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 Jeugdschaken (door Jan Verbruggen) 

 
Afgelopen maandag heeft de jeugd de 5

e
 competitieronde gespeeld. 

 
Joey - Sebastiaan 1 - 0 
Beide openen goed, hoewel het paard van Joey van de koningsvleugel helemaal 
naar de b-lijn werd gejaagd.  
Er wordt door beide ook snel gerokeerd. Maar ondanks de goede opening raakt 
Sebastiaan, waarschijnlijk door onoplettendheid en te snel spelen, al snel een paard 
en een loper achter. 
Hierdoor wordt ook bij Joey de concentratie wat minder, want hij slaat met de loper 
een pion op a7 die gedekt staat door de dame van Sebastiaan! 
Desondanks heeft Joey ondertussen al een groot positioneel overwicht gekregen, en 
op een mataanval met dame en toren over de h-lijn had Sebastiaan geen antwoord. 
 
Pieter - Erik 0 - 1 
Beide openen matig met slechte ontwikkeling van de stukken en beide meteen in de 
aanval, Erik laat daarbij een pion ongedekt staan, maar Pieter ziet het niet.  
In plaats daarvan raakt hij zelfs een stuk kwijt door een dubbelaanval van een pion 
op paard en loper (vork).  
In het middenspel komt Pieter op dreef, wint een stuk terug en gaat door met de 
aanval. Erik had lange tijd de hele koningsvleugel niet gebruikt, het stond nog als in 
de beginstelling. 
Door een aanval van Pieter door het centrum, waar de koning van Erik nog stond, 
was Erik gedwongen de dame te geven voor een toren.  
Het moge duidelijk zijn dat Pieter veel materiaal voor stond (dame, toren, paard 
tegen loper en paard), maar de gewonnen stelling had hem helaas teveel tijd gekost 
en Pieter ging door de vlag!  
 
Dit brengt ons bij de volgende stand: 

1) Erik met 4 punten 



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

Met nog slechts een ronde te gaan zal het kampioenschap gaan tussen Erik en 
Joey. 
Bij een gelijke stand hebben we twee nummers èèn, want in de twee onderlinge 
partijen hebben beide een keer verloren met wit en dus ook een keer gewonnen met 
zwart. 
 
 

 
 
 

 Interne competities (door Lei Janssen) 

 
 
Afgelopen maandag 19-03-2012 speelden onze schaakleden hun 

snelschaakkampioenschap 
Hierbij hadden zij “versterking” gekregen van twee damleden 
Na een spannende strijd waren er twee winnaars t.w. 
Urbain Diarra en Eddy Thewis, die tegen elkaar remise speelde en de overige 
partijen wisten te winnen. 
Heren proficiat. 
 
De eindstand van dit snelschaakkampioenschap was als volgt: 
 

 
 
 

 Tevens werden er nog enkele wedstrijden gespeeld in de damafdeling 
 
Voor het Clubkampioenschap speelde Hans Leenders tegen Albert Janssen 
In een stand van een tegen drie werd remise gegeven 
Hans Leenders had zijn tijd volledig gebruikt, maar Albert was zo sportief om 
genoegen te nemen met remise. 
 



 
 
 
Voor de Keizerkompetitie werden twee wedstrijden gespeeld. 
Gerrit Kessels wist te winnen van Francien Sijstermans 
Jo Peeters won van Harry Winkelmolen 
 

 
. 
 
Voor 26-03-2012 staat op het programma: 
 

SCHAKEN CLUBKAMPIOENSCHAP 
Jan Verbruggen - Hans Leenders 
 

DAMMEN CLUBKAMPIOENSCHAP 
Jo Peeters  - Nico Grubben 
Lei Janssen  - Harry Winkelmolen 
 
Overige leden spelen voor de keizerkompetities 
 
Jongens veel succes 
 
N.B. 

Op vrijdag 23-3-2012 speelt ons damviertal in Udenhout tegen OSDO-DAM uit 

Dongen 

Vertrek; Albert Janssen 18-05 uur 

  Gerrit Kessels 18-10 uur 

  Nico Grubben 18-15 uur 

Een en ander ook in verband met de eventuele werkzaamheden op de A67. 
 
 
 



 Damprobleem: wit speelt en wint (door Nico Grubben) 

 
Oplossing vorige keer: 
 
49-44 (39x50) 29-24 (50x13) 24x4 (13x42) 4x11 (6x17) 47x38 en wit wint door 
oppositie. 

 
 

 
 

Het probleem van deze week is 7 zetten diep. 
 
 

 Schaakprobleem (door Hans Leenders) 

 
Oplossing vorige keer: 

 
Ta3 is de sleutelzet, gaat mat omdat, zwart met zijn toren of paard moet zetten.       
 
 

 



 
 

In deze stelling is wit aan zet en 
geeft mat in 4 zetten? 

Het lijkt moeilijk! 
 
 
 

 
 

 Uitnodiging 
 
Let op: Het programmaboekje van deze uitnodiging is als bijlage toegevoegd 

aan de nieuwsbrief. 



 
 
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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