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 Schaken Bondskompetitie (door Nico Grubben) 

 
Op zondag 12 februari stond de vierde ronde op het programma. Deze keer was het de 
uitwedstrijd tegen SV Leudal 3. 
 
Eddy had de week hieraan voorafgaand reeds gespeeld en remise behaald. 
 
Aanvankelijk ging het gelijk op, maar geleidelijk aan werd het individuele niveauverschil 
op de meeste borden zichtbaar. Helaas meestal in ons nadeel. Achtereenvolgens werd 
op maar liefst 6 borden verloren. 
 
Alleen Piet Pouwels kon de eer toch nog een beetje redden door te winnen van ons ex-
lid Marcel Schuman. Maar als Marcel gewoon was doorgelopen naar de promotielijn, 
zou ook deze partij verloren zijn gegaan. 
 

 
 
De stand is nu: 
 



 
 
 
Er staan geen spelers van de HSDV in de topspelerslijst: 
 

 
 

De volgende wedstrijd is op 11 maart en dan krijgen we Horst 1 op bezoek. 
 
 

 Interne competities (door Lei Janssen) 

 
Afgelopen maandag zijn er weer wedstrijden gespeeld voor de Interne 
Clubkampioenschappen 
 

Bij de schaakafdeling waren de volgende uitslagen te noteren 
Luc Janssen   - Piet Pouwels  0 - 1 
Piet wist langzaam een voorsprong op te bouwen, maar moest nog even opletten 
voor een eventueel pat. 
Gerard Eggebeen  - Urbain Diarra  0 - 1 
Gerard was ondanks moedige tegenstand toch niet opgewassen tegen Urbain. 



 
 
 

Bij de damafdeling waren de volgende uitslagen: 
Nico Grubben  - Gerrit Kessels  2 - 0 
Nico was te sterk voor Gerrit, die enkele minder goede zetten deed waardoor de 
partij verloren ging. 
Albert Janssen  - Harry Winkelmolen  2 - 0 
Harry speelde zoals altijd veel te vlug, waardoor Albert het gemakkelijk had. 
Hans Leenders  - Francien Sijstermans  2 - 0 
Hans was beter dan Francien en wist dan deze partij ook te winnen. 
Jo Peeters   - Lei Janssen   0 - 2 
Lei wist het Jo zo moeilijk te maken, dat er een foutieve zet volgde, waardoor Lei 
een damcombinatie kon nemen. 
Hierna was de partij gewonnen voor Lei. 
 

 
 
 

Op 20-2-2012 is er geen clubavond wegens carnaval 
 
Op 27-2-2012 heb ik als wedstrijden gepland: 
 

CLUBKAMPIOENSCHAP SCHAKEN 
Hans Leenders  - Urbain Diarra 
Jan Verbruggen  - Gerard Eggebeen 
 

DAMAFDELING: 
Bondswedstrijd tegen het viertal van B.D.O. uit Oss 
Hier spelen mee: Nico, Jo, Gerrit en Lei 
 
Francien en Harry spelen vriendschappelijk tegen Luc Janssen en Johan Zonneveld. 
 
Hans Leenders is meerdere wedstrijden achter. 

Wellicht kan hij met enkele spelers een afspraak maken om thuis te spelen. 
b.v. dammen tegen Albert Janssen en Gerrit Kessels 



en schaken tegen Luc Janssen 
 
Jongens tot ziens op 27-2-2012  
 
 

 Damprobleem: wit speelt en wint (door Nico Grubben) 

 
Oplossing vorige keer: 
 
40-34 (30x39) 48-43 (39x48) 32-28 (48x17) 22x2 (slagkeus) 2x8 (3x12) 47-42 en 
oppositiewinst. 
 

 
 
 

Deze keer weer een mooie combinatie waar uiteindelijk met dubbele oppositie wordt 
gewonnen door wit. 

 
 

 Schaakprobleem (door Hans Leenders) 

 
Oplossing vorige keer: 
1.             De5+ 
2.Kxe5     Pc6 mat 

 
 



 
 

In deze fraaie stelling is zwart aan zet en 
geeft mat in 3 zetten? 

 

 Uitnodigingen 
 
 

Doe mee aan  

Hét evenement voor teambuilding! 
 
Op 30 april vindt voor de tweede keer de Communicatielink Elfdorpenloop plaats. Een 
recreatieve estafetteloop over ruim 60 km langs/door alle 11 dorpen van gemeente Peel en 
Maas. 
Teams van minimaal 6 en maximaal 11 lopers leggen de 11 etappes in estafettevorm af. 
Waarbij iedere loper maximaal 2 etappes loopt, maar niet aansluitend. Door middel van het 
doorgeven (en omhangen) van een sjerp worden de aflossingen gerealiseerd. De totale 
lengte van het parcours is van start tot finish als volgt over de etappes verdeeld: Kessel - 
Baarlo 9 km; Baarlo – Maasbree (Knooppunt Baarlo etappe)  
8 km; Maasbree - Koningslust 7 km; Koningslust - Grashoek 5,5 km; Grashoek - Meijel 6 km; 
Meijel – Beringe 5,5 km; Beringe – Egchel 4 km; Egchel – Panningen 2,5 km; Panningen - 
Helden 3 km; Helden - Kessel-Eik 6 km; Kessel-Eik - Kessel 4,5 km;  Het hele parcours is na te 
kijken op de website www.elfdorpenloop.nl. 
 

http://www.elfdorpenloop.nl/


Deelnemen en Inschrijven 

Inschrijven kan via www.elfdorpenloop.nl  Deelname is mogelijk voor iedereen vanaf 16 
jaar. Verder is de teamsamenstelling geheel vrij (dames, heren of gemengd)  
Voor verenigingen, vriendengroepen, families, maar zeker ook bedrijven is dit evenement 
een ideale gelegenheid tot teambuilding dan wel bandversterking. Zij zijn dan ook van harte 
welkom om deel te nemen aan deze recreatieve loop met een wisselpunt in elke dorpskern. 
Zij kunnen dit evenement tevens aangrijpen om hun bedrijf in heel Peel en Maas te 
promoten, door te lopen in eigen t-shirts. Ook kan men deelnemen voor een goed doel. 
Inschrijfgeld is vastgesteld op € 60,- per team. Deelnemende teams geven een verwachte 
eindtijd op. Aan de hand daarvan wordt de startvolgorde bepaald, waarbij het langzaamste 
team het eerste start. Dit om het hele evenementen zo compact mogelijk te houden. Elke 
loper mag door maximaal 15 fietsers begeleid worden, mits ze een reflecterend hesje 
dragen. Zo kan het hele team samen op pad en wordt het heel gezellig. De volgende loper 
zal wel steeds tijdig vooruit moeten fietsen naar het volgende wisselpunt. Een tip om per 
team een auto in te zetten, die steeds vooruit rijdt naar het volgende wisselpunt. Gelieve 
met de auto, in het belang van de verkeersveiligheid,  zo min mogelijk gebruik te maken van 
de estafetteroute. Op enkele plaatsen is deze sowieso niet begaanbaar voor auto’s    
 

Recreatief plezier 

Omdat het een recreatieve loop betreft moet bij de deelnemende teams niet de 
prestatiedrang, maar het plezier voorop staan. Mede daarom is gekozen voor 
Koninginnedag wanneer er in veel plaatsen reeds Oranjefeesten georganiseerd worden. Om 
het lopen te veraangenamen wordt de estafetteloop daar waar mogelijk afgestemd op de 
activiteiten van de plaatselijke oranjecomités, zodat activiteiten elkaar kunnen versterken. 
Om het recreatieve te benadrukken zijn er geen prijzen voor de snelste teams maar voor 
die teams die hun opgegeven eindtijd het dichts benaderen. Daarmee zijn tevens de 
doorkomsten beter te plannen en organiseren. Koninginnedag is een feestdag, daarom zal 
ook het team dat zich het mooiste/origineelste uitdost beloond worden. 
Rayonhoofden per kern gaan de doorkomst organiseren en coördineren en als de 
inschrijvingen bekend zijn komt er een globaal tijdschema, zodat men in elk dorp weet 
wanneer lopers daar verwacht kunnen worden. Want hoe meer toeschouwers, des te meer 
loopplezier! 
De voorbereidingen zijn in volle gang en de organisatie is zeer gemotiveerd om er een leuk 
evenement van te maken. Dus doe mee en beleef het mee met stichting One4Eleven! 
Nog vragen?  
Mail naar info@elfdorpenloop.nl, bel 06-38925468 of ga naar www.elfdorpenloop.nl. 
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Nieuws voor in de nieuwsbrief? Vragen of opmerkingen? 
Mail naar nico.grubben@home.nl 
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