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 Brabantcup 2013 (door Arno Bloks)) 

 
Brabant mag jaarlijks 2 teams afvaardigen naar het NK viertalen. Afgelopen jaar was dat 
Micone en TDV. 
  
Het PNDB bestuur heeft zich voorgenomen de Brabant Cup wat op te pimpen zoals dat 
tegenwoordig heet en wil het toernooi om de Brabant Cup met een Fischer Rapid tempo ( 
25 minuten plus 10 seconde per zet) en wel doordeweeks verspelen. Aanvangstijd 20.00 
uur, dan zijn de wedstrijden uiterlijk 23.30 uur klaar. Het is een combi deelname 
Viertallencompetitie en Brabant Cup tenzij U specifiek op hebt gegeven dat Uw team of 
een van Uw teams niet deel kan nemen. Nee, is niet zo maar een optie. 
  
Deze opzet ligt helemaal in lijn met de KNDB beker waar ook ( enkele jaren geleden ) voor 
rapid gekozen is.  
 
De organisatie van de Brabant Cup is rond. Er is gekozen om alle ronde op een plaats af te 
werken en wel bij de Huif, Hortensiastraat 2, 5271 GT Sint Michielsgestel. De definitieve 
data van de Brabant Cup avonden zijn; 
 
Ronde 1: 17 januari 2013 ( ongeveer 80 deelnemers ) Voorronde. ( Poule’s van 4, de eerste 
2 gaan door, 2 nummers 3 worden toegevoegd na loting ) 
Ronde 2: 28 februari 2013 ( 48 deelnemers ) Kwart Finale. ( Poule’s van 4, de eerste 2 gaan 
door, 2 nummers 3 worden toegevoegd na loting ) 
Ronde 3: 14 maart 2013 ( 32 deelnemers ) Halve Finale. ( Poule’s van 4, de eerste 2 gaan 
door ) 
Ronde 4: 4 april 2013 ( 16 deelnemers ) Finale Brabant Cup. 



De nummers 1 en 2 plaatsen zich voor de NK. De nummer 1 is winnaar van de Brabant 
Cup 2013. Bovenstaande rooster op basis van 20 deelnemende 4 tallen waarin sprake is 
van een gedeeltelijke geleide loting. Noot: Er zijn uiteindelijk 20 teams opgegeven. 
 
Let wel! Teams bestaan uit dezelfde spelers zoals opgegeven voor de Provinciale 
Clubcompetitie. In de Hoofdklasse mag iedereen uitkomen. Dit zoals vooraf besproken. 
De Brabant Cup is een afgeleide van de 4 tallen clubcompetitie. ( Dus let op de ratings in 
de teams ) Dit uiteraard om gelijkheid in de klasse te waarborgen 
 
Bij een gelijke stand in punten, volgen de bordpunten, daarna het onderling resultaat, is 
dit ook gelijk, dan telt het aantal behaalde punten op bord 1, dan bord 2, dan bord 3 en 
dan bord 4.  
 
Is dit allemaal gelijk ( wat ik mij nauwelijks voor kan stellen ) en het gaat om de 2

de
 en 3

de
 

plaats in de eerste of 2de ronde van de BC ( vanwege de eventuele teruglotingen ) dan 
gaan beide teams verder. 
 
In ronde 3 en 4 van de Brabant Cup gaan we bij gelijk eindigen op de plaatsen 2 en 3 
sneldammen tot er een winnaar is. Mits aan bovenstaande criteria ( gelijk op bord 1 etc) 
voldaan is en het inderdaad allemaal gelijk is. Eerste partij 10 minuten. Daarna 5 minuten 
per persoon per partij. Dit tot er een definitieve uitslag/winnaar is. 
 
Men mag spelen in diverse opstellingen ( in een team, bijvoorbeeld Jan op 1 en dan weer  
Jan op 4 ). Let wel dat bij een gelijk eindigen zoals bovenstaand genoemd, dit tot een 
vervelende einduitslag kan leiden.  
 
Er zal zorg gedragen worden voor wedstrijdformulieren. ( zie bijlage )  
 
Noteren hoeft niet. 
 
De teamleaders van elk team zorgen voor adequate invulling van de 
wedstrijdformulieren. Opstellingen, uitslagen en standen. Per groep staat een 
administratietafel gereed met een rooster en een scoringstabel.  Gaarne per groep 1 
persoon aanwijzen die dit op die avond voor deze groep zal doen. Ik kan me bij de 
groepen de personen al voor de geest halen, maar ik laat het gaarne aan U om te bepalen 
wie Uw administrateur van de avond zal zijn.  
 
Vele handen maken licht werk en bieden de organisatie de kans om mee te doen aan dit 
nieuwe en waarschijnlijk heel leuk evenement. 
 
Loting volgende ronde na afloop van Ronde 1. Niet geleid. Loting met speelkaarten zoals 
bij de Individuele Bekercompetitie die uiteindelijk ook tot groot succes geleid hebben. 
 
Verrassingen zijn dan niet uitgesloten! 
 
Materialen meenemen. In een bijgaand overzicht ( Materialen ) heb ik aangegeven wie 
wat mee brengt. De verenigingen kennende die ik aangewezen heb, zal dit tot geen enkel 



probleem leiden. We moeten elkaar helpen daar waar we met vele bij elkaar zijn. Bij 
voorbaat dank aan alle verenigingen voor de geboden hulp. 
 
We gaan van 40 teams naar een finale van 4 teams, en dat doen we in 4 sprongen. Elke 
maand 1. Ik wens iedereen een fantastische Brabant Cup 2012/2013 toe. 
 
Geen inschrijfkosten. Uw aanwezigheid en deelname worden zeer op prijs gesteld.  
 
Arno Bloks. 
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R1 R2 R3 Totaal 
 Amateurs 1 

 
        

 TDV 2 
 

        
 HED 3 

 
        

 HSDV 1 
 

        
 

       Ronde 1 
        
      Amateurs 1-HSDV 1     

    TDV 2-HED 3     
    

       Ronde 2 
        
      HSDV 1 - HED 3     

    Amateurs 1 - TDV 2     
    

       Ronde 3 
        
      TDV 2 - HSDV 1     

    HED 3 - Amateurs 1     
    

       

       D 
      1. 
      2. 
      3. 
      4. 
      



       Fischer Rapid 25 minuten + 10 seconden per zet.   

Menu 11 op de DGT XL 
    

  

Aanvang 20.00 uur 
     

  

Verwachte eindtijd 23.30 uur 
   

  

10 ploegen over. 
     

  

  
     

  

Terugloting van 2 ploegen 
    

  

die 3de zijn geworden. 
    

  

  
     

  

12 ploegen naar de 2de ronde.         

 
 
 
 Interne competities (door Lei Janssen) 

 
 
Afgelopen maandag 3 december 2012 waren er weer meerdere wedstrijden voor het 
CLUBKAMPIOENSCHAP 
 
Bij de SCHAAKAFDELING begint de spanning op te lopen. 
De volgende uitslagen waren te noteren 
 
Piet Pouwels   - Johan Zonneveld  1 - 0 
Langzaam had Piet enkele pionnen veroverd, die Johan op het einde tekort kwam, 
waardoor er een niet te vermijden nederlaag volgde. 
 
Eddy Thewis   -  Marcel Schuman 0 - 1 
Eddy had een mooi offer geplaatst, maar deed toen de verkeerde zetvolgorde, 
waardoor Marcel nog kon ontsnappen, en door het offer een voorsprong had en de 
winst wist te grijpen. 
 

 



 
DAMAFDELING; 
 
Harrie Winkelmolen   -  Hans Leenders  0 - 2 
Ook Hans wist op de juiste wijze de strijdwijze van Harrie te omzeilen en de winst te 
pakken. 
 
Gerrit Kessels   -  Hans Leenders  0 - 2 
Gerrit was ook niet opgewassen tegen Hans, waardoor Hans op deze avond 4 
punten kon bijschrijven 
 
Lei Janssen    -  Nico Grubben  1 - 1 
In deze spannende partij wisten beide spelers niet een voorsprong te behalen tot 
een vier om vier. 
Hierna was een remise niet meer te voorkomen, waarna de punten werden gedeeld. 
 

 
 
Voor de KEIZERKOMPETITIE van de SCHAAKAFDELING werd nog de wedstrijd 
gespeeld: 
 
Gerard Eggebeen   -  Luc Janssen   1 - 0 
Ook in deze partij moest Luc zijn tegenstander feliciteren. 
 

 
 
Het programma voor komende maandag 10 december 2012 is als volgt 



 
SCHAKEN CLUBKAMPIOENSCHAP 
Nico Grubben  -  Piet Pouwels 
Gerard Eggebeen  - Eddy Thewis 
Hans Leenders  - Johan Zonneveld 
 
SCHAKEN KEIZERKOMPETITIE  
Marcel Schuman  -  Luc Janssen 
 
afgemeld: Urbain 
 
DAMMEN  
geen wedstrijden voor het clubkampioenschap 
KEIZERKOMPETITIE 
Albert Janssen  - Lei Janssen 
Harrie Winkelmolen  - Gerrit Kessels 
(Schaken, Nico, Hans en Eddy) 
Afgemeld: Richard en Jo 
 
 
 
 

 
 
 Damprobleem: wit speelt en wint (door Nico Grubben) 

 
Oplossing vorige keer: 
41-36 (39x19) 36x9 (4x13) 20-14 (19x10) 15x4 (32-28) 4x6 (38x49) 6-44 (49x40) 
35x44 

 
 

 
 
 
 



 
 

Hoewel dit probleem 8 zetten diep is, valt de moeilijkheidsgraad wel mee. 

 
 

 Schaakprobleem (door Hans Leenders) 

 

Oplossing vorige keer:  
 

1.  P2-f3+ 
2. gxf3 Td1+ 
3. Kg2 Lh3 mat 

 
                   

 



 
 
 

In deze klassieke stelling uit 1973, 
is wit aan zet en geeft mat in 3 zetten? 

 
 

 

 Uitnodiging 
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NIEUWJAARSTOERNOOI 

op zondag 6 januari 2013 

  

Dit prachtige traditionele rapid-toernooi is een toernooi in het kader van de senioren Grand Prix 2013 
en de beste manier om een goed schaakjaar 2013 te starten. Er zal worden gespeeld in groepen van 
8 spelers. Indeling vindt plaats op grond van KNSB-rating en een beoordeling van mogelijke 
persoonlijke prestaties in de afgelopen jaren. Speelt u niet in een club en heeft u geen rating? Geen 
probleem! Spelers zonder rating kunnen gewoon deelnemen en zijn natuurlijk ook van harte welkom. 
  

http://www.pionneke.nl/


Dit jaar zal het toernooi opnieuw plaatsvinden in de Jo Gerrishal, waar een ruime parkeergelegenheid 
is. Wij verzoeken u om u voor dinsdag 1 januari aan te melden voor het nieuwjaarstoernooi. In 
principe kunnen we latere aanmeldingen voor het toernooi niet honoreren behoudens afmeldingen. 

 
Locatie:                 Jo Gerrishal 

Achilleslaan 2a 
6042 JV  Roermond 

0475-329306 
 

Aanvang: 09.30 uur (zaal open vanaf 09:00 uur) 
 

Aanmelden: tot  dinsdag 1 januari 
 

Inschrijfgeld: € 10,- per persoon; inclusief soep en broodjes 
 

Speeltempo:25 minuten p.p.p.p. 
 

Reglement: FIDE rapid-reglement (laatste uitgave) 
 

Prijsuitreiking: om ongeveer 17.30 uur met aantrekkelijke prijzen per groep; 
 

Voor meer informatie en uw opgave voor deelname aan het toernooi kunt u terecht bij. 
 

 
Dai Heinen: 

 
06-41733329 

daiheinen@hotmail.com 
 

of 
 

Eric Barentsen: 
 

0475-329117 
mr.e.barentsen@wxs.nl 

 
  

                                                                                                          
 

 R.S.C. ’t Pionneke wenst u allen alvast prettige Kerstdagen en een sportief schaakjaar 2013 toe 
mede namens onze sponsors Rabobank, Duwell, en Rockwool Lapinus. 

 
 

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

