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 Rabobank Clubkas Campagne (door Nico Grubben) 

 

 
 

 
De uitslag 
 
In totaal zijn er 22.048 stemmen uitgebracht door 4.574. Elke stem was daardoor    
€ 2,27 waard. De Rabobank heeft dit bedrag verhoogd  tot € 2,50 per stem. 
 
Onze vereniging heeft 18 stemmen gekregen. Dit levert  € 45,00 op. 
 
De meeste stemmen gingen naar de Voetbalvereniging Helden (515 stemmen) 
 
Voor de volledige uitslag surf naar: 
 
http://www.rabobank.nl/images/pdf_1419_uitslagen_clubkas_campagne_2012_29501032.pdf 
 

http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/peelenmaas/clubkas_campagne/#tab1
http://www.rabobank.nl/images/pdf_1419_uitslagen_clubkas_campagne_2012_29501032.pdf


Wil je het volgend jaar ook kunnen stemmen? 
Dan moet je een rekening hebben bij de Rabobank Peel en Maas en lid worden. Dit 
lidmaatschap is gratis. Je kunt je aanmelden via de volgende link: 
 
http://www.rabobank.nl/particulieren/servicemenu/leden/waarom_lid_worden/ 
 

 
 
 Interne competities (door Lei Janssen) 

 
Afgelopen maandag 12-11-2012 zijn er weer wedstrijden gespeeld in de diverse 
kompetities 
 
Bij de SCHAAKAFDLEING waren er wedstrijden voor het CLUBKAMPIOENSCHAP 
 
Johan Zonneveld   - Luc Janssen   1  - 0 
Luc hield lang stand, maar moest toch zijn meerdere erkennen in Johan 
Piet Pouwels    -  Gerard Eggebeen  1 – 0 
Piet wist in het middenspel een voorsprong te verkrijgen en bouwde dit later secuur 
uit tot een overwinning. 
Hans Leenders   -  Marcel  Schuman   0 – 1 
Hans wist het Marcel lang moeilijk te maken, maar uiteindelijk had hij een 
matcombinatie niet goed gezien, waardoor Marcel toch de overwinning wist te 
grijpen. 
 
Na deze wedstrijden is de stand zoals hieronder staat. 
Spannend is het nog steeds met de nog ongeslagen Urbain, Piet en Eddy. 
 

 
 
 
Bij de DAMAFDELING waren er wedstrijden voor het CLUBKAMPIOENSCHAP 
Harrie Winkelmolen  - Lei Janssen   0 – 2 
Harrie wist wel vlug te spelen, maar dit had toch geen succes. 
Albert Janssen  -  Eddy Thewis 2 – 0 
Albert wist uiteindelijk toch te winnen van Eddy. 

http://www.rabobank.nl/particulieren/servicemenu/leden/waarom_lid_worden/
http://www.rabobank.nl/particulieren/servicemenu/leden/waarom_lid_worden/


Gerrit Kessels  -  Nico Grubben 0 – 2 
In de langste partij van deze avond wist Gerrit het vol te houden tot een drie om drie 
stand. 
Helaas voor hem, haalde hij op het verkeerde veld een dam, die daarna door Nico 
kon worden afgenomen. 
Bij de dam op het andere veld was een remise zeker mogelijk. 
 
Ook hierbij de stand na deze wedstrijden. 
Albert  gaat hier aan de leiding met een remise uit 6 partijen 
Lei heeft een remise uit 4 partijen en Nico heeft een nederlaag uit 5 partijen 
 

 
 
 
Voor de KEIZERKOMPETIE DAMMEN werd nog een wedstrijd gespeeld en wel 
Albert Janssen  -  Eddy Thewis      2 – 0 
Ook deze wedstrijd werd gewonnen door Albert. 
Hier is ook de stand: 
 

 
 
Voor komende maandag 19-11-2012 zijn de volgende wedstrijden gepland: 
 
SCHAKEN CLUBKAMPIOENSCHAP 
Eddy Thewis   - Marcel Schuman 
Hans Leenders  - Luc Janssen 



Gerard Eggebeen  - Nico Grubben 
Piet Pouwels   -  Johan Zonneveld 
Urbain is nog afwezig? 
 
DAMMEN CLUBKAMPIOENSCHAP 
Lei Janssen   - Richard Drohm 
Keizerkompetitie 
Harrie Winkelmolen  - Albert Janssen 
Lei Janssen   - Gerrit Kessels 
 
 
EXTERNE ACTIVITEITEN 
Op zaterdag 17-11-2012 gaan Hans Leenders en Lei Janssen naar de Brabantse 
Kampioenschappen voor ronde 5 en 6 
Op zondag 25-11-2012 speelt ons schaakzestal zijn bondswedstrijd en wel thuis 
tegen ’t Stokpaardje 
Op maandag 26-11-2012 speelt ons damviertal zijn thuiswedstrijd voor de 
Bondskompetitie tegen E.A.D. uit Asten 
Jongens veel succes. 
 
 

 
 
 Damprobleem: wit speelt en wint (door Nico Grubben) 

 
De eigenlijke oplossing van vorige keer: 
16-11 (7x16) 50-44 (40x49) 45-40 (49x21) 40x7 (2x11) 26x6 
 
Er bestaan echter meerdere varianten die ook goed zijn. 
 

 
 

 
 



 
 

In 5 zetten beslist wit de partij. 
 

 
 Schaakprobleem (door Hans Leenders) 

 

Oplossing vorige keer:  
 

1.Lf2+     Pxf2 
2.Pd4       Pe4  
3.Pf3 mat anders 
3.Pc2 mat 
 
                   



 
 

In dit eindspel is zwart aan zet en 
geeft mat in 3 zetten? 

 
 
 

 Uitnodiging 
 
 Toernooicommissie DAWO            

        p/a D.C. van Setten  Groeperlaan 4                                            

   3925 RE Scherpenzeel  

      Woudenberg , november 2012. 

 18e Kersttoernooi DAWO 

 “ Thijs Ravenhorst  toernooi” 



===============================  

  Locatie: Amrath Hotel 

Maarsbergen  

 Woudenbergseweg 44 3953 MH  Maarsbergen 

 Datum: donderdag 27 december 

2012 

 Maximaal aantal deelnemers is weer gesteld op 100. Er wordt 

gespeeld in groepen van 6 (nieuw)met 40 min. bedenktijd per 

speler per partij. De indelingen worden gemaakt naar 

speelsterkte (rating) Aanwezig en melden : 9.00 uur. Begin 1e 

ronde: 9.30 uur. Begin 2e ronde: 10.50 uur.Lunch 12.10 uur 

(gratis) Begin 3e ronde: 13.00 uur. Begin 4e ronde 14.20 uur. 

Trekking verloting. Begin 5e ronde 16.00 uur   Per groep is er 

voor nr 1 en 2 een geld prijsje. Inschrijfgeld is voor senioren  

€ 7,50 en voor jeugd t/m 15 jaar € 5,00 Hier heb je een leuke 

damdag voor met s `morgens gratis 2 koffie of thee en een 

uitgebreide lunch.                    

 Aan melden kan telefonisch, maar liefst via de mail bij: 

 Saan Bouw:    033 – 2864383 / E-mail: sj.bouw@xmsnet.nl      

Cor v. Setten: 033 – 2773968/  dcvansetten@kpnplanet.nl 

 Gaarne rating opgeven bij de aanmelding. 

 Men kan zich opgeven t/m vrijdag 21 december 2012. 

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

 
 
Nieuws voor in de nieuwsbrief? Vragen of opmerkingen?  
Mail naar nico.grubben@home.nl 
 
 

mailto:sj.bouw@xmsnet.nl
mailto:dcvansetten@kpnplanet.nl
mailto:nico.grubben@home.nl


Ook mensen die niet lid zijn van onze club  kunnen de nieuwsbrief gratis ontvangen. 
 


