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Bericht voor de schakers 

Er is gebleken dat rond het wel of niet afmelden en de consequenties daarvan onduidelijkheden zijn, 

vandaar even een korte stellingname: 

 

Zoals iedereen weet is ons schaakprogramma best vol. Het is dus belangrijk dat we allemaal 

samenwerken om een zo goed mogelijk verloop van de schaakcompetitie te krijgen. Dit is in het 

belang van iedereen.  

Voor alle duidelijkheid nog even de regels op een rij : 

-          Lei Janssen stelt een voorlopig programma op dat wekelijks wordt aangepast aan de actuele 

situatie. 

-          Dit programma wordt aan iedereen per mail toegestuurd, kijk dus regelmatig je mail na! 

-          Elke maandag is een speeldag, dus als je niet kan moet je jezelf op tijd afmelden bij Lei 

Janssen. Indien dit niet gedaan wordt kan dat leiden tot een nul-score ! Op tijd houdt in dat 

behoudens onvoorziene omstandigheden ten laatste ’s maandags om 18.30 uur afgemeld 

wordt. Geplande vakanties, avondwerk, sociale verplichtingen e.d. zijn meestal lang van te 

voren bekend, het is dus niet zo moeilijk om dat dan ook ruim van te voren aan te geven. 

Deze regels zijn noodzakelijk, het is anders ondoenlijk om een programma samen te stellen 

dat vlot verloopt. Bovendien kan het gebeuren dat spelers voor niets de reis naar het 

clublokaal maken of dat iedereen lang moet wachten tot er begonnen kan worden met 

spelen en dat is voor niemand plezierig!  

-          Het is natuurlijk niet zo dat de competitieleider zo maar met nullen gaat strooien indien 

onvoorzien wat misgaat. Maar iedereen moet goed beseffen dat niet afmelden bij Lei (dus 

niet bij je tegenstander) tot een sanctie kan leiden. 

 

Het bestuur hoopt dat met dit bericht alle onduidelijkheden omtrent het wel of niet afmelden 
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weggenomen zijn en wenst iedereen verder een spannende en plezierige competitie toe. 

 

Programma schaken en dammen intern 

 

 

We voegen voor de duidelijkheid nog even het programma erbij voor a.s. maandag 15-01-2007: 

 

SCHAKEN  GROEP A 

Piet Pouwels - Hans Pirée 

Hans Leenders - Johan Zonneveld 

Urbain Diarra - Marcel Schuman 

Wiel Versteegen - Yero Derikx 

Wim Oosthuizen (voorlopig vrij) 

Eddy Thewis is op 15-01-2007 verhinderd 

 

 

SCHAKEN GROEP B: 

Nico Grubben - Luc Janssen 

Jac Janssen - Lei Janssen 

Carsten Daniels - Gerard Eggebeen 

Guus Jagers - Jan Verbruggen 

 

Op maandag 22-01-2007 is er weer een dambondswedstrijd. Hiervoor zijn de volgende dammers aan 

de beurt: 

Nico - Jo - Ton en Gerrit (of Albert) 

 

Het schaakprogramma op deze avond is dan: 

 

Groep A: 

Johan Zonneveld - Hans Pirée 

Hans Leenders - Wim Oosthuizen 

Marcel Schuman - Wiel Versteegen 

Piet Pouwels - Eddy Thewis 

Urbain Diarra - Yero Derikx 

 

Groep B 

Gerard Eggebeen - Jan Verbruggen 

Jac Janssen - Guus Jagers 

Luc Janssen - Carsten Daniëls 

 

Dammen: 

Lei Janssen - Albert Janssen 

 

Svp: indien niet aanwezig kunnen zijn, bij mij afmelden, kan ik nog een andere wedstrijd 

plannen (liefst per e-mail):  hsdv-helden@planet.nl 

 

Dan kan het voorjaarprogramma zo soepel mogelijk verlopen. 
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Graag jullie medewerking. 

 

Lei Janssen, wedstrijdleider 

 

Voor alle uitslagen en standen zie onze website: www.hsdv.nl 
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