
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                              
                                                              
                                                              

 NIEUWSBRIEF  

 jaargang 7 nr. 264                 week 13 – 2012 
 
 
 
 
 

 Externe competitie dammen (door Lei Janssen) 

 
Op vrijdag 23-3-2012 speelde ons damviertal de verre uitwedstrijd tegen het team 
van OSDO-DAM 2 (uit Dongen) 
Deze wedstrijd werd gespeeld in Udenhout, mede vanwege de afstand. 
 
Met goede zin werd aan deze wedstrijd begonnen. 
Helaas voor ons team maakte Lei Janssen op bord 1 in een remise-stand een fout, 
waardoor deze partij alsnog verloren ging 
Op bord 4 was Gerrit Kessels niet opgewassen tegen zijn jeugdige tegenspeler, 
waardoor wij tegen een 4 - 0 achterstand aankeken. 
Op bord 2 had Nico Grubben tegen de ervaren Ton Sprangers een goede stand 
opgebouwd. Door een foutje van Ton kon Nico met een schijf voorsprong een 
doorbraak nemen, waarna deze partij door Nico werd gewonnen. 
Op bord 3 had Albert Janssen een voorsprong van twee schijven, maar zijn 
tegenstander was eerder bij dam, waardoor Albert genoegen moest nemen met een 
remise. 
Al met al waren er in deze wedstrijd meerdere kansen geweest op een beter 
resultaat, maar het heeft niet zo mogen zijn. 
 
De persoonlijke uitslagen waren dus: 
 OSDO DAM 2   - H.S.D.V. 
1. Koen van Zon (600)  - - Lei Janssen (896)  2 - 0 
2. Ton Sprangers (1021)  - Nico Grubben (952)  0 - 2 
3. Nick van ’t Westeneinde (600) - Albert Janssen (733) 1 - 1 
4. Bart van Zon ( 600)   - Gerrit Kessels (234)  2 - 0 
          ------------------ 
EINDUITSLAG: 



 OSDO DAM 2   - H.S.D.V.   5 - 3 
          ========== 
Na deze wedstrijd is de stand in de 2

e
. klasse: 

 
 

 
 

 
 

De laatste ronde is op 26 april , gezamenlijk in Sint Michielsgestel en wel met de 
volgende wedstrijden: 



BDO   - TDV 3 
DOG 2   - OSDO DAM 2 
H.S.D.V. - RDS 2 
 
JONGENS VEEL SUCCES 
 
 

 Interne competitie (door Nico Grubben en Lei Janssen) 

 
Er werden 3 wedstrijden gespeeld voor de Keizercompetitie dammen. Eddy speelde 
tegen 2 spelers tegelijk. 
 
Harry Winkelmolen  - Eddy Thewis 1-1 
Francien Sijstermans - Eddy Thewis 1-1 
Gerrit Kessels  - Albert Janssen 0-2 
 
Albert heeft hierdoor zijn koppositie verstevigd: 
 

 
 
Voor het clubkampioenschap werd slechts één wedstrijd gespeeld: 
 
Jo Peeters - Nico Grubben 0-2 
 
Hierdoor is de volgende stand ontstaan: 
 

 
 
 
 
 
Bij de schakers werd één wedstrijd gespeeld voor de Keizerkompetitie: 
 



Urbain Diarra  - Gerard Eggebeen  1-0 
 
De stand is nu: 
 

 
 
Ook voor het clubkampioenschap werd een wedstrijd gespeeld: 
 
Jan Verbruggen  - Hans Leenders ½ -½ 
 

 
 
 
Voor komende maandag 2 april 2012 heb ik het volgende programma 
samengesteld: 
 
SCHAKEN CLUBKAMPIOENSCHAP 
Luc Janssen  - Jan Verbruggen 
 
DAMMEN CLUBKAMPIOENSCHAP 
 
Nico Grubben  - Albert Janssen 
Hans Leenders  - Lei Janssen 
Gerrit Kessels  - Jo Peeters 
 
Overige leden 
KEIZERKOMPETITIE VOOR SCHAKEN EN DAMMEN 
 
Groeten 
 
Lei Janssen 
 
 
 



 Damprobleem: wit speelt en wint (door Nico Grubben) 

 
Oplossing vorige keer: 
 
28-23 (6x17) 27-22 (17x30) 40-35 (24x33) 35x4 (18x29) 4x39 (12-18) 39-6 (29-34) 
6-1 

 

 
 

Hoewel de opgave van deze week slechts 4 zetten diep is, zal de oplossing vinden 
niet echt makkelijk zijn voor de beginnende dammer. 

 
 

 Schaakprobleem (door Hans Leenders) 

 
Oplossing vorige keer: 

 
1.Kc7    a3 
2.La4     a2 
3.Kc6     a1=D of T of L of P 
4.Lb5 mat                                                   
 

 



 
 

Wit is aan zet en geeft mat in 4 zetten? 
Het lijkt moeilijk! 

 
 
 

 
 

 Uitnodigingen 
 
************************************************************************ 
Uitnodiging Sneldamkampioenschap van Noord-Brabant 
2012 
 
 
Het sneldamkampioenschap van Noord- Brabant wordt 28 april in Sint-
Michielsgestel gehouden en zal beginnen om 10.00 uur. Adres: 
Ontmoetingscentrum De Huif, Hortensiastraat 2, 5217GT Sint-Michielsgestel. 
Er zijn titels te verdienen in de volgende categorieën: categorie A (rating boven 
1100), categorie B (rating van 900 tot 1100), categorie C rating onder de 900, en 
vrouwen. Er zullen 9 ronden gespeeld worden met een grote groep, Zwitsers 
systeem. 
De rating die wordt gebruikt is die van 1 juli 2011. 
Het toernooi begint om 10.00 uur. Deelnemers worden gevraagd om 9.45 uur 
aanwezig te zijn. 
Voor alle categorieën beschikt Noord-Brabant over 1 plaats in het 



sneldamkampioenschap van Nederland, dat op 16 juni 2012 zal worden gehouden. 
Het inschrijfgeld van 3 euro kan op de wedstrijddag worden voldaan.  
Inschrijven voor dit toernooi kan bij Jasper Daems per email 
jasper_daems@hotmail.com, of telefonisch 06-33918710. 
 
************************************************************************************************ 
 

Op zaterdag 8 september 2012 organiseert PSV Dammen voor 

de 

57e keer het Bevrijdings Damtoernooi  
Om het kampioenschap sneldammen van Eindhoven in Zaal de 
Hoeksteen  Gerretsonlaan 1a Eindhoven aanvang 12.00 uur ( 11.30 
uur graag aanwezig) 
Voor meer informatie,wedstrijdregelement en inschrijvingen kun je contact opnemen 
met 
Hans Greveraars            Tel:0613700505                 dgrevenaars@onsbrabantnet.nl         
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                      
                                                 .                                                                                       
hansgreveraars@hotmail.com 

 

Categorie: Landelijke Hoofdklasse  Rating 1100 of meer   
Categorie: Provinciale Hoofdklasse Rating 1000 tot 1100           
Categorie: Eerste Klasse Rating 900 tot 1000                                          
Categorie: Tweede Klasse Rating tot 900 
Categorie: Jeugdklasse 6 t/m 12 jaar gratis  
Categorie: jeugdklasse 13 t/m 18 jaar 4.00 euro alle jeugdspelers hebben prijs 
De kosten bedragen volwassenen  6.00 euro(op de dag zelf te voldoen)  
In alle klasse worden  (max 10 ronde)gespeeld              In alle klasse 3 prijzen 
Tempo 10 min per persoon per partij KNDB regels zijn van toepassing (zonder 
arbitrage)de volgorde wordt bepaald door het aantal wedstrijdpunten-SB punten    

Kijk ook op www.psv-dammen.dse.nl bij categorie info 

 

12.00 tot 14.00 ronde 1t/m 5                  14.00 tot 14.20 pauze         
               14.20 tot 16.20 ronde 6 t/m 10  

Eventuele beslissingswedstrijden 5 min pppp   

Prijsuitreiking 17.00 uur                                                                      
                   inschrijven t/m 8 september 2012 
 
************************************************************************************************ 

PSV DAMMEN 

tel:0613700505
mailto:dgrevenaars@onsbrabantnet.nl
http://www.psv-dammen.dse.nl/


Tilburgse Damvereniging T.D.V. 
Clublokaal:  Boulevard Café, Noordstraat 51, 5038 EG Tilburg  (013-5445016) 

 

 

TDV organiseert op  DINSDAG 15 MEI 2012 voor de vijfde keer het 

 

 

OPEN BRABANTS SNELDAMKAMPIOENSCHAP 

VOOR VIERTALLEN 
 

 

 Alle verenigingen kunnen met een of meer viertallen meedoen. Misschien 

speel je liever met een gelegenheidsviertal? Mag natuurlijk ook! 

 

 Speeltempo (digitale klokken)  5 minuten, plus 5 seconden per zet 

 

 Er worden 7 ronden gespeeld (Zwitsers of in een rondtoernooi; afhankelijk 

van het aantal inschrijvingen). 

 

 Opstelling: bij elke wedstrijd gaat het hoogste team het eerst aan de borden 

zitten, waarna de tegenstanders hun opstelling vrij kunnen kiezen.      

 

 Aanvang: 20.00 uur.                            Prijsuitreiking en sluiting:  23.15 uur. 

 

 Er wordt gespeeld in twee klassen: 

Klasse A: teams met een gemiddelde rating van 1100 of hoger 

Klasse B: teams met een gemiddelde rating lager dan 1100  

 

 Voor beide ratingklassen is er een WISSELBEKER voor het winnende team 

en een prijs voor de individuele topscorer. 

 

 Inschrijfgeld:  € 6,00 per team. 

OPGEVEN  UITERLIJK 12 MEI  BIJ: 

Theo van den Hoek    013-4639886 th.vdhoek @ hotmail.com 

Jasper Daems     06-33918710    jasper_daems @ hotmail.com 

Anton van Berkel    antonvberkel@hotmail.com 

 



GRAAG TOT ZIENS OP DINSDAGAVOND 15 MEI ! ! 
 
************************************************************************************************ 
 
 
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. 
 
 

mailto:nico.grubben@home.nl

