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 Nieuwe klokken (door Nico Grubben) 
 
De afgelopen jaren is het meerdere keren voorgekomen dat een knop van een witte 
Phileonklok niet werkte. Bij een weigering is de desbetreffende klok uit de materiaalkast 
verwijderd. Inmiddels zijn 9 van de 18 klokken afgekeurd. 
 
Omdat een weigering irritant is en tijdens een bondswedstrijd zelfs onacceptabel, 
hebben we als bestuur besloten om 6 stuks DGT2010 aan te schaffen. Hiervan hadden 
we er reeds 2 in ons bezit waardoor het totaal op 8 komt, genoeg om met een 
schaakachtal te spelen. Als het damviertal speelt zijn er nog genoeg klokken over voor 
de overige interne wedstrijden. 
 
De DGT2010 is momenteel de meest verkochte wedstrijdklok en is zelfs verkozen tot 
de officiële klok van de Wereld Schaak Bond (FIDE). Ook in de damwereld is deze klok 
erg populair. 
 

 
 
 
 



 Jeugdschaken (door Jan Verbruggen) 

 
Afgelopen maandag hebben we weer gewerkt in het werkboek en enkele pagina’s 
gemaakt. 
Deze keer moest de zwarte koning in een stelling met enkele witte stukken, zodanig 
worden geplaatst, dat hij mat zou staan, soms waren er meerdere mogelijkheden. 
De jongens zagen de oplossing over het algemeen vrij snel, maar soms duurde het 
even! 
Het werkboek is bijna uit, nog maar 4 pagina’s! Die gaan over de vrijpion: Wat is een 
vrijpion, hoe moet je verdedigen tegen een vrijpion en hoe kun je een vrijpion laten 
promoveren? 
 

 
 
 
Maar eerst hebben we volgende week de derde competitieronde. Die was 
oorspronkelijk gepland op 12 december, maar kon toen niet doorgaan. 
De volgende partijen staan op het programma: 
Joey - Pieter 
Erik – Sebastiaan 
 

 
 

 
    
 

 Interne competities (door Lei Janssen en Nico Grubben) 

 

CLUBKAMPIOENSCHAP SCHAKEN 
Gerard Eggebeen  - Nico Grubben  1 - 0 
Urbain Diarra   - Piet Pouwels   ½ - ½ 
In een lange partij wist Piet een remise uit het vuur te slepen tegen Urbain 
 



 
 

VOORJAARSKAMPIOENSCHAP SCHAKEN 
Door het uitvallen van meerdere spelers zou het clubkampioenschap al bijna 
gespeeld zijn. Om tot de zomer alleen nog maar keizerwedstrijden te spelen,  zal 
niemand een bevredigend gevoel geven. Vandaar dat we dit seizoen het 
clubkampioenschap over 2 perioden willen spelen. 
Omdat Hans en Nico ook doen dammen, hebben zij speelavonden te weinig en 
zullen een aantal wedstrijden thuis moeten spelen. Hans is hiertoe bereidt. Nico 
geeft er de voorkeur aan, om daarom niet aan de voorjaarsperiode deel te nemen bij 
het schaken. 
Johan en Eddy zullen ook niet deelnemen aan de voorjaarscompetitie. 
 

CLUBKAMPIOENSCHAP DAMMEN 
Hans Leenders  - Gerrit Kessels  2 – 0 
 
Harry Winkelmolen  - Hans Leenders  0 - 2 
Omdat Hans zowel bij de schaakafdeling als bij de damafdeling wil meedoen 
speelde hij twee wedstrijden en behaalde hij ook twee overwinningen 
De wedstrijd tegen Harry was al een wedstrijd voor de voorjaarscompetitie 
 

 
 
 

KEIZERKOMPETITIE SCHAKEN 
Jan Verbruggen  - Luc Janssen   1 – 0 
 
 



 
 

KEIZERKOMPETITIE DAMMEN 
Jo Peeters   - Francien Sijstermans 2 - 0 
Albert Janssen  - Lei Janssen   0 - 2 
Albert wist lange tijd de stand gelijk te houden, maar maakte een klein foutje, 
waarvan Lei wist te profiteren. 
 

 
 
 
Het programma voor komende maandag: 
 

SCHAKEN KLUBKAMPIOENSCHAP 
Piet Pouwels   - Luc Janssen 
Urbain Diarra   - Gerard Eggebeen 
Hans Leenders  - Jan Verbruggen 
 
Eddy heeft zich afgemeld en Johan is vrij en kan ook vriendschappelijk tegen Albert 
dammen 
 

DAMMEN KLUBKAMPIOENSCHAP 
Harry Winkelmolen  - Francien Sijstermans 
 

BONDSWEDSTRIJD DAMMEN: 
H.S.D.V   - D.O.G. 2 
Hiervoor spelen: Nico, Jo, Lei en Gerrit 
 
Albert Janssen is vrij om vriendschappelijk te spelen tegen Johan of mee te spelen 
met Harry en Francien. 
 
 



 Damprobleem: wit speelt en wint (door Nico Grubben) 

 
Oplossing vorige keer: 
 
49-43 (35x44) 43-39 (44x33) 32-28 (33x22) 41-37 (42-31) 36x7 (1x12) 11-6 

 

 
 
Deze week een opgave van maar liefst 12 zetten diep. Een aantal zetten zijn 
onderling verwisselbaar, het eindresultaat blijft gelijk. Uiteraard winst voor wit. 
 
 

 Schaakprobleem (door Hans Leenders) 

 
Oplossing vorige keer: 
 
1.Lf5+   Txf5 
2.Pg7    Pd6 of wat anders 
3.gxh5 mat of gxf5 mat 

 



 
 

Wit is aan zet, en geeft mat in 2 zetten? 
 

 

 
 
 

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