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 Bestuurstaken (door Nico Grubben) 

 

Op donderdag 20 september heeft het nieuwe bestuur zijn eerste vergadering 
gehad. Hierin is de volgende taakverdeling afgesproken: 

 

 Eddy Thewis: voorzitter 

 Nico Grubben: secretaris 

 Marcel Schuman: penningmeester 

 Pascal Schuman: P.R. 

 Jan Verbruggen: jeugdzaken 

 

Opmerking: 

Momenteel hebben we geen jeugdleden. Om eventuele informatie voor toekomstige 
mogelijkheden te ontvangen, hebben we toch een bestuurslid die hiervoor 
contactpersoon is bij de bond. 

 
 

 
 Interne competitie (door Lei Janssen) 

 

Afgelopen maandag 17-9-2012 waren er weer wedstrijden voor de diverse 
kompetities 

Bij de SCHAAKAFDELING werd gestreden om het clubkampioenschap 



 
Hierbij waren de volgende uitslagen te noteren: 
Eddy Thewis   -  Luc Janssen   1 - 0 
Ondanks goed tegenspel van Luc wist Eddy toch de overwinning te grijpen 
Johan Zonneveld  - Marcel Schuman  0,5 - 0,5 
In een gelijkopgaande strijd werd hier het punt gedeeld. 
Urbain Diarra  - Hans Leenders  1 - 0 
In het eindspel maakte Hans een kleine fout, die door Urbain goed werd uitgebuit, 
waardoor altijd een pion tot Dame kon promeveren 
(op de c-lijn of op de h-lijn, waren niet allebei tegen te houden) 
 
 

Bij de DAMAFDELING werden ook twee wedstrijden gespeeld om het 
clubkampioenschap 
Gerrit Kessels  -  Lei Janssen  0 - 2 
In het beginspel kwam Gerrit een schijf achter, die hij niet meer kon terugwinnen en 
zo ging de overwinning naar Lei 
Nico Grubben  -  Albert Janssen 0 - 2 
In het eindspel maakte Nico een klein foutje, waardoor hij later een tempo tekort 
kwam en een achterstand opliep. 
Albert wist dit met een goed spel tot een winst te brengen. 
 
In de Keizerkompetitie werd nog de wedstrijd gespeeld: 
Lei Janssen  -  Harrie Winkelmolen    2 - 0 
Ook in deze wedstrijd was de winst voor Lei. 
 
 
Op maandag 24 september 2012 is de volgende ronde in de 

CLUBKAMPIOENSCHAP 
 
Schaakafdeling: 
Marcel Schuman  -  Nico Grubben 
Piet Pouwels   - Johan Zonneveld 
Luc Janssen   - Urbain Diarra 
Gerard Eggebeen is nog afwezig. 
 
Damafdeling 
Eddy Thewis   -  Hans Leenders 
Gerrit Kessels  -  Harrie Winkelmolen 
Lei Janssen   - Richard Drohm 
Albert Janssen  - Jo Peeters 
(e.e.a. onder voorbehoud, dat Jo weer zover is opgeknapt, dat hij kan spelen) 
 
Jongens allen veel succes 

 
 
 Speeltempo schaakwedstrijden (door Nico Grubben) 

 
 



Op de jaarvergadering is afgesproken dat we intern het tempo van de 
bondswedstrijden zouden aanhouden. Hierdoor is het misverstand ontstaan. 
Sommige mensen gingen uit van het tempo van afgelopen seizoen (Fisher) en 
sommige gingen uit  van het speeltempo zoals het de jaren daarvoor steeds was 
(klassiek). 
 
Afgelopen seizoen is in de bondswedstrijden noodgedwongen gekozen voor Fisher, 
omdat onze oude klokken door de wedstrijdleider niet waren goedgekeurd voor een 
klassiek tempo (reden: de klok mag de zetten niet tellen). Met de nieuwe klokken 
kunnen we zowel fisher als klassiek spelen. De LiSB adviseert Fisher te spelen. 

  
Klassiek: 
40 zetten in 1¾ uur en daarna één kwartier voor de rest van de partij 
  
Fisher: 
90 minuten voor de gehele partij met een increment van 30 seconden vanaf 
zet 1 
  
  

Welke partij duurt langer? 
Dit is afhankelijk van het aantal zetten. 

 Bij partijen tot 60 zetten duurt Klassiek langer 

 Bij partijen van 60 zetten is het precies gelijk 

 Bij partijen van meer dan 60 zetten duurt Fisher langer. 
 
  

Inmiddels heeft alleen Piet nog geen voorkeur doorgegeven. Maar zijn stem is 

niet meer van belang voor de eindconclusie. 

 

Zowel intern als extern heeft een overgrote meerderheid zich uitgesproken 

voor de Klassieke speelwijze. 

 

LET OP: BIJ UITWEDSTRIJDEN SCHAKEN BEPAALD DE GASTHEER OF ER 

KLASSIEK DAN WEL FISHER WORDT GESPEELD. 
 

  

Intern EXTERN 

Klassiek Fisher Geen voorkeur Klassiek Fisher Geen voorkeur 

Eddy Thewis             

Gerard Eggebeen             

Hans Leenders             

Jan Verbruggen             

Johan Zonneveld niet van toepassing niet van toepassing 

Luc Janssen             

Marcel Schuman             

Nico Grubben             

Pascal Schuman niet van toepassing       

Piet Pouwels ? ? ? ? ? ? 

Urbain Diarra             



TOTAAL 6x 2x 0x 6x 2x 1x 

 

 
 
 Damprobleem: wit speelt en wint (door Nico Grubben) 

 
Oplossing vorige keer: 
 
27-22 (28x17) 18-12 (slagkeus) 49-44 (40x49)  29-24 (49x41) 24x11 (6x17) 46x37 
en oppositiewinst voor wit. 
 
 

 
 

 
Deze week een opgave van 5 zetten diep, Is niet erg moeilijk, maar heeft wel een 

erg leuke eindslag. 
 
 

 Schaakprobleem (door Hans Leenders) 

 

Oplossing vorige keer: 
 

1.Dg7+      Kxg7 
2.Lh6+       Kxf6 of Kxh6 
3. g5 mat   

 



 
 

 
 

In deze leuke schaakdiagram waar wit 
aan zet is, geeft mat in 3 zetten? 

 

 
  
 Uitnodiging 

 

 



  
 
 
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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