
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                              
                                                              
                                                              

 NIEUWSBRIEF  

 jaargang 7 nr. 268                 week 20 – 2012 
 

  
 Opgave verjaardag Ton Noyens (door Nico Grubben) 
 
Op zondag 3 juni viert Ton Noyens zijn 90

e
 verjaardag in het Pelgrimshuis in Smakt.  

(zie nieuwsbrief 267). 
 
Tot op heden hebben Jo, Lei, Eddy en Nico zich opgegeven. Zijn er nog meer leden die 
mee willen, graag uiterlijk 18 mei aan Nico doorgeven. 
 
 
 

 Eindspel dammen (door Lei Janssen) 

 
Op maandag 14 mei 2012 hield onze vereniging weer zijn jaarlijkse 
eindspelwedstrijd DAMMEN 
Lei Janssen had weer 12 opgaven samengesteld, die door de deelnemende leden 
tot een goed einde gebracht moesten worden. 
Schijnbaar was deze avond niet zo goed gekozen, want de zes deelnemers had 
grote moeite met deze probleempjes. 
Luc Janssen en Gerrit Kessels wisten van slechts een opgave de goede oplossing 
te vinden (opgave 5) 
Hiervoor kregen beiden 30 punten 
Daarna wist Eddy Thewis, die vorig jaar deze strijd nog wist te winnen slechts drie 
opgaven goed op te lossen (60 punten voor Eddy) 
Opgave 1, 2 en 5) 
Jo Peeters en Albert Janssen wisten elk 4 opgaven te vinden (Albert 1, 2 , 4 en 5 en 
Jo 1, 2 5 en 6) elk 80 punten 
Hier boven uit kwam nog alleen Nico Grubben, die een totaal van 180 punten wist te 
scoren met de oplossingen van 1,2,3,4,5,6,8 en 11 
Hierdoor wist Nico wederom deze eindspelwedstrijd te winnen. 



Nadat de opgaven nog eens werden voorgedaan door Lei Janssen , kwamen er een 
einde aan deze mooie avond. 
 
Als bijlage de opgaven met de oplossingen , zodat eenieder ze thuis nog eens kan 
naspelen. 
 
 
 

 Damprobleem: wit speelt en wint (door Nico Grubben) 

 
Oplossing vorige keer: 
 
11-7 (39x50) 31-26 (1x12) 26x39 (50x5) 37-32 (38x27) 41-37 (5x41) 46x37 

 
 

Om bij te komen van de eindspelavond, deze week een niet al te moeilijk probleem. 
In 4 zetten staat wit in een gewonnen positie. 

 
 
 
 

 Schaakprobleem (door Hans Leenders) 

 
Oplossing vorige keer: 

 
 1.            Dg1+ 
2.Txg1    Pf2+  
3.Kg2      Lh3 mat                                  

 



 
 

Wit is aan zet, en geeft mat in 2 zetten? 
 
 

 
 
 
 
 
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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