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 Programma komende week (door Lei Janssen) 

 
Het programma voor de komende dagen is als volgt: 
 

zaterdag 17 december 2011: Brabants Kampioenschap Dammen in Dongen 
Hiervoor gaan mee: Nico Grubben, Hans Leenders, Gerrit Kessels, Albert Janssen 
en Lei Janssen 
(reiskosten zoals vorige keer: per persoon € 8,--.) 
 

Zondag 18 december 2011: Bondskompetitie schaken: H.S.D.V. - D.J.C. (Stein) 
(zie artikel hieronder) 
 

Maandag 19 december 2011: laatste clubavond van 2011 
Gecombineerd schaak-dam-toernooi. 
Hierbij worden 4 rondes gedamd en 4 rondes geschaakt door iedereen. 
(graag afmelden als je niet kunt of wil deelnemen, zodat wij niet hoeven te wachten.) 
 
Groeten 
 
Lei Janssen 
 

 
 Externe competitie schaken (door Jan Verbruggen) 

 
Hallo Urbain, Hans, Pascal, Piet, Luc, Nico en Lei, 
 



Komende zondag om 13.00 uur spelen we in Kerkeboske de thuiswedstrijd tegen 
DJC 3 uit Stein. 
Dit berichtje stuur ik jullie als reminder voor de zekerheid. 
 
We hebben net genoeg schakers voor deze wedstrijd! ( 
Laten we hopen dat het niet gebeurd, maar als iemand onverwacht door overmacht 
(ziekte, ongeval, etc.) niet kan, dit graag zo snel mogelijk doorgeven! 
 
Tot zondag. 
 
Groetjes, 
Jan 
 
 

 Externe competitie dammen (door Lei Janssen) 

 
Op maandag 12-12-2011 speelde ons damviertal zijn vijfde wedstrijd in de 
Bondscompetitie van de PNDB. 
Het betrof hier de wedstrijd tegen het tweede team van R.D.S. in St. Oedenrode 
Vol goede moed werd aan deze wedstrijd begonnen. 
De eerste uitslag kwam op bord 4, waar Hans Leenders na een partij met 
wisselende kansen genoegen nam met een remise. 
Ook de tweede uitslag was een remise en wel op bord 1, waar Lei Janssen niet de 
juiste voortzetting voor de winst had genomen. 
Daarna kwam er echter een nederlaag op bord 3, waar Jo Peeters een misrekening 
had gemaakt waardoor deze partij verloren ging. 
Nico Grubben op bord 2 wist uiteindelijk de winst te grijpen in zijn partij. 
 
De persoonlijke uitslagen waren dus: 
 
 R.D.S.2   - H.S.D.V.  
1. Harm van de Veen (733) - Lei Janssen  (896)   1 - 1 
2. Martin van Berkel (796) - Nico Grubben (952)   0 - 2 
3. Piet Gabriels  (751) - - Jo Peeters  (928)   2 - 0 
4. Gijs van Aarle --- - Hans Leenders ----   1 - 1 
            
 --------- 
TOTAALUITSLAG:  
 R.D.S.2   - H.S.D.V    4 - 4 
            
De stand in de tweede klasse is nu: 
 

   Team  1   2   3   4   5   6   1   2   3   4   5   6  W  PntBpnt 

  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   • 4. 4 . . .  • . .  5  -  4   19  

  5   5  HSDV  3   3   4   4  •  4   . . . .  • .  5  -  3   18  

  6   6  BDO .  2   . 4  4   • . . . . .  •  3  -  2   10  
 



 
Onze volgende wedstrijd is op16 januari 2012 en wel de thuiswedstrijd tegen DOG 2 
(uit Uden) 
Jongens veel succes 
 
 
 

 Competities schaken & dammen (door Eddy Thewis) 

 
Omdat ons damteam op verplaatsing speelde, Harry en Francien helaas niet konden 
komen en Albert ook afwezig bleef was het aantal gespeelde wedstrijden beperkt en 
vielen er alleen schaakpartijen te noteren.  
 
Jan en Luc speelden een open partij waarbij aan beide zijden verwoed aangevallen 
werd. Luc veronachtzaamde een beetje zijn verdediging en Jan kon zo het punt 
binnenhalen.  
 
De partij tussen Johan en Gerard verliep in het voordeel van Gerard. Johan had nog 
wel mogelijkheden om verder te spelen, maar omdat hij zich niet zo lekker voelde 
besloot hij toch om de partij op te geven.  
 

 
 
Eddy en Urbain tenslotte vochten op het scherp van de snede. Omdat Eddy lange 
partijen wil vermijden viel hij meteen aan. De dadendrang mondde uit in pionwinst 
en een zeer gunstige stelling. Urbain begon echter nauwkeuriger te spelen en omdat 
Eddy de winnende voortzetting niet kon vinden kroop Urbain door het oog van de 
naald. Eddy besloot het spel te vereenvoudigen en drukte daarna Urbain naar 
achteren, maar dit leidde niet tot het gewenste resultaat omdat in het eindspel van 
koning, loper, pion tegen koning de loper niet de kleur van het promotieveld in de 
hoek had was winst buiten bereik van wit en eindigde de partij in remise. 
 



 
 
Groetjes 
 
Eddy 
 

 Programma voorjaar 2012 (door Lei Janssen) 

 
 
 
 
 

 Damprobleem: wit speelt en wint (door Nico Grubben) 

 
Oplossing vorige keer: 
15-10 (5x14) 24-19 (14x23) 29x7 (40x29) 7-1 (25x34) 43-39 (34x43) 1x7 en zwart 
kan nog wel een dam halen, maar is deze meteen weer kwijt. 
 
 

 

 



 
Deze keer maakt wit handig gebruik van de meerslag regel en oppositie. 

 
 

 Schaakprobleem (door Hans Leenders) 

 
Oplossing vorige keer: 
 
 1.Ph4+   Ke1 
 2.Pf3 mat 
 

 

 
 
In dit eindspel is wit aan zet en  
geeft mat in 3 zetten?  Het lijkt simpel 
maar het is lastig! 

 

 

 Uitnodiging 

 



 

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

mailto:nico.grubben@home.nl

