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 Geslaagde organisatie LiSB-eindronde 2012 
 

Zondag 22 april was het dan eindelijk zo ver. We waren gastheer voor de eindronde 
van de LiSB-competitie. 

Zaterdagavond kwamen 11 mensen om 19.00 uur in het Kerkeböske om de 3 
benedenzalen gereed te maken voor de zondag. Nadat alle gymnastiektoestellen 
achter "het gordijn" waren geplaatst, kon begonnen worden met het plaatsen van 
ruim 150 tafels en 300 stoelen. Met vereende krachten was deze klus rond 21.00 
uur geklaard. 

Zondagmorgen werden nog wat zaken ingericht, waarna de gasten konden 
arriveren.  

Even na 13.00 begonnen de partijen, inclusief die van ons eigen achtal. 

De laatste partij was pas na 19.00 uur afgelopen. 

Hierna moesten alle tafels en stoelen weer worden opgeruimd. Gelukkig bleek dit 
minder werk dan het opbouwen en waren na een uur alle zalen weer leeg. 

  

Hoewel niet alles perfect verliep, was de schaakbond zeer tevreden. Zo zeer zelfs 
dat we op die zelfde zondag al ook het toernooi voor 2013 kregen toegewezen. Dit 
zal plaats vinden op zondag 7 april. 
De dag daarna stuurde Frank Clevers, de voorzitter van de LiSB ons de volgende 
mail: 

Nogmaals heel hartelijk dank voor het zo perfect organiseren van de slotronde van 
de LiSB-Bondscompetitie. 
Jullie hebben een geweldige inspanningen geleverd. Ook de mensen van het 



Kerkeböske hebben het geweldig gedaan. 
Wat de LiSB betreft zijn we volgend jaar graag weer te gast bij jullie in het 
Kerkeböske te Helden. 
  

Deze gebeurtenis was niet mogelijk geweest zonder de inzet van onze leden en een 
aantal vrijwilligers, waarvoor hartelijk dank. 

Foto's van dit toernooi gemaakt door Frank, zijn te zien op:  
https://skydrive.live.com/?sc=photos&cid=32e2022d30645e4f#cid=32E2022D30645
E4F&id=32E2022D30645E4F%219740&sc=photos 

   

 
 

 Externe competitie schaken (door Nico Grubben) 
 

Op zondag 22 april speelde het schaakachtal de laatste competitie van dit seizoen. 
Tegenstander was deze keer Venlo 3, dat net als HSDV nog puntloos was. Bij winst 
zou klassenbehoud nog mogelijk zijn. 
  
 Helaas moest Luc al snel de tegenstander feliciteren en kon Eddy geen winst 
afdwingen. Hierna volgden nog 6 remises. Daardoor ging ook deze wedstrijd 
verloren en zal het achttal volgend seizoen als zestal uitkomen in de 2e klasse. 
 

 
 
De eindstand is: 
 

https://skydrive.live.com/?sc=photos&cid=32e2022d30645e4f#cid=32E2022D30645E4F&id=32E2022D30645E4F!9740&sc=photos
https://skydrive.live.com/?sc=photos&cid=32e2022d30645e4f#cid=32E2022D30645E4F&id=32E2022D30645E4F!9740&sc=photos


 
 
 
 

Van de 10 spelers die deel uitmaakte van ons team, heeft Pascal de meeste punten 
behaald (3½ uit 6), gevolgd door Piet (3 uit 5) en Eddy (3 uit 6). 
 

 
 

      
 

      



 

   
 
  

 Interne competitie (door Lei Janssen) 

 
Afgelopen maandag 23-4-2012 waren er weer meerdere wedstrijden in de diverse 
kompetities 

Bij de schaakafdeling waren de volgende uitslagen te noteren: 
 
Op maandag 16-4-2012 speelde Hans Leenders tegen Luc Janssen. 
Deze wedstrijd werd door Hans gewonnen 
Op maandag 23-4-2012 speelde Hans Leenders tegen Piet Pouwels 
Ook deze wedstrijd wist Hans te winnen. 
 
Hierdoor is de eindstand van het CLUBKAMPIOENSCHAP zoals hieronder. 
Urbain Diarra is hier weer kampioen geworden, Urbain proficiat 
 

 
 
 
In de Keizerkompetitie waren er op maandag 23-4-2012 de volgende uitslagen 
Jan Verbruggen = Urbain Diarra 0 - 1 
Luc Janssen  - Gerard Eggebeen 0 - 1 
 
Hierbij is de eindstand ontstaan volgens onderstaand. 
Urbain Diarra is ook hier eerste geworden, mede door de overwinning tegen Jan in 
deze laatste ronde 
 



 
 
 

Bij de DAMAFDELING waren de volgende uitslagen: 
CLUBKAMPIOENSCHAP. 
Francien Sijstermans  - Nico Grubben 0 - 2 
Hierdoor is de volgende eindstand ontstaan met alleen nog de wedstrijd tegen Hans 
Leenders en Gerrit Kessels nog op het programma. 
(Zie bijlage) 
Lei Janssen wist hier dit jaar het kampioenschap voor zich op te eisen. 
 

 
 
 
Keizerkompetitie 
Gerrit Kessels  - Jo Peeters  0 - 2 
Harry Winkelmolen  - Albert Janssen 0 - 2 
Lei Janssen   - vrijdag  2 - 0 
Hierdoor is onderstaande EINDSTAND ontstaan.  
Albert Janssen is hier op de eerste plaats geëindigd. Proficiat Albert. 
 



 
 
 
Op donderdag speelt ons damviertal hun laatste bondswedstrijd 
Op zaterdag 28 april is er sneldammen van Brabant, waarbij Albert, Hans, Gerrit en 
Lei deelnemen. 
 
Op maandag 30 april 2012 is er geen clubavond wegens Koninginnedag 
Op maandag 7 mei a.s. is er eindspelavond SCHAKEN. 
(tevens de wedstrijd Gerrit Kessels - Hans Leenders voor het 
DAMCLUBKAMPIOENSCHAP.) 
 
Op maandag 14 mei a.s. is er eindspelavond DAMMEN. 
 
Allen veel succes 
 
 

 
 Overlijden Annie van Adrichem (door Nico Grubben) 

 
    

 
 
Op 19 april werd Anny van den Hombergh begraven.  
Zij zou in september 90 jaar zijn geworden. 
 
Annie was de trouwe echtgenote  van onze ere-voorzitter Cor van Adrichem. In de 
beginjaren van onze vereniging heeft zij zo wel direct als indirect haar bijdragen 
geleverd aan onze vereniging. 
 
Uit de onderstaande tekst van het gebedsprentje blijkt hoe belangrijk zij voor Cor is 
geweest.  



Ik wens Cor en zijn familie veel sterkte met dit zware verlies. 
 

 
 
 
 
 
 

Damprobleem: wit speelt en wint (door Nico Grubben) 

 
Oplossing vorige keer: 
 
33-28 (22x42) 21-17 (15x24) 43-38 (42x33) 32-27 (31x22) 17x8 (3x12) 11-7 

 
 



 
 

Bovenstaand probleem stamt uit 1796. Ondanks dat het al ruim 2 eeuwen oud is, 
nog steeds de moeite waard. 

 
 

 Schaakprobleem (door Hans Leenders) 

 
Oplossing vorige keer: 

 
1.Dd8+    Txd8 
2.Te8+    Kxe8  
3.Pf6 mat 



 
 

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

 
 

  

 Uitnodigingen 
 
Beste schaakvrienden, 
 

 
 
Graag zou ik langs deze weg jullie aandacht willen vragen voor onze gezellige 
kroegenloperstocht (editie 14) welke plaats vind op zaterdag 5 mei a.s. in Noorbeek, 
georganiseerd door SV De juiste -Z-. Het was enorm zoeken dit jaar naar een 
geschikte datum en we hopen dat het ook dit jaar weer een goedbezocht en gezellig 

http://dejuistez.nl/kroeglopen/organisatie.htm


evenement wordt. 
 
Van 10:00u to 17:00u spelen we 6 minuten partijtjes in 4 lokaties met teams van 3 
personen. Daarbij kunnen er biertjes in alle soorten en maten genuttigd worden, een 
snack besteld worden en staat vooral gezelligheid en een relaxte sfeer voorop. 
 
Graag zou ik willen vragen of jullie binnen de club of elders willen polsen of er 
interesse is voor dit jaarlijkse evenement (evt. door deze mail door te sturen naar 
jullie leden). Indien je geen 3 man op de been kunt brengen, dan kan altijd bekeken 
worden of dit aangevuld kan worden. 
 
Voor alle informatie omtrent dit evenement zie verder onze website bovenaan of via 
het Menu Kroeglopen (rechtsboven).  
Hier is ook info te vinden over de editie van\vorig jaar (eindstand, verslag en foto's). 
 
 
In afwachting van jullie komst naar het prachtige heuvelland,  
 
Luc Janssen, organisator. 
Email: webzetter@dejuistez.nl 
Tel.: 0438519851 of 06-36366157 
 
--  

Zie http://dejuistez.nl 

 
********************************************************************************************** 

“Voorstel Brabantcup nieuwe stijl” 
 

Brabant mag jaarlijks 2 teams afvaardigen naar het NK viertalen. Dit 
jaar is dat Micone en TDV. Helaas waren er slecht 4 teams in deze 
competitie en dat is wel erg weinig. 
  
Het PNDB bestuur heeft zich voorgenomen de Brabant Cup wat op te 
pimpen zoals dat tegenwoordig heet en wil het toernooi om de 
Brabant Cup met een rapid tempo (20 minuten plus 10 seconde per zet) 
en wel doordeweeks, gaan verspelen. Aanvangstijd 20.00u, dan zijn de 
wedstrijden uiterlijk 23.30u klaar. 
  
Deze opzet ligt helemaal in lijn met de KNDB beker waar ook ( enkele 
jaren geleden ) voor rapid gekozen is. Hierbij 2 voorbeelden; Het idee 
leeft om als zich 10 clubs aanmelden dit in 3 avonden af te werken. Er 
worden 3 wedstrijden per avond gespeeld door een ieder die mee doet. 
De nummers 1 en 2 plaatsen zich voor de KNDB beker. Het kan ook ( 
idee 2 ) door een min of meer geleide loting met bijvoorbeeld 4 teams 
per poule met een uiteindelijke terugvloeiing naar 2 teams die zich 

http://dejuistez.nl/kroeglopen/speelschema.htm
http://dejuistez.nl/kroeglopen/lokatie.htm
http://dejuistez.nl/index.htm
http://2010-2011.dejuistez.nl/kroeglopen/eindstand.htm
http://2010-2011.dejuistez.nl/kroeglopen/verslag.htm
https://picasaweb.google.com/109325600684086584644/Kroeglopen2011?authkey=Gv1sRgCKztobSgkPuCYw
http://dejuistez.nl/algemeen/contact.htm
mailto:webzetter@dejuistez.nl
http://dejuistez.nl/


klasseren voor het NK. ( Voorbeeld: 16 teams 4 poules van 4 teams die 
spelen op een locatie voor hun centraal gelegen, De winnaar van elke 
poule gaat door naar de finale. De nummers 1 en 2 uit deze grote finale 
plaatsen zich voor het NK. ) Zo zijn er meerdere voorbeelden te 
bedenken. 
  
De precieze opzet qua afvallende teams is afhankelijk van het aantal 
inschrijvingen.  
  
Inschrijfkosten Nul. Uw aanwezigheid en deelname worden zeer op 
prijs gesteld. 
  
Ik hoor op 19 mei graag hoe U over eea denkt en of U zich met een 
aantal teams wil gaan inschrijven, of dat U eerst nog verder met de 
achterban wilt overleggen. 
  
Wij stellen Uw mening zeer op prijs en hopen dat ook in deze, 
meedoen heel belangrijk is. Het winnen is slechts voor een enkeling 
gereserveerd. 
  
De Brabant Cup nieuwe stijl staat gepland voor Februari/Maart 2013. 
 
 
******************************************************************************** 

1e Bobolitoernooi 9-13 juli 2012 
 

De filosofie achter het Bobolitoernooi is om een toernooi te organiseren waar iedereen 
van elk niveau graag naar toe komt. Om de "gewone" dammer een leuke damvakantie te 

geven wordt er een sfeervol buffet georganiseerd. Er wordt hard gewerkt om u een 
mooie damvakantie te bezorgen. Wij hopen u te ontmoeten op het 1e Bobolitoernooi. 
Speeldagen 1e Bobolitoernooi 2012: 9-13 juli - 7 ronden Zwitsers- Prijzengeld 1200 

euro- uitmuntende buffetten, je moet het gewoon doen ! Want na de eerste keer ben je 
direct verslaafd aan deze prachtige toernooien. Het is een aangename verrassing om met 

dammers die willen dammen een damvakantie mee te maken. Het maakt niet uit wat 
jouw rating is. Iedere partij is een echte strijd op het dambord. Alle deelnemers willen 

dammen. Probeer het maar een keer ! 
 

Prijzen (onder voorbehoud, ze kunnen alleen maar stijgen!!! meer nieuws volgt) 

Boboli Klassement Rating  > 1300         Categorie A     150 € - 100 € - 50 € 

Kaaieman Klassement Rating  1100-1300    Categorie B     150 € - 100 € - 50 € 

Everloo Klassement Rating   900-1100     Categorie C     150 € - 100 € - 50 € 

Rabobank Klassement Rating   < 900          Categorie D     150 € - 100 € - 50 € 

Inschrijving 

U kunt zich inschrijven via het elektronisch inschrijfformulier of een email naar Peter 
Frans Koops met daarin n.a.w. gegevens en vermelding van uw rating is ook OK. Wij 

willen samen met U de goede sfeer van voorgaande jaren herhalen. GMI en GMN hoeven 

http://www.damclubbunschoten.nl/boboli2012/inschrijf.htm
mailto:pkoops@hotmail.com
mailto:pkoops@hotmail.com


geen inschrijfgeld te betalen !!! Het inschrijfgeld bedraagt € 45,00 per persoon. Uw 
inschrijving is definitief als het inschrijfgeld bij het organisatiecomité zijn ontvangen. Het 

inschrijfgeld kan worden overgemaakt op bankrekening 126069255 t.n.v Vereniging 
Promotie Damsport te Bunschoten onder vermelding van inschrijfgeld 1e Bobolitoernooi 

met uw naam. Let op; tot 1 week voor aanvang van het toernooi kunt u kosteloos 
annuleren. Het inschrijfgeld dient uiterlijk 1 juni 2012 door de organisatie te zijn 

ontvangen. Voor betalingen na 1 juni 2012 geldt een verhoogd inschrijfgeld van € 50,00 

Zie voor verdere informatie de website  
 

http://www.damclubbunschoten.nl/boboli2012/toernooi.htm  
 

Het 1e Bobolitoernooi heeft de hoogste geldprijzen in de 
damwereld voor de lagere ratingklassementen !!! 

 
 
*************************************************************************************** 
 
 
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. 
 
 

http://www.damclubbunschoten.nl/boboli2012/toernooi.htm
mailto:nico.grubben@home.nl

