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 Rapid-kompetitie  (door Lei Janssen) 

 
Afgelopen maandag 21 mei 2012 was de eerste avond van de rapid-kompetitie 
 

Bij de SCHAAKAFDELING waren 4 deelnemers, die een enkele kompetitie 
afwerkten 
 
De eerste ronde: 
Luc Janssen  - Urbain Diarra   0 - 1 
Jan Verbruggen - Johan Zonneveld  1 - 0 
 
De tweede ronde: 
Urbain Diarra  - Jan Verbruggen  1 - 0 
Johan Zonneveld - Luc Janssen   1 - 0 
 
De derde ronde: 
Johan Zonneveld - Urbain Diarra   ½ - ½ 
Luc Janssen  - Jan verbruggen  0 - 1 
 
Na deze avond is de stand als volgt: 
1. Urbain Diarra  3 wedstrijden  2,5 punten 
2 Jan Verbruggen  3 wedstrijden  2    punten 
3. Johan Zonneveld  3 wedstrijden  1,5 punten 
4. Luc Janssen  3 wedstrijden  0    punten 
 
Deze wedstrijden werden in een veel te snel tempo afgewerkt, zodat alles al om 
21.30 uur was gespeeld. 
De speeltijd is 15 minuten/partij en 10 seconden/zet = ongeveer 25 minuten per 
speler per partij 
 



Bij de DAMAFDELING waren er zeven deelnemers. 
Ook hier werd feitelijk te snel gespeeld. 
 
De eerste ronde: 
Jo Peeters  - Nico Grubben 0 - 2 
Gerrit Kessels - Hans Leenders 0 - 2 
Lei Janssen  - Eddy Thewis  1 - 1 
Lei Janssen  - Harry Winkelmolen  2 - 0 
 
De tweede ronde: 
Nico Grubben - Gerrit Kessels 2 - 0 
Nico Grubben - Harry Winkelmolen 2 - 0 
Hans Leenders - Eddy Thewis  1 - 1 
Lei Janssen  - Jo Peeters  2 - 0 
 
De derde ronde: 
Gerrit Kessels - Lei Janssen  0 - 2 
Hans Leenders - Jo Peeters  0 - 2 
 
Hierdoor is de stand als volgt: 
 
Lei Janssen   4 wedstrijden  7 punten 
Nico Grubben  3 wedstrijden  6 punten 
Hans Leenders  3 wedstrijden  3 punten 
Eddy Thewis   2 wedstrijden  2 punten 
Jo Peeters   3 wedstrijden  2 punten 
Harry Winkelmolen  2 wedstrijden  0 punten 
Gerrit Kessels  3 wedstrijden  0 punten 
 
De volgende avond voor de rapid-kompetitie is maandag 4 juni 2012  
 
Dit is tevens de laatste clubavond van dit seizoen. 
 
Jongens veel succes 
 
 
 

 Damprobleem: wit speelt en wint (door Nico Grubben) 

 
Oplossing vorige keer: 
 
48-43 (37x48) 30-25 (26x37) 39-34 (48x30) 25x14 
 
 



 
 

Bovenstaand probleem is maar liefst 11 zetten diep. Gelukkig hebben we meer tijd 
om de oplossing te vinden, want de volgende nieuwsbrief verschijnt pas over 2 

weken. 
 
 

 Schaakprobleem (door Hans Leenders) 

 
Oplossing vorige keer: 

 
1.De3+    Kd5 
2.Pb6      mat 
                               

 
 



 
 

Wit is aan zet en geeft op een mooie manier mat in 
3 zetten? 

 

 
 Uitnodiging 

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

 

PERSOONLIJK BRABANTS DAMKAMPIOENSCHAP 2012. 
 
Damvrienden 
 
Ik heb erg goed naar U geluisterd, en ik heb ook diverse zaaleigenaren/clubmensen 
gesproken. Uiteindelijk heb ik een heel erg goed bod gekregen, en daar ga ik graag 
op in. 
 
Eerst vwb Uzelf; Alle 4 de dagen zullen op 1 plaats afgewerkt worden. Ze worden 
allemaal in het najaar afgewerkt, daar het voorjaar al te druk is, en het moet gaan 
leven zoals door Theo vd Hoek maar ook door andere terecht medegedeeld is. In het 
voorjaar moeten competities afgewerkt worden, het EK voetbal in juni, de Tour de 
France en Wimbledon in juli, en daar bovenop nog de Olympische Spelen in 
augustus maken de sportzomer compleet. Vervolgens de opstart van het dammen in 
september en dat maakt dat het BK 2012 geweldig mooi kan beginnen in oktober en 
gaat duren tot december. Het systeem wat gespeeld gaat worden is Zwitsers mits er 
genoeg deelnemers zijn. Tijdverbruik 80 minuten + 1 minuut per zet ( dit alles 



uiteraard per persoon ) Er worden 2 partijen per dag afgewerkt. Totaal 4x2 =8 
partijen.  
 
Geen inschrijfgeld, op de vergadering is besloten dit jaar geen inschrijfgeld te 
verlangen. 
 
De data zijn de volgende; 20 oktober, 3 november, 17 november en 15 december. 
Deze data kon ik plannen nadat ik afgelopen week de agenda najaar 2012 en 
voorjaar 2013 van de KNDB heb ontvangen.  
 
Aanvang elke keer om 9.30 uur. Of U een pauze wil nemen van 1 uur of van een half 
uur, laat ik graag over aan de deelnemers. Voor de Kom In is tijd geen probleem. 
Een patatzaak is direct aanpalend aan de Kom In. Dus er is ruimte voor een warme 
hap. 
 
Het speellokaal is de Kom In op Germenzeel 800 5403 XD in Uden. De organisatie 
is in handen van de PNDB, en er zal meer dan voldoende assistentie verleend 
worden door Damvereniging DOG uit Uden. De aanbieding die de Kom In richting 
DOG Uden/PNDB gedaan heeft ligt 50% lager dan wat er tot nu toe aangeboden is. 
Voor een routebeschrijving verwijs ik naar de site van DOG Uden www.dog-uden.nl 
( onder de noemer “de club” ) 
 
Parkeergelegenheid is ruim voldoende en gratis aanwezig. Mensen die met de bus 
naar het Udense komen ( In Uden rijden geen treinen ), zullen door leden van DOG 
opgehaald worden bij het busstation centraal gelegen in het centrum. Uiteraard 
worden ze ’s avonds ook weer terug gebracht naar het busstation. 
 
U kunt reizen naar/via Eindhoven en daar de bus naar Uden nemen, of U reist via 
bijvoorbeeld de intercity Tilburg/Den Bosch/ Oss en dan met de bus verder richting 
Uden. Ook met de stoptrein Rosmalen/Oss CS en dan de bus naar Uden is heel goed 
te doen. In alle 3 de gevallen is het goed mogelijk om op tijd in de speelzaal 
aanwezig te zijn. 
 
In 2011 was de BK in Dongen ( Westen van Brabant en eveneens zonder 
treinverbinding ) en nu dus in Uden ( Oosten van Brabant ) Hopelijk slaat deze 
formule aan en mogen we veel deelnemers in het Udense verwachten. Uiteraard 
hoop ik dat ook veel mensen uit Oost Brabant de weg naar Uden zullen vinden. 
Helaas kon ik U eerder geen duidelijkheid geven, omdat ik die zelf ook nog niet had. 
 
 
U kunt zich zoals gemeld direct bij mij aanmelden. Dus de organisatie ( PNDB en 
DOG ) staat, en ook de beheerder van de Kom In staat er klaar voor. 
 
Kortom de PNDB en DOG Uden zijn er klaar voor. Het is nu aan U; meldt U aan en 
doe mee! Hopelijk is er nu voldoende duidelijkheid geschapen en gaat U massaal 
over tot inschrijven. De deelnemers die zich tot op heden opgegeven hebben zijn; 
 

http://www.dog-uden.nl/


Deelnemerslijst BK 2012 Uden  

     

 Naam Club Rating  

1 Theo vd Hoek TDV 1199  

2 Jan vd Hooff DCO 1188  

3 Salomon de Jong Micone 1199  

4 Joop Achterstraat DOG 1008  

5 Ad Peerenboom DOG 0  

6 Rene van Oosterhout HED 1105  

7 Lei Janssen HSDV 880  

8 Frank Teer HED 1338 ? 

9 Harm vd Veen RDS 734  

10 Martien van Erp RDS 883  

11 Ben Spoelder  TDV 879  

12 Ruph Bhawanibhiek DOG 1172  

13 Arno Bloks DOG 999  

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Arno Bloks 
Wedstrijdleider PNDB 
Eegt 11 
5404 LK Uden 
Privé 0413-253770 
Mobiel 06-10400071 
 
 
*********************************************************************************************** 
 
 
 
 



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

