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 Sinterklaas-avond (door Nico Grubben) 

 
 
Komende maandag is het 5 december, pakjesavond. 
 
Daarom is er GEEN SCHAKEN EN DAMMEN 
 
 Op maandag 12 december kan er weer gespeeld 
worden.  
 
Een damviertal bestaande uit Jo, Lei, Hans en Nico 
speelt die avond echter in Sint Oedenrode. 
De overige damleden spelen voor de keizercompetitie 
(zie rubriek Lei) 
 
 
 
 
 
 

 

Jeugdschaken (door Jan Verbruggen) 

 
Voor afgelopen maandag hadden Erik en Pieter zich afgemeld, en om 20 minuten 
over 6 meldde Sebastiaan zich af wegens een proefwerkweek. 
Maar toen was het te laat om de avond niet door te laten gaan omdat Joey al 
onderweg was, en dus waren we maar met twee.  
Dat is dan wel een mooie gelegenheid voor een leuk potje instructief schaken met 
(korte) notatie. 



Dit potje was gewonnen door Joey, en de les was: Ook al sta je verloren, je moet 
altijd goed blijven opletten, want je tegenstander kan ook een blunder maken!!  
 
Wellicht overbodig om te melden, maar komende maandag, 5 december, is het 

Sinterklaasavond, en dus geen schaken. 
 
De volgende schaakavond is dus pas op 12 december, dan is het tevens de derde 
competitieronde met de volgende partijen: 
Joey - Pieter 
Erik - Sebastiaan 
 
 

 Externe competitie schaken (door Nico Grubben) 

 
Op zondag 27 november speelde ons schaakteam haar tweede wedstrijd voor de 
bondscompetitie.  
Tegenstander was het eerste team van Blerickse SV. Op papier het sterkste team in 
de klasse 1A. Op alle borden zat een tegenstander die een hogere ELO-rating had.  
 
Bij Luc Janssen was dit verschil maar liefst 427 punten. Desalniettemin was dit voor 
Luc geen reden om niet aan te vallen. En dit was zo succesvol dat hij zelfs won!!!! 
 
Ook Pascal Schuman zorgde voor een verrassing. Zijn tegenstander kon met een 
pion de eindlijn halen en zou na promotie met gemak winnen. Hij deed dit echter niet 
en daardoor kon Pascal niet alleen verlies afwenden, maar zelfs winnen. Hij is 
daardoor momenteel de topscoorder van het team. 
 
Jan Verbruggen en Hans Leenders wisten remise te behalen.  
 
Alle uitslagen: 
     

  

 
De einduitslag van 3-5 was geen slecht resultaat. Hierdoor staat onze vereniging nu op 
de 7

e
 plaats. De 2 tegenstanders waartegen gespeeld is, staan op de plaatsen 1 en 2. 

 



 
 
 
Onze beste speler Pascal staat op de 9

e
 plaats. 

 

 
 
Op zondag 18 december krijgen we DJC3 op bezoek. 
 
 

 Competities schaken & dammen (door Lei Janssen) 

 
Afgelopen maandag 28-11-2011 waren er weer meerdere uitslagen in de diverse 
kompetities 
 



Bij de schaakafdeling was er in de kompetitie voor het Clubkampioenschap een 
inhaalwedstrijd. 
Luc Janssen was deze avond niet in staat zijn prestatie van zondag (tegen Blerick 
SV) te herhalen en moest nu genoegen nemen met een nederlaag tegen Gerard 
Eggebeen 
dus: Luc Janssen  - Gerard Eggebeen  0 – 1 
 

 
 
Voor de Keizerkompetitie waren er bij de schaakafdeling twee wedstrijden 
Urbain wist te winnen van Johan  
dus: Urbain Diarra  - Johan Zonneveld  1 - 0 
De partij tussen Eddy en Jan was erg spannend maar uiteindelijk wist Jan toch zijn 
toren goed te gebruiken en moest Eddy zich gewonnen geven. 
dus: Eddy Thewis  - Jan Verbruggen  0 – 1 
 

 
 
Bij de DAMAFDELING waren er twee wedstrijden voor het Clubkampioenschap 
Jo Peeters wist zijn partij tegen Hans Leenders in winst om te zetten en werd 
zodoende Herfstkampioen van de damafdeling 
De partij tussen Albert Janssen en Nico Grubben bleef in evenwicht, zodat 
uiteindelijk tot een remise werd besloten. 
dus:  Hans Leenders  - Jo Peeters  0 - 2 
  Albert Janssen  - Nico Grubben 1 – 1 
 



 
 
Bij de Keizerkompetitie waren de uitslagen: 
Francien Sijstermans  - Harrie Winkelmolen 1 - 1 
Lei Janssen    - Gerrit Kessels  2 - 0 
 

 
 

Komende maandag is er in verband met Sinterklaas (en de sluiting van ons 

clublokaal) geen clubavond. 
 
Het programma voor 12 december a.s. is als volgt: 

CLUBKAMPIOENSCHAP SCHAKEN 
Johan Zonneveld  - Gerard Eggebeen 
Jan Verbruggen  - Luc Janssen 

 

Keizerkompetitie SCHAKEN 
Eddy Thewis   - Urbain Diarra 
 

DAMAFDELING 
Het viertal speelt een uitwedstrijd tegen RDS 2 
Hiervoor gaan mee: Nico, Jo, Lei en Hans 
 
Verder zijn er in de Keizerkompetitie 
Gerrit Kessels  - Harrie Winkelmolen 
Francien Sijstermans - Albert Janssen 
 
 
de wedstrijdleider  
Lei Janssen 



 
 
 

 Damprobleem: wit speelt en wint (door Nico Grubben) 

 
Oplossing vorige keer: 
32-28 (26x37) 16-11 (6x17) 47-41 (37x26) 27-21 (46x30) 21x14 (10x19) 35x22 
 

 
 

 
Hoewel de opgave van deze keer 6 zetten diep is, is hij niet echt moeilijk. 

 
 

 Schaakprobleem (door Hans Leenders) 

 
Oplossing vorige keer: 

 
1.            Pd4-f3     
2. Ta-a1  Pd2-e4 
3. Taxc1 of  een andere zet met de torens 
               Pg3 of  Pf2 mat                                                         

 



 
 

Zwart lijkt te winnen, door materiaal- 
voordeel.  Nu  is wit aan zet en geeft mat 

in 2 zetten? 
 

 

 Uitnodigingen 

 



 



 



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