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Hallo schaak- en damleden 

 

Onze interne competities zijn bijna afgelopen. In de finalegroep 1 moeten nog 

enkele partijen gespeeld worden die beslissend zullen zijn voor het 

clubkampioenschap. De eindspelavonden (het oplossen van schaak- en 

damproblemen) zullen dit seizoen verdeeld worden over twee avonden, zodat 

iedereen zowel bij het schaken als het dammen mee kan doen. Nico Grubben 

heeft weer een interessante damles in deze nieuwsbrief. De vergadering van de 

LiSB voor het nieuw te vormen bestuur vindt plaats op 9 mei in Roermond en 

vanavond van 18.15 tot 20.00 uur zijn weer enkele van onze leden in de 

bibliotheek te Panningen om te schaken en te dammen tegen bezoekers. 

 

Hans Leenders op kop in finalegroep 1 
 
Weer hebben we een nieuwe koploper in de finalegroep 1. Door een overwinning van Hans Leenders 
op Piet Pouwels staat Hans nu op kop met een half punt voorsprong op Eddy Thewis en Wim 
Oosthuizen. Hans heeft nu dus alles in eigen hand en kan het clubkampioenschap pakken als hij wint 
van Urbain Diarra. Eddy Thewis verloor een spannende partij van Yero Derikx waarbij Eddy een loper 
over het hoofd zag en mat ging. Johan Zonneveld verloor van Urbain Diarra. 
 
De laatste partij in finalegroep 2 werd een remise tussen Lei Janssen en Nico Grubben. Lei had de 
overwinning kunnen pakken maar zag een winnende combinatie over het hoofd. Het toreneindspel 
met pluspion voor Lei kon tenslotte door Nico makkelijk remise gehouden worden. 

 
 

Resterend programma seizoen 2006 - 2007 

 
Ma 30-04-2007 KONINGINNEDAG 
Ma 07-05-2007 EINDSPELWEDSTRIJD SCHAKEN 
Ma 14-05-2007 Interne Kompetitie Dammen laatste wedstrijden 
Ma 21-05-2007 EINDSPELWEDSTRIJD DAMMEN 
Ma 28-05-2007 PINKSTERMAANDAG, geen clubavond 
Ma 03-06-2007 Laatste clubavond van dit seizoen / TEAMWEDSTRIJDEN  
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Nog te spelen wedstrijden in de interne kompetitie: 

 

Finalegroep 1: 
Eddy Thewis  - Urbain Diarra 

Urbain Diarra - Hans Leenders 

Hans Pirée  - Urbain Diarra 

Piet Pouwels  - Wim Oosthuizen 

 

Dammen: 

Nico Grubben - Eddy Thewis 

Op 7 mei 2007 is er de eindspelwedstrijd SCHAKEN 

 

Op 14 mei 2007 kunnen de volgende wedstrijden nog worden gespeeld.: 

Urbain Diarra  -  Hans Leenders 

 

Dammen:  
Nico Grubben  - Eddy Thewis 

Op 21-5-2007 is er de eindspelwedstrijd DAMMEN 

Voor de overige wedstrijden dienen door de spelers zelf een datum te worden gezocht t.w.: 

Eddy Thewis  - Urbain Diarra 

Hans Pirée - Urbain Diarra 

(Hans is niet aanwezig op 7.5.2007 en op 14.5.2007 

Indien niet anders mogelijk dan deze wedstrijd op 21-5-2007) 

Piet Pouwels - Wim Oosthuizen 

Piet is afwezig vanaf 12.5.2007 tot het einde van het seizoen. 

Piet zal met Wim kontakt opnemen voor deze wedstrijd 

Allen de medewerking gevraagd in dit kompetitie-slot 

Voor de overige spelers zal op de clubavond een wedstrijd gepland kunnen worden in de 

EXTRA-KOMPETIITIE (voor 14.5.2007) 

 

Damles voor beginners (door Nico Grubben) 
 

Les 6: pat??? 

 
Als je bij schaken geen reglementaire zet meer hebt, is het pat en tevens remise. Maar hoe zit dat nu bij een 

dampartij? 



 

Bovenstaande stand is ontstaan doordat beide spelers niet hebben afgeruild. Wit is aan zet, maar kan alleen nog 

maar achteruit spelen. Dit mag niet en dus is het een onreglementaire zet. De regel is nu: 

 
Indien iemand geen (reglementaire) zet meer heeft, is hij verloren.  
 
Zou in bovenstaande stand zwart aan zet zijn, dan is hij verloren. 

 

In bovenstaande opstelling maakt wit dankbaar gebruik van deze regel. Zwart heeft al een dam en wit nog maar 

3 schijven, welke nog een lange weg te gaan hebben tot de damlijn. 

Toch staat hij gewonnen, namelijk: 42-37 (32x41) 45-40 en zwart heeft geen zet meer en is daarom verloren. 
 

Damprobleem: wit speelt en wint 
 



 

Bovenstaand probleem is van Ir. Viergever en stamt uit 1995.  
 

De oplossing van het vorige probleem was: 
23-19 (14x32) 25x21 (36x47) 38x27 (47x49) 21-16 (49x21) 16x27 en oppositie 
 

 
Nieuwsbrief Brabants Damnieuws 
 
Als er geïnteresseerden zijn om de digitale nieuwsbrief van het Brabants Damnieuws te ontvangen, 
dan even het e-mail adres doorgeven aan Lei Janssen:  hsdv-helden@planet.nl. Iedere uitgave van 
deze nieuwsbrief wordt dan per mail gestuurd in het PDF formaat van Acrobat Reader. 
  

 
Damprobleem: mat in 2 

 

 
 
De oplossing van ons vorige probleem: Df3-h3, waarna de zwarte koning maar één veld heeft: e4. 
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Dan volgt het mat met de toren. 
 
Het mat in 2 van deze week is iets moeilijker als dat van vorige week. 

 

Buitengewone Algemene Vergadering LiSB 

op 9 mei in Roermond 

De reeds aangekondigde (extra) Buitengewone Algemene Vergadering van de Limburgse 
schaakbond is vastgesteld op woensdag 9 mei, aanvang 20.00 uur in de Jo Janssen-zaal (clublokaal 
RSC ’t Pionneke) van de Jo Gerris sporthal, Achilleslaan 2/A, 6042 JV Roermond, tel. 0475-329306  

Agenda: 
 
1.Opening 
2. Mededelingen 
3. Ingekomen stukken 
4. Voorstel benoeming commissie 
5. Rondvraag 
6. Sluiting 
 
De voorzitters en secretarissen van alle bij de LiSB aangesloten verenigingen zullen, zoals altijd het 
geval is bij algemene vergaderingen van de LiSB, een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Iedereen 
die hier interesse in heeft kan deze vergadering bijwonen. 

 

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