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 Ton Noyens wordt 90 jaar (door Nico Grubben) 

 

 
 
Op 5 juni wordt ons voormalig damlid Ton Noyens 90 jaar. De zondag er aan 
voorafgaand houdt hij een groot feest. We mochten onderstaande uitnodiging 
ontvangen. Deze was geadresseerd aan Bestuur en Leden. Iedereen is dus welkom. 
Om vervoer te kunnen combineren, wordt een ieder die hier aan wil deelnemen 

verzocht om dit uiterlijk 18 mei te melden bij Nico Grubben. Hij zal dan het totale 
aantal doorgeven aan de familie van Ton. 
 



 
 

 
 
 



 Verkiezing leukste sportvereniging van Peel en Maas  
        (door Nico Grubben) 
 
Op 1 mei werd onderstaande tussenstand gepubliceerd: 
 

 
Wil je op onze vereniging stemmen, dit kan met de volgende link: 
 
http://leukstesportvereniging.nl/peelenmaas 
 
 

 Jeugd Schaken (door Jan Verbruggen) 

 
Afgelopen maandag is de laatste competitieronde gespeeld met de volgende 
partijen: 
Pieter - Joey 1 - 0 
Het begin van de partij was van beiden een beetje warrig. Joey begon tamelijk 
aggressief en ging meteen in de aanval, Pieter noodgedwongen uiteraard in de 
verdediging. Maar Joey speelde in zijn enthousiasme tè opportunistisch en 
aanvallend, en door te snel spelen, ging het al snel fout. 
Schaak met het paard op de c-lijn kon door Pieter eenvoudig worden opgeheven 
door met de dame het ongedekte paard te nemen.  
Toen Joey even later zijn dame weggaf voor een toren, was de achterstand te groot.  
Na een mooie combinatie met Dame, loper en toren, gaf Pieter mat. 

http://leukstesportvereniging.nl/peelenmaas


 
Sebastiaan - Erik 0 - 1 
Beiden openden redelijk met goede ontwikkeling van de stukken, maar door een 
moment van onoplettendheid raakte Sebastiaan al snel een loper achter. Gelukkig 
had Erik even later ook zo’n moment en raakte zijn paard kwijt! 
Bieden speelden aanvallend, maar ook onzorgvuldig. Sebastiaan zou zijn dame kwijt 
moeten raken door schaak met het paard, maar Erik ziet niet dat hij de dame kan 
nemen. Hij valt de dame van Sebastiaan aan met de loper, die dat niet ziet. En dus 
wordt de dame geslagen door de loper! 
Even later bleek dat Sebastiaan een volle dame achter stond, het mat volgde al snel 
door een aanval van de dame met 2 torens. 
 
Dat brengt ons bij de volgende eindstand: 

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

 
Dus kunnen we vaststellen Erik weer kampioen is en zijn titel van vorig jaar met 
succes heeft verdedigd. Erik: Van harte gefeliciteerd!! 
Dat was dus geen toevalstreffer. Maar als je kijkt naar het competitieverloop en de 
gespeelde partijen, had ook Joey zomaar kunnen winnen. 
Het lag vaak dicht bij elkaar. Het mooie is dat ze het allevier in zich hebben om 
kampioen te worden! 
Dat geldt ook voor Sebastiaan, hij moet alleen meer tijd nemen en geconcentreerder 
spelen, dan komen de punten vanzelf. 
 
Er zijn nog drie clubavonden, dan gaan we nog wat leuke dingen doen, zoals 
spelletjes, simultaan (door Erik?),  
probleempjes oplossen (mat in 2 of3) of een toernooitje snelschaken of 
gongschaken. We zien het wel! 
 
 
 

 Foto’s eindronde Schaken (door Nico Grubben) 

 

   
 
Dat onze vereniging het plezier hebben belangrijk vindt, zie je in bovenstaande foto”s. 
Deze zijn genomen op de einderonde van de LiSB en door ons eigen lid Wiel gemaakt. 
Alle foto’s van hem zijn te zien met onderstaande link: 



 
http://dl.dropbox.com/u/23154989/HSDV%20slotronde.zip 
 
 
 

 Externe competitie dammen (door Lei Janssen) 

 
Op donderdag 26-4-2012 speelde ons damviertal de laatste wedstrijd in de 
BONDSKOMPETITIE van dit seizoen. 
Deze wedstrijd werd gespeeld in een gezamenlijke ronde in Sint Michielsgestel. 
Hierdoor waren daar 80 dammers aanwezig voor hun wedstrijd. 
Wij hadden als laatste wedstrijd het team van R.D.S. 2 uit Sint-Oedenrode als 
tegenstander. 
De eerste uitslag kwam op bord 1 waar Lei Janssen geen voordeel kon behalen en 
deze partij in remise eindigde. 
Hierna kwam als tweede uitslag een nederlaag voor Jo Peeters op bord 3, die in het 
eindspel niet de juiste voortzetting had genomen. 
Op bord 4 had Hans Leenders in het beginspel al een schijf voorsprong genomen, 
die hij bekwaam verdedigde en hierdoor ook deze partij wist te winnen. 
Daarna was het wachten op de uitslag van bord 2, waar Nico Grubben een betere 
stand had veroverd. 
Hierdoor verbruikte zijn tegenstander te veel tijd en moest in een verloren stand 
opgeven door tijdsoverschrijding.. 
De persoonlijke uitslagen zijn dus: 
 
 H.S.D.V.   - R.D.S. 2 
1. Lei Janssen ( 896)  - Piet Gabriels (751)   1 - 1 
2. Nico Grubben (952)  - Martien van Berkel (796)  2 - 0 
3. Jo Peeters (928)  - Harm van der Veen (733)  0 - 2 
4. Hans Leenders (600) - Nard van der Laar (443)  2 - 0 
          ------------------ 
EINDUITSLAG: 
 H.S.D.V.    - R.D.S. 2    5 - 3 
          ========== 
Hierdoor is de volgende eindstand ontstaan: 
 

 
 
 

De punten werden behaald als volgt: 
 

http://dl.dropbox.com/u/23154989/HSDV%20slotronde.zip


 
  
 

 Interne Competitie Dammen (door Nico Grubben) 

 
Op maandag 7 mei werd de laatste wedstrijd gespeeld voor het interne 
clubkampioenschap van de damleden. Deze ging tussen Hans Leenders en Gerrit 
Kessels. Deze werd gewonnen door Hans.  
Daarna wist werden nog een paar oefenwedstrijden gespeeld waarvan  ook Gerrit er 
wist te winnen. Deze telden echter niet mee voor het clubkampioenschap. 
 
Nu alle wedstrijden zijn gespeeld is de volgende eindstand ontstaan: 
 



 
 
Lei werd dus kampioen met slechts één verliespartij tegen Albert en 1x remise tegen 
zowel Nico als Jo. 
 
Lei is nu voor de 10

e
 clubkampioen bij de dammers. 

 
 
 

 Eindspel schaken (door Nico Grubben) 

 
Afgelopen maandag stond het jaarlijkse eindspelkampioenschap schaken op het 
programma. Helaas deden slechts 5 leden mee aan deze wedstrijd. 
 
Hans Leenders had 16 opgaven verzameld, variërend van makkelijk tot zeer moeilijk. 
Een paar problemen had hij zelf gemaakt. 
 
Nadat Eddy alle oplossingen had nagekeken, bleek Jan Verbruggen er de meeste te 
hebben opgelost. Alleen de twee laatste waren door hem niet opgelost. Hij behaalde 
250 van de 300 punten. 
Het is de 8

e
 maal dat Jan deze titel behaald heeft. 

 
De einduitslag: 
1. Jan verbruggen  250 
2. Lei Janssen  170 
3. Urbain  Diarra  160 
4. Nico Grubben  150 
5. Luc Janssen    90 
 
 

 Damprobleem: wit speelt en wint (door Nico Grubben) 

 
Oplossing vorige keer: 
 
17-11 (16x7) 47-41 (37x46) 29-23 (18x20) 30-24 (46x30) 35x11 

 
 
 
 



 
 

De opgave van deze week is niet al te moeilijk. Op een leuke wijze heeft wit 
oppositiewinst in 6 zetten. 

 

 Schaakprobleem (door Hans Leenders) 

 
Oplossing vorige keer: 

 
1.Pf3+    Kh1 
2.Pxg3+  Pxg3  
3.Th2 mat                                  

 
 



 
 

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

 
 

  

 Uitnodigingen 
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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

