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 Bondscompetitie Schaken (door Eddy Thewis) 

 
 

Beste mensen, 
 
Eerst het goede nieuws: Urbain is terug zodat we weer met een sterker team 
kunnen spelen. 
 
Voor zondag spelen we met het volgende team: 
 
1. Urbain   077-4661048 
2. Hans     077-3079687 
3. Pascal   046-4859213 
4. Marcel   0475-493075 
5. Piet     06-10422607 
6. Gerard   077-3988810 
 
De oneven borden spelen met wit. 
Jan Verbruggen is reserve (077-3077148 of 0654667684) 
Als iemand deze mail print hebben jullie gelijk alle gegevens ;) 
 
Pascal en Marcel gaan rechtstreeks. Piet zou jij Hans willen ophalen rond 5 voor 
12? Hans graag gereed staan!  
De anderen graag klaar staan om 12u bij Kerkeböske. 
 
Piet en Gerard zijn de mogelijke chauffeurs, kunnen jullie dat onderling regelen? 
 
Wat het teamleider zijn betreft. Marcel kun jij dat op je nemen? Moest Marcel veel 
vroeger klaar zijn dan de rest dan kunnen Gerard of Piet dit overnemen. De 



teamleider van de bezoekende ploeg, wij dus, hoeft niets anders te doen dan het 
formulier te tekenen. Alles bij de bond melden moet de wedstrijdleider/teamleider 
van de thuisspelende ploeg doen. 
 
De gegevens van de tegenstander EWS: 
 
Adres : Keenterhart 

  
St. Jozefkerkplein 3 

  
6006 ZH Weert  

Telefoon :  0495-462090 
Speeldag :  Zondag 
Tijd :  13.00 uur 
  
Telefoon :  0495-785495 
Email : hans.voogt@hotmail.com  

 
Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik dat graag. 
 
Hartelijke groet en succes!! 
 
Eddy  
 
 
 

 
 Interne competities (door Lei Janssen) 

 
 
Afgelopen maandag zijn er weer enkele wedstrijden gespeeld in de diverse 
afdelingen 
 
SCHAAKAFDELING CLUBKAMPIOENSCHAP  
 
Gerard Eggebeen   - Eddy Thewis     0 - 1 
Deze gelijk opgaande partij bood aanvalskansen voor beide spelers. 
Op een gegeven moment deed Gerard een offensieve pionzet, waardoor zijn loper 
ongedekt kwam te staan. 
Hierna gaf Gerard de partij gewonnen. 
 
Nico Grubben   - Piet Pouwels  0 - 1 
In deze partij kwam Nico onder druk te staan, welke op een bepaald moment te 
groot werd. 
In deze situatie gaf Nico zich dan ook gewonnen. 
 
Hans Leenders   -  Johan Zonneveld     1 - 0 
Ook in deze partij werd de druk groot voor Johan, die uiteindelijk moest opgeven. 
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SCHAAKAFDELING KEIZERKOMPETITIE 
 
Marcel Schuman  - Luc Janssen   1 - 0 
Zoals altijd ging Luc weer agressief van start, offerde een paard. 
Het offer was echter niet goed doorberekend, waardoor Marcel materiaalwinst kreeg 
zonder compensatie. 
Daarna volgde een grote opruimactie, waarna Marcel de winst naar zich toe kon 
trekken. 
 

 
 
 
DAMAFDELING  KEIZERKOMPETITIE 
 
Harrie Winkelmolen  - Gerrit Kessels  0 - 2 
In deze partij was Harrie toch niet opgewassen tegen Gerrit. 
 
Gerrit Kessels  - Hans Leenders  2 - 0 
In deze tweede partij voor Gerrit (en ook voor Hans, zie schaken) was Gerrit nog 
steeds in vorm en wist Hans te verrassen. 
 
Albert Janssen  - Lei Janssen   1 - 1 
In deze partij kwamen beide spelers met een combinatie op dam. 



Albert moest daarna een schijf offeren om zijn dam niet te verliezen. 
Daarna maakte Lei een fout, die Albert echter over het hoofd zag. 
Met een grote afruil maakte Lei later een stand van vier om vier, die uiteindelijk een 
remise tot gevolg had. 
 

 
 
 
Voor komende week zijn de volgende zaken gepland: 
 
Zaterdag 15 december 2012. zevende en achtste ronde van het Brabant 
Kampioenschap (Lei Janssen en Hans Leenders) 
 
zondag 16 december 2012  Bondskompetitie schaakzestal. 
   E.W.S.  - H.S.D.V. 
 
maandag 17 december 2012 Gecombineerd SCHAAK/DAMTOERNOOI. 
Op deze laatste clubavond van het jaar 2012 wordt weer dit toernooi gehouden voor 
onze leden. 
 
Jongens veel succes 

 
 Damprobleem: wit speelt en wint (door Nico Grubben) 

 
Oplossing vorige keer: 
29-23 (33x31) 23x3 (40x29) 49x40 (35x44) 45-40 (44x35) 15-10 (5x14) 3x26 (35-40) 
26-17 (40-45) 17-50 

 

 
 



 
 

Dit is een probleem voor mensen die niet te bang zijn om iets te geven. 
 
 
 

 

 Schaakprobleem (door Hans Leenders) 

 

Oplossing vorige keer:  
 

1. Dxf7+ Pxf7 
2. Lxf7+ Dd8 
3. Pe6 mat 

                   

 
 
 
 



 
 
 

Zwart is aan zet en geeft geforceerd 
mat in 3 zetten? 

 
 

 Uitnodiging 
 

SCHAAKVERENIGING  

        HORST ‘76 

 

 

     Organiseert de 

   16e Open Noord Limburgse   

  SNELSCHAAKKAMPIOENSCHAPPEN 

       Op zaterdag 19 januari 2013 
 
 
Zaal:    Café “De Leste Geulde”. 

   Noordsingel 75 te Horst, telefoon: 077 – 3984190 

 



Aanvang:  10.30 uur. Einde: 16.45 uur 

 

Aanmelden:  t/m vrijdag 18 januari via  

gdboots@home.nl  of aan de  

                         toernooizaal tot uiterlijk 10.15 uur 

 

Inschrijfgeld:  € 7,50   

 

Extra:   U wordt ontvangen met koffie/thee +  ……    

 

Inzet:   De winnaar ontvangt de wisseltrofee en de titel  

“Snelschaakkampioen Noord Limburg” 

 

Prijzen:  De hoofdprijs in groep 1 bedraagt €100,-; de 2
e
 prijs in 

   groep 1 is €70,-. Daarnaast zijn er in iedere finalegroep  

   van 8 personen  2 aantrekkelijke geldprijzen te winnen 

 

Speeltempo:  7 minuten per persoon per partij. Iedereen speelt 3 voorrondes in  

                                    groepen van 4. Daarna de finale groep van 8 personen.  

 

Informatie:  Voor meer informatie kunt u terecht bij onderstaande 

   telefoonnummers of via bovenstaand e-mail adres. 

   077-3988053, 077-3983092 

 

Sponsors:  Café “De Leste Geulde”. PLUS, Van Berlo Beheer B.V. 

   Hallo Horst aan de Maas   

    

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