eliminatie 

in mijn overzicht te doen plaatsvinden.  

Voor een eventueel persoonlijk bekertoernooi heb ik reeds 8 inschrijvingen 

mogen ontvangen. Het gaat in eerste instantie om dit persoonlijk 

bekertoernooi, daar deze datum al redelijk vlug daar is ( Maart 1
ste

ronde ) 

Inschrijven voor 1 Februari 2012. 

Het Brabantcup verhaal/viertallen toernooi komt wat later in beeld, maar ik 

hoor graag wat U van deze opzet vind. 

Verbetervoorstellen zijn eveneens van harte welkom, daar ik niet de wijsheid in 

pacht heb. Denk er eens goed over na, ga met Uw leden in conclaaf. Niets 

doen is stilstand en stilstand is achteruitgang en die hebben we de laatste 

jaren in de damwereld al meer dan genoeg gezien. Ik wil samen met U stappen 

vooruit zetten! 

De vereniging…………………………geeft hierbij de volgende mensen cq 4 

tallen op. 

Individueel 

Viertallen 

Wij als vereniging vinden het programma als zodanig al druk genoeg en wij 

geven geen teams en geen leden op, daar die hebben laten weten hier geen 

behoefte aan te hebben. Damvereniging……………………………..heeft voor 

beide voorstellen geen belangstelling. 

Wij als vereniging bieden onze zaal aan om een van deze competities 

onderdak te verschaffen. 

Zoals U ziet ben ik erg tijdig met mijn brief, naar ik hoop kunt U nu de tijd 

vinden die mijns inziens dit of deze toernooien verdienen. A: Om het nader te 

beschouwen en B: te bespreken met Uw medebestuursleden en de leden van 

Uw vereniging. Ik hoop dat alle verenigingen zo beleefd zijn om terug te 

reageren. 

Zowel viertallen als individuen kunnen zich rechtstreeks bij mij opgeven. 

bloks.a@kpnmail.nl gaarne op schrift en als het niet anders kan, kunt u bellen 

naar 0413-253770. ( zie onderstaand voor de verdere gegevens ). 

 

Met vriendelijke groeten, 

mailto:bloks.a@kpnmail.nl


Arno Bloks 

Wedstrijdleider PNDB 

Eegt 11 

5404 LK Uden 

Privé 0413253770 

Mobiel 0610400071 

E- Mail bloks.a@kpnmail.nl 

 
********************************************************************************************* 
 
Nieuws voor in de nieuwsbrief? Vragen of opmerkingen? 
Mail naar nico.grubben@home.nl 
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