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 Jeugdschaken (door Jan Verbruggen) 
 
Afgelopen maandag was de 3

e
 competitieronde, deze zou eigenlijk al op 12 

december gespeeld worden, maar kon steeds om diverse redenen niet doorgaan. 
De volgende partijen zijn gespeeld: 
 
Joey - Pieter 1 - 0 
Pieter begint goed met goede ontwikkeling van de stukken. Joey ontwikkeld zijn 
stukken een stuk minder, en zoekt meteen de aanval. 
Bij een aanval op f7 met paard en loper koos Pieter ervoor om een pion in te leveren 
(d5) ipv de korte rokade.  
Pieter hersteld zich en de strijd gaat gelijk op. Bij een aanval op koningsvleugel 
offert Pieter een paard, maar dat is niet goed doorgerekend en levert te weinig op. 
Hij wint later nog wel een loper terug, maar heeft inmiddels teveel tijd verloren en 
gaat door de klok. 
 
Erik - Sebastiaan 1 - 0 
Beiden ontwikkelen goed. Erik zoekt meteen de aanval op de damevleugel en 
Sebastiaan rest niets anders dan verdedigen. 
Dat gaat niet helemaal goed, want doordat hij niet genoeg tijd neemt en dus te snel 
zijn zetten doet, ziet Erik kans om familieschaak te geven op de dame. 
Erik staat dus behoorlijk wat materiaal voor, maar toch ziet Sebastiaan heel knap 
kans om een tijd lang tegenspel te bieden. 
Maar hij was uiteindelijk niet opgewassen tegen de overmacht van Erik, en toen 
deze een pion promoveerde, was het mat in twee zetten. 
 
Dat brengt ons bij de volgende stand: 

1) Erik met 3 punten 



2) Joey met 1,5 punten 
3) Pieter met 1 punt 
4) Sebastiaan met 0,5 punt 

 
We zitten nu op de helft van de competitie met Erik aan de leiding met een 
maximale score van 3 punten. 
Wie kan het Erik nog moeilijk maken met nog 3 rondes te gaan?  
 
Volgende week gaan we door met de laatste paar pagina’s van het werkboek. 

 
 
 Bondscompetitie dammen (door Jan Bergmans) 
 
    2 BDO     OSDO 2    2- 6   
      16-12-2011 Arbiter:      0        
     1  Fr.Reijkers (971)  - T.Sprangers (1021)   0-2   4  
     2  G.Hendricks (720)  - K.v.Zon (600)   1-1   3  
     3  J.v.Lent (605) * - N.v.'t Westeinde(600   1-1   2  
     4  J.Hopman (794)  - B.v.Zon (600)   0-2   1  
 
     16 HSDV     DOG 2    1- 7   
      16-01-2012 Arbiter:      0        
     1  L.Janssen (896)  - J.Donkers (823)   0-2   4  
     2  N.Grubben (952)  - D.Minnee (937)   0-2   3  
     3  J.Peeters (928)  - J.Rijnen (870)   1-1   2  
     4  G.Kessels (234) * - J.Pals (844)   0-2   1  
 
     18  TDV 3     RDS 2    6- 2   
      17-01-2012 Arbiter:      0        
     1  B.Spoelder (894)  - M.v.Erp (874)   1-1   4  
     2  N.M.Kool (762) * - P.Gabriëls (751)   2-0   2  
     3  P.Jonkers (778) * - H.vd.Veen (733)   1-1   3  
     4  W.v.Geloven (792)  - N.vd.Laar (443) *  2-0   1 
  



  
  

 
 Bekercompetitie dammen voor 4-tallen (door Nico Grubben) 

 
Vorige week stond in deze nieuwsbrief een oproep van de PNDB-competieleider Arno 
Bloks, voor persoonlijke wedstrijden.  
Hij probeert ook nog steeds de bekerwedstrijden voor 4-tallen nieuw leven in te blazen. 
Hoewel vele varianten mogelijk zijn, zal het hoogstwaarschijnlijk op doordeweekse 
avonden worden gespeeld. Het aantal avonden is uiteraard afhankelijk van hoe ver je 
komt. Als je finalist bent zijn het waarschijnlijk 4 of 5 avonden. 
Graag zou ik willen weten of er binnen onze damafdeling 4 spelers zijn die hier in 
teamverband aan mee willen doen. 
Heb je interesse, laat het me dan even weten. 
 
 



 
 
 
 
 Interne competities (door Lei Janssen) 

 
 
Afgelopen maandag 23-1-2012 zijn de volgende wedstrijden gespeeld: 
 

KLUBKAMPIOENSCHAP SCHAKEN VOORJAARSKOMPETITIE 

 
Piet Pouwels  - Gerard Eggebeen 1 - 0 
Piet wist uiteindelijk de winst naar zich toe te trekken na een spannende partij met 
wederzijds kansen 
 
Jan Verbruggen - Urbain Diarra  0 - 1 
Jan kon het niet bolwerken tegen Urbain en moest genoegen nemen met een 
nederlaag. 
 

  
 

 

KLUBKAMPIOENSCHAP DAMMEN VOORJAAR 

 
Francien Sijstermans - Lei Janssen  0 – 2 
 
Harry Winkelmolen  - Gerrit Kessels 0 – 2 
 
Hans Leenders  - Nico Grubben 1 - 1 



Hans maakte geen fout en wist hierdoor een remise te bereiken 
 
Albert Janssen  - Jo Peeters  1 - 1 
Jo Peeters kreeg in het eindspel eindelijk iets voordeel, maar niet voldoende voor de 
winst 
 

 
 

Het programma voor komende maandag 30-1-2012  
SCHAKEN KLUBKAMPIOENSCHAP 
Jan Verbruggen  - Piet Pouwels 
Urbain Diarra   - Luc Janssen 
 
DAMMEN KLUBKAMPIOENSCHAP 
Gerrit Kessels  - Lei Janssen 
Jo Peeters   - Hans Leenders 
Harry Winkelmolen  - Nico Grubben (Herfst) 
Nico Grubben  - Harry Winkelmolen (voorjaar) 
Albert Janssen  - Francien Sijstermans 
 
SCHAKEN VRIENDSCHAPPELIJK: 
Johan Zonneveld en Gerard Eggebeen 
Eddy is nog afwezig. 
 
Jongens veel succes 
 
 
 
 

 Damprobleem: wit speelt en wint (door Nico Grubben) 

 
Oplossing vorige keer: 
 
33-29 (24x33) 27-22 (18x36) 44-39 (33x44) 49x7 (1x12) 6-1 (17-22) 1x31 (36x27) 
42-37 

 
 



 
 

Ook deze keer winst door oppositie. Dit maal in 6 zetten. 
 

 

 Schaakprobleem (door Hans Leenders) 

 
Oplossing vorige keer: 
 
1.  Df8+     Lxf8 
2. Txf8+    Kg7 
3. Pxe6 mat 
 

 
 

 



 
 

Wit aan zet en geeft mat in 4 zetten? 
 

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