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 Instellen klokken (door Nico Grubben) 

 
Sinds enkele weken gebruiken we de nieuwe digitale klokken. Net als bij de witte 
klokken is het instellen veel werk. Maar bij deze klokken kunnen de instellingen worden 
opgeslagen. Daardoor is het goed zetten van de klokken erg eenvoudig. Ik heb een 
korte beschrijving gemaakt, die ik komende week in de deksels van de klokken zal 
plakken. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Zet de klok aan met de schakelaar op de achterzijde. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Er knippert nu een cijfer in de display. Kies met de “-“ en “+” knop voor een van de 
volgende menu’s: 

 03 = sneldammen of snelschaken (10 min) 

 05 = dammen (intern en extern) 

 07 = schaken intern 

 21 = schaken extern 
 
Houdt de rechtse knop ingedrukt totdat de cijfers op de display stilstaan. 
 



+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Opmerking: 
We hadden al twee klokken DGT2010. (bruine knoppen in plaats van blauwe). Één 
van de verschillen met de gekochte 6 klokken, is dat deze alleen de laatste instelling 
onthouden. Is er bijvoorbeeld vorige week mee geschaakt en gaan we deze week 
dammen, dan zal alles opnieuw moeten worden ingesteld. Daarom kan men het 
beste de klokken met de blauwe knoppen gebruiken. 
 
 

 Jeugdschaken (door Jan Verbruggen) 

 
Afgelopen maandag hebben Pieter en Erik zich afgemeld wegens 
studieverplichtingen. 
Met Sebastiaan en Joey hebben we toen een partij nagespeeld van mij waar de 
promotie van een vrijpion aan de orde was, iets wat de laatste weken hebben 
geleerd en geoefend. 
Dit was dus een ‘praktijk’ voorbeeld. Daarna hebben de jongens een vrij spelletje 
gespeeld. 
 
Komende maandag houden we de 4

e
 competitie-ronde met de volgende partijen: 

Sebastiaan - Pieter 
Erik - Joey 
 

 
 Dammen bondskompetitie (door Lei Janssen) 

 
Op dinsdag 7 februari 2012 speelde ons damviertal zijn wedstrijd in de 7

e
. ronde van 

de Bondskompetitie en wel de uitwedstrijd tegen het team van TDV 3. 
Ondanks de ijzige kou werd aan de reis naar Tilburg begonnen zonder 
noemenswaardige moeilijkheden onderweg. 
De wedstrijd werd met goede strijd begonnen. 
 
Helaas voor ons was de eerste uitslag een nederlaag op bord 4, waar Hans 
Leenders een foutje had gemaakt, waardoor de partij verloren ging. 
 
Op bord 1 had Lei Janssen een schijf voorsprong verkregen, die hij met moeilijk spel 
kon behouden. 
Naderhand moest zijn tegenstander nog twee schijven offeren voor een doorbraak, 
maar met vier tegen één werd deze overmacht goed uitgespeeld, zodat de 
tussenstand weer gelijk was. 
 
Op bord 2 had Nico Grubben ondertussen ook een voorsprong gekregen en 
naderhand was hier ook een overwinning te begroeten. 
 
Op bord 3 had Jo Peeters een doorbraak genomen met een schijf achterstand, maar 
goed spel van zijn tegenstander zorgde voor een nederlaag voor Jo. 
 
De persoonlijke uitslagen waren dus: 



 
 T.D.V. 3   -  H.S.D.V. 
1. Ben Spoelder (894)  - Lei Janssen (896)   0 - 2 
2. Martijn Kool (762)  - Nico Grubben (952)   0 - 2 
3. Piet Jonkers (778)  - Jo Peeters (928)   2 - 0 
4. Toon Aarts (774)  - Hans Leenders (600)  2 - 0 
          ------------------ 
TOTAALUITSLAG 
 T.D.V. 3   - H.S.D.V.    4 - 4 
          =========== 
 
Na deze wedstrijd is de stand in deze tweede klasse 
 

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

  1   1  TDV 3  •  4   7   5   5   6   • . .  6  4 .  7  - 12   37  

  2   2  DOG 2  4   •  7   3   5   6   .  • . .  7   .  6  -  9   32  

  3   3  OSDO 2  1   1   •  5   4   6   . .  • . .  4   6  -  6   21  

  4   4  RDS 2  3   5   3   •  4   4   2   . .  • . .  6  -  4   21  

  5   5  HSDV  3   3   4   4   •  4   4  1   . .  • .  7 -  4   23  

  6   6  BDO  2   2   2   4   4   • . .  4   . .  •  6  -  3   18  
 
Onze volgende wedstrijd is op 27 februari 2012 en wel de thuiswedstrijd tegen BDO 
Jongens veel succes 

 
 Interne competities (door Lei Janssen) 

 
Afgelopen maandag 6-2-2012 werden er weer wedstrijden gespeeld voor de 
clubkampioenschappen 
 

Bij de SCHAAKAFDELING waren de volgende uitslagen te noteren. 
 
Jan Verbruggen  - Nico Grubben (Herfst)  1 - 0 
Piet Pouwels   - Urbain Diarra    0 - 1 
Hans Leenders  - Gerard Eggebeen   1 - 0 
 
Aangezien Nico in het voorjaar niet deelneemt aan de Clubkampioenschap Schaken 
zijn deze wedstrijden allemaal reglementair op 0 - 0 gezet. 
Hierdoor blijven de resultaten van de Herfstkompetitie behouden 
Dit verklaart het aantal wedstrijden van Nico op 12. (6 in de Herfst en 6 in het 
voorjaar) 
Voor het voorjaar staan hiervoor streepjes op de plaats van de uitslag. 
Als bijlage deze tussenstand van de strijd om het Clubkampioenschap 
 



 
 
 

Bij de DAMAFDELING waren de volgende uitslagen te noteren. 
 
Francien Sijstermans  - Gerrit Kessels  0 - 2 
Francien stond gelijk met een dam en een schijf tegen een dam en een schijf voor 
Gerrit, maar maakte toen een fout, waardoor het toch nog een oppositiewinst werd 
voor Gerrit. 
 
Harry Winkelmolen   -  Jo Peeters  0 - 2 
Jo wist vrij gemakkelijk te winnen van Harry. 
 
Lei Janssen    - Albert Janssen 2 - 0 
Lange tijd ging deze spannende partij gelijk op, maar Albert moest een schijf offeren 
voor een doorbraak  
Indien Albert nog een schijf erbij had geofferd, was de partij in remise geëindigd, 
maar nu kon Lei een val opzetten, waarbij Albert ook teveel bedenktijd gebruikte. 
Hierdoor ging de overwinning naar Lei. 
 
Ook hier als bijlage de tussenstand van deze strijd om het Clubkampioenschap. 
 

 
 
 
Het programma voor komende clubavond 
Eerst op zondag de bondswedstrijd van ons schaakteam in en tegen Leudal. 
Op maandag 13 februari 2012 zijn de volgende wedstrijden gepland 
 

CLUBKOMPETITIE SCHAKEN 
Luc Janssen   - Piet Pouwels 
Gerard Eggebeen  - Urbain Diarra 
Jan Verbruggen  - Hans Leenders 



CLUBKOMPETITIE DAMMEN 
Jo Peeters   - Lei Janssen 
Nico Grubben  - Gerrit Kessels 
Albert Janssen  - Harry Winkelmolen 
 

Johan Zonneveld vriendschappelijk tegen Francien Sijstermans 
 
 

 Damprobleem: wit speelt en wint (door Nico Grubben) 

 
Oplossing vorige keer: 
 
39-33 (28x39) 48-43 (39x48) 49-44 (40x49) 31-26 (48x31) 36x27 (49x21) 26x10 
(15x4) 16-11 
 

 
 

 
 

Wit lijkt weinig te kunnen. Toch kan hij op een mooie manier de partij beëindigen. 
 

 

 Schaakprobleem (door Hans Leenders) 

 
Oplossing vorige keer: 
 
1. g4+      Kxh4 
2.Kg2       toren of loper of pion zet 
3.Pf5 mat 



 
 

In deze fraaie stelling is zwart 
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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