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 Bondscompetitie dammen (door Lei Janssen) 
 
Op maandag 16-1-2012 speelde ons damviertal zijn zesde wedstrijd in de 
Bondskompetitie 2

e
. klasse en wel de thuiswedstrijd tegen het team van D.O.G. 2 uit 

Uden. 
Met een goed gevoel werd aan deze wedstrijd begonnen. 
 
Helaas was de eerste uitslag een nederlaag op bord 4 voor Gerrit Kessels, die niet 
opgewassen waas tegen zijn tegenstander 
De tweede uitslag kwam op bord 3, waar Jo Peeters in een partij met wisselende 
kansen uiteindelijk genoegen moest nemen met een remise. 
Hierna kwam er een nederlaag op bord 2 voor Nico Grubben, die een tempo tekort 
kwam, waardoor hij ipv zijn tegenstander geen goede zet meer had. 
Als laatste volgde nog een nederlaag en wel op bord 1voor Lei Janssen, waar ook 
het partijverloop net in ons nadeel was. 
 
Hierdoor kwam er een grote nederlaag in de boeken te staan. Jammer maar 
volgende keer beter. 
 
De persoonlijk uitslagen waren dus: 
 H.S.D.V.   -  D.O.G. 2 
1. Lei Janssen (896)  - Josef Donkers (823)  0 - 2 
2. Nico Grubben (952)  - Dick Minnee (937)   0 - 2 
3. Jo Peeters (928)  - Johan Rijnen (870)   1 - 1 
4. Gerrit Kessels (234)  - Jeffrey Pals (844)   0 - 2 
                  -------------------- 
TOTAALUITSLAG: 
 H.S.D.V.   - D.O.G. 2    1 - 7 
          
 =============== 



 
Na deze wedstrijd is de stand in de 2

e
. klasse: 

 
 

   Team  1   2   3   4   5   6   1   2   3   4   5   6   W  Pnt Bpnt 
  1   1  TDV 3  •  4   5   7   5   6   • . . .  .  .  5  -  9   27  
  2   2  DOG 2  4   •  3   7   5   6   .  • . . 7 .  6  -  9   32  
  3   4  RDS 2  3   5   •  3   4   4   . .  • . . .  5  -  4   19  
  4   3  OSDO 2  1   1   5   •  4   . . . .  • . .  4  -  3   11  
  5   6  HSDV  3   3   4   4   •  4   . 1 . .  • .  6  -  3   19  
  6   5  BDO  2   2   4   .  4   • . . . . .  •  4  -  2   12  

 
Onze volgende wedstrijd is op7 februari 2012 en wel de uitwedstrijd tegen het team 
van TDV 3 in Tilburg. 

 
 
 Interne competities (door Lei Janssen en Nico Grubben) 

 
Afgelopen maandag waren er de volgende uitslagen in de diverse kompetities 

 

Clubkompetitie schaken 
 
Piet Pouwels   - Luc Janssen   1 - 0 
 
Urbain Diarra   - Gerard Eggebeen  1 - 0 
 
Hans Leenders  - Jan Verbruggen  ½ - ½ 
In deze lange partij wist Hans zijn voorsprong niet vast te houden en maakte nog 
een fout, waarbij Jan eventueel nog een kleine winstkans kreeg. 
Uiteindelijk werd er genoegen genomen met een remise. 
 

 
 
 

Clubkampioenschap Dammen 
Omdat ons damviertal een bondswedstrijd had was en maar een wedstrijd en wel de 
strijd: 
  
Harry Winkelmolen  - Francien Sijstermans 0 - 2 
Deze wedstrijd bracht diverse kansen aan beide zijde, maar uiteindelijk wist 
Francien toch te winnen. 



 

 
 

 
Het programma voor komende maandag 23-1-2012 is als volgt: 
 

Bij het schaken beginnen wij aan de voorjaarscompetitie voor het 
clubkampioenschap en wel met de volgende wedstrijden: 
 
Piet Pouwels   - Gerard Eggebeen 
Jan Verbruggen  - Urbain Diarra 
 

Ook bij de damafdeling is het de voorjaarscompetitie voor het clubkampioenschap 
Francien Sijstermans - Lei Janssen 
Harry Winkelmolen  - Gerrit Kessels 
Hans Leenders  - Nico Grubben 
Albert Janssen  - Jo Peeters 
 
Jongens veel succes 
 
 
 
 

 Damprobleem: wit speelt en wint (door Nico Grubben) 

 
Oplossing vorige keer: 
 
39-34 (40x29) 42-38 (25x34) 37-31 (26x37) 38-32 (37x28) 22x11 (34-40) 43-39 (40-
45) 39-33 (1-6) 11-7 (6-11) 7x16 (45-50) 16-11 (50x28) 11-6 (28x11) 6x17 



 
 

Deze week heeft wit in 7 zetten oppositiewinst. 
 

 

 Schaakprobleem (door Hans Leenders) 

 
Oplossing vorige keer: 
 
1.Te1 = sleutelzet 
                                e2+ volgt Kf2 mat  
                                zwart zet paard Pg3, dan Pxg3 mat 

 



 
 
De stelling van zwart is een gatenkaas. 
Wit aan zet en geeft op een elegante manier mat in  
3 zetten? 
 

 

Uitnodigingen 
 

PERSOONLIJK BRABANTS DAMKAMPIOENSCHAP 2012. 
 

Damvrienden 
 
Ik heb erg goed naar U geluisterd, en ik heb ook diverse zaaleigenaren/clubmensen 
gesproken. Uiteindelijk heb ik een heel erg goed bod gekregen, en daar ga ik graag 
op in. 
 
Eerst vwb Uzelf; Alle 4 de dagen zullen op 1 plaats afgewerkt worden. Ze worden 
allemaal in het najaar afgewerkt, daar het voorjaar al te druk is, en het moet gaan 
leven zoals door Theo vd Broek maar ook door andere terecht medegedeeld is. In 
het voorjaar moeten competities afgewerkt worden, het EK voetbal in Juni,de Tour 
de France en Wimbledon in Juli ,en daar bovenop nog de Olympische Spelen in 
Augustus maken de sportzomer compleet. Vervolgens de opstart van het dammen 
in September en dat maakt dat het BK 2012 geweldig mooi kan beginnen in Oktober 
en gaat duren tot December. Het systeem wat gespeeld gaat worden is Zwitsers mits 
er genoeg deelnemers zijn. Tijdverbruik 80 minuten + 1 minuut per zet ( dit alles 
uiteraard per persoon ) Er worden 2 partijen per dag afgewerkt. Totaal 4x2 =8 
partijen.  



 
Inschrijfgeld 20 euro die te voldoen zijn contant aan de zaal op de eerste speeldag. 
 

De data zijn de volgende; 20 Oktober, 3 November, 17 November en 15 december. 
Deze data kon ik plannen nadat ik afgelopen week de agenda najaar 2012 en 
voorjaar 2013 van de KNDB heb ontvangen.  
 

Aanvang elke keer om 9.30 uur. Of U een pauze wil nemen van 1 uur of van een 
half uur, laat ik graag over aan de deelnemers. Voor de Kom In is tijd geen 
probleem. Een patatzaak is direct aanpalend aan de Kom In. Dus er is ruimte voor 
een warme hap. 
 

Het speellokaal is de Kom In op Germenzeel 800 5403 XD in Uden. De organisatie 
is in handen van de PNDB, en er zal meer dan voldoende assistentie verleend 
worden door Damvereniging DOG uit Uden. De aanbieding die de Kom In richting 
DOG Uden/PNDB gedaan heeft ligt 50% lager dan wat er tot nu toe aangeboden is. 
Voor routebeschrijving kijk op de site van DOG Uden www.dog-uden.nl ( onder de 
noemer “de club” ) 
 
Parkeergelegenheid is ruim voldoende en gratis aanwezig. Mensen die met de bus 
naar het Udense komen ( In Uden rijden geen treinen ), zullen door leden van 
DOG opgehaald worden bij het busstation centraal gelegen in het centrum. 
Uiteraard worden ze ’s avonds ook weer terug gebracht naar het busstation. 
 
U kunt reizen naar/via Eindhoven en daar de bus naar Uden nemen, of U reist via 
bijvoorbeeld de intercity Tilburg/Den Bosch/ Oss en dan met de bus verder 
richting Uden. Ook middels de stoptrein Rosmalen/Oss CS en dan de bus naar 
Uden is heel goed te doen. In alle 3 de gevallen is het goed mogelijk om op tijd in 
de speelzaal aanwezig te zijn. 
 

In 2011 was de BK in Dongen ( Westen van Brabant en eveneens zonder 
treinverbinding ) en nu dus in Uden ( Oosten van Brabant ) Naar ik hoop slaat deze 
formule aan en mogen we veel deelnemers in het Udense verwachten. Uiteraard 
hoop ik dat ook veel mensen uit Oost Brabant de weg naar Uden zullen vinden. 
Helaas kon ik U eerder geen duidelijkheid geven, omdat ik die zelf ook nog niet had. 
 
Naar ik hoop, mag ik rekenen op hulp van HED en of RDS als er wat meer digitale 
klokken nodig zijn, daar DOG slechts 8 digitale klokken heeft. Borden en schijven 
zijn er waarschijnlijk meer dan genoeg aanwezig. Maar wie weet? 
 
U kunt zich zoals gemeld direct bij mij aanmelden. Ik regeer absoluut niet over mijn 
graf heen door dit nu te doe, ik draag tzt graag alles over aan de nieuwe 
wedstrijdleider. Bij deze is in ieder geval het statschot gegeven. Zoals ik eerder 
aangaf is dit bod zeker 50% lager dan alle andere biedingen+ het feit dat de DOG-ers 
willen helpen, niet alleen met kandidaten maar met bijvoorbeeld iemand die 4 
snipperdagen neemt om de zaal te beheren en te zorgen dat er koffie/thee/fris en 
een pilsje cq borreltje is als men dit wenst. De borden worden klaargezet en de tafels 

http://www.dog-uden.nl/


geschikt. Notatiebiljetten etc. zal allemaal verzorgt worden door DOG Uden. Dus de 
organisatie ( PNDB en DOG ) staat, en ook de beheerder van de Kom In staat er 
klaar voor. 
 
Kortom de PNDB en DOG Uden zijn er klaar voor. Het is nu aan U; meldt U aan 
en doe mee! Hopelijk is er nu voldoende duidelijkheid geschapen en gaat U 
massaal over tot inschrijven. 
 
 

Met vriendelijke groeten, 
 
Arno Bloks 
Wedstrijdleider PNDB 
Eegt 11 
5404 LK Uden 
Privé 0413253770 
Mobiel 0610400071 

 
 

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

mailto:nico.grubben@home.nl

