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 Jeugdschaken (door Jan Verbruggen) 

 
Afgelopen maandag waren Pieter en Erik niet aanwezig wegens 
schoolverplichtingen. 
Toen heb ik Sebastiaan en Joey vast kennis laten maken met het fenomeen 
‘gongschaken’, door sommigen ook wel aangeduid met ‘stressschaak’ of 
‘paniekschaak’. 
Ze vonden het beiden best leuk en begrijpen in ieder geval heel goed waarom het zo 
wordt genoemd. 
Binnenkort zullen we hier eens een toernooitje van houden. 
 

 
 
Komende maandag (als iedereen er is natuurlijk) spelen we de 5

e
 kompetitieronde 

met de volgende partijen: 
Joey - Sebastiaan 
Pieter - Erik 

 
 
 Schaken Bondskompetitie (door Nico Grubben) 

 



Zondag 11 maart speelde het schaakachtal haar 5e wedstrijd. Deze keer stond de 
thuiswedstrijd tegen Horst op het programma. Op 7 van de 8 borden had de 
tegenstander een speler met een hogere ELO-rating.  

Eddy en Piet speelden remise. Pascal was de enigste speler die een partij wist te 
winnen. 

De einduitslag werd 2-6. 
 

 
 
De stand is nu: 

 
 
Pascal Schuman heeft door zijn overwinning een plaats verworven in de 
topscoorderslijst: 
 



 
 
Op zondag 1 april staat de uitwedstrijd tegen Reuver op het programma. 
 

 
 
 
 

 Interne competities (door Lei Janssen) 

 
Op maandag 12 maart 2012 hield onze vereniging zijn jaarlijkse 
sneldamkampioenschap 
Dit jaar deden hieraan ook enkele schaakleden mee. 
In totaal 11 deelnemers streden om het kampioenschap 
 
Helaas konden niet alle deelnemers alle wedstrijden spelen, omdat zij eerder naar 
hun thuis moesten. 
Hierdoor werden sommige rondes en partijen vooruit gespeeld en wist niet iedereen 
precies waar hij aan toe was. 
Nadat alle wedstrijden een uitslag hadden gekregen (voor degene, die enkele 
wedstrijden niet hadden gespeeld, waren dit reglementaire nederlagen) kon de 
eindstand worden opgemaakt. 
 
Hierbij was als kampioen te noteren: 
Lei Janssen, welke alle wedstrijden in winst had weten om te zetten 



Nico Grubben werd tweede, die alleen een nederlaag had geleden tegen Lei. 
 
De totale eindstand was dan ook: 
 

 
 
Al met al een gezellige avond met een laat einde  
 
 
Komende maandag wordt dan het snelschaakkampioenschap gehouden. 
 
Tevens staan hier als wedstrijden nog op het programma: 
CLUBKAMPIOENSCHAP DAMMEN 
Hans Leenders - Albert Janssen 
 
Keizerkompetitie 
Gerrit Kessels -  Francien Sijstermans 
Jo Peeters - Harry Winkelmolen 
 
Op vrijdag 23 maart 2012 speelt ons damviertal zijn bondswedstrijd tegen OSDO-
DAM uit Dongen (in Udenhout) 
Hiervoor gaan me: 
Nico, Lei, Albert en Gerrit 
 
 
 

 Damprobleem: wit speelt en wint (door Nico Grubben) 

 
Oplossing vorige keer: 
 
48-43 (37x39) 19-13 (35x44) 13x4 (26x37) 45-40 (44x35) 18-12 (7x18) 4x23 

 
 



 
 

Het probleem van deze week is slechts 4 zetten diep, maar toch niet erg makkelijk. 
 
 

 Schaakprobleem (door Hans Leenders) 

 
Oplossing vorige keer: 
1.b5          a5                                                                                   
2.b4           axb4 
3.a5            b3 
4.b6           axb6 
5.axb6        b2 
6.b7+          Ka7 
7.b8=D       Ka6 
8.Db6 mat 

 
 



 
 
 

In deze stelling is wit aan zet en 
geeft mat in 2 zetten? 

 
 
 

 Uitnodiging 
 

 

RENS EMMEN PAASEIERENTOERNOOI 5 
APRIL 2012 
Op DONDERDAG 5 APRIL 2012 organiseert damvereniging 
Micone het traditionele Rens Emmen paaseierentoernooi. Het 
toernooi zal plaatsvinden in Boulevard Café, Noordstraat 51 
5038 EG Tilburg – tel. 013-5445016. 
Alle deelnemers worden verzocht om uiterlijk 19.45 uur 
aanwezig te zijn. 
Zoals gebruikelijk zal er in poules worden gespeeld. Er zijn 
poules voor de hoofdklasse, eerste klasse, twee klasse en de 
huisdammers. 
In totaal zullen er 7 ronden worden gespeeld. Het speeltempo 
bedraagt 10 minuten per speler per partij. 



Er is maar plaats voor 60 deelnemers, dus schrijf je snel in. 
Inschrijven kan nog tot en met 3 april 2012 bij: 
 
Fons van Erve – Mr J.H. de Pontplein 47 5041 GC Tilburg         
          Tel. 013-5454192 
E-mail: f.van.erve@kpnplanet.nl 
 
Zin in een ouderwetse damavond geef je dan snel op!! 
De wedstrijdleiding 
Patrick Botland 
Fons van Erve 
 
 
 

PNDB Bekertoernooi Individueel 2012 
 
Speeldata; 
 
Donderdag 4-10-2012 1ste Ronde Denksportcentrum de Balans DOG 
Uden ( 24+ personen ) Aanvang 20.00 uur. Voorronde 
Dinsdag 23-10-2012 2de ronde Cafe Boulevard TDV Tilburg ( 16 
personen ) Aanvang 20.00 uur. Achtste Finale 
Maandag 5-11-2012 3de ronde Dommelzicht RDS Sint Oedenrode ( 8 
personen ) Aanvang 20.00 uur Kwart Finale 
Donderdag 22-11-2012 4de ronde De Nieuwe Biechten Hintham ( 4 
personen )Aanvang 20.00 uur. Halve Finale 
Maandag 10-12-2012 5de ronde Dommelzicht RDS Sint Oedenrode ( 2 
personen ) Aanvang 20.00 uur. Finale. 
 
Mochten er 2 spelers uit Tilburg komen, dan gaat de Finale naar TDV 
en komen beide spelers uit Rosmalen dan gaat de wedstrijd naar 
Rosmalen enz.  
 
Tijdverbruik 1.30 uur en 20 minuten om het uit te maken per persoon. 
Loting voor de volgende ronde na de wedstrijden op dezelfde avond. 
 
Gratis deelname. De laagste rating gaat bij remise door mits het 
verschil groter is dan 50 ratingpunten. Anders volgen er 
sneldampartijen. Bij verlies uitgeschakeld of er moet een terugloting 
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plaatsvinden na ronde 1. 
 
Dit is het definitieve schema voor de bekerwedstrijden. Tot op heden 
hebben zich 15 deelnemers opgegeven. Ik hoop dat U ook meedoet, op 
naar de 32. 
 
Inschrijven bij Arno Bloks. bloks.a@kpnmail.nl tot 8 September heeft 
U de tijd, op 9 September gaat de loting plaatsvinden. Op 10 
September stuur ik U het resultaat van de loting toe. 
 
Arno Bloks 
Wedstrijdleider PNDB 
Eegt 11 
5404 LK Uden 
Privé 0413-253770 Mobiel 06-10400071 
 

************************************************************************************************ 
 
Nieuws voor in de nieuwsbrief? Vragen of opmerkingen?  
Mail naar nico.grubben@home.nl 
 
Ook mensen die niet lid zijn van onze club  kunnen de nieuwsbrief gratis ontvangen. 
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