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Hallo schaak- en damleden 

In deze nieuwsbrief het resterende programma met de laatste wedstrijden van 

het seizoen, een nieuwe damles van Nico met weer een dam- en schaakprobleem 

en een artikel over een kroegenloperstocht in Noorbeek. 

 

Programma en uitslagen seizoen 2007 - 2008 

interne competitie schaken 

  
Uitslagen van woensdag 14 mei 2008: 
GROEP 1: 
Eddy Thewis - Urbain Diarra ½ - ½ 
De inhaalpartij tussen Eddy en Urbain eindigde in remise. 

Programma voorjaar 2008 schaken en dammen 

Het programma voor de resterende weken van dit seizoen: 
 
MAANDAG 19-05-2008 DAMWEDSTRIJDEN: 
Lei Janssen - Eddy Thewis 
Gerrit Kessels - Theo Coopmans 
Nico Grubben - Henk van Eck 
 
Thuis moet dan nog worden gespeeld: 
DAMMEN: 
Eddy Thewis - Gerrit Kessels 
Hans Leenders - Eddy Thewis 
 
SCHAKEN: 
Eddy Thewis - Hans Leenders 
 
Op maandag 26 mei 2008 houden wij dan de EINDSPELWEDSTRIJDEN DAMMEN. Op maandag 
2 juni 2008 houden wij dan de EINDSPELWEDSTRIJDEN SCHAKEN. 
Daarna is dit seizoen afgelopen en beginnen wij weer met het nieuwe seizoen op het einde van 
augustus 2008. Hiervoor ontvangt iedereen dan een uitnodiging voor de algemene vergadering. 
 
De eindspelwedstrijd voor het dammen is dus verplaatst naar maandag 26 mei 2008. 
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Iedereen veel succes op deze laatste avonden, met hopelijk een goede opkomst. 
 
Lei Janssen 

 
  

Combineren op het dambord door Nico Grubben  

 
Les 24: de Coup de la bombe 
 

De Coup de la bombe oftewel de bomslag is zijn naam zeker waardig. Het resultaat van deze 
combinatie slaat namelijk in als een bom. 

 

 
Dit is het principe van de bomslag. Wit zet 27-21 (16x27) 32x12, hiermee is de bom geplaatst op veld 
12. Dit is een tijdbom die afgaat omdat zwart verplicht is om de meerslag (23x41) te nemen. 
Vervolgens explodeert de bom met 12x5 en wordt het afgemaakt met (41-37) 38-32 of 47-41 (46x..) 
5x.. 
  
Kenmerkend voor een bomslag is de plakker op veld 12 in combinatie met de zwarte meerslag 
(23x41). 



 

 
Nu is het werken met een bom niet zonder gevaar. Dit geldt ook tijdens het dammen. In bovenstaand 
diagram dacht wit één schijf winst te halen door de bomslag: 
27-21 (16x27) 32x12 (23x41) 12x23 (19x28). Wit staat 1 schijf achter. Maar omdat de zwarte schijven 
op 41 en 28 verloren gaan, zal wit uiteindelijk 1 schijf winnen. Althans dat denkt de witspeler, maar…. 
hij zal eerst de schijf op 41 moeten slaan, anders loopt deze door naar dam. Dus 47x36 en nu komt de 
aap uit de mouw want zwart zet (28-32) 38x27 (24-30) 35x24 (20x47).En nu heeft zwart een dam 
extra en zal de partij winnen. 
 
Dit soort naslagen zijn zeer kenmerkend voor de Coup de la bombe. Bij deze combinatie is het dan 
ook niet de vraag of men hem kan uitvoeren, maar belangrijker is of men hem mag uitvoeren. 

Damprobleem: wit speelt en wint 

 

 
Stel dat je hierboven met wit aan zet bent. En stel dat je de bomzet ziet, die begint met 30-24 (20x29 



verplicht) 27-21. Zou je hem dan uitvoeren??? S.V.P. deze vraag met ja of nee beantwoorden voordat 
je hem op een bord of computer gaat spelen.  
 
Vorige keer kon de witspeler winnen door: 35-30 (21x23) 30-24 (19x30) 25-20 (15x24) 34x25 (23x34) 
39x6. Zoals we zien kan een hielslag ook op de rechtervleugel worden uitgevoerd. 

 

Schaakprobleem: wit geeft mat in 2 

 
 
Deze week weer een mat in 2. Voor een geoefende oplosser niet moeilijk. 
 
De oplossing van het schaakprobleem van vorige week: 1. Phf5 Ld7 2. Lxd7 Pc3 3. bxc3  fxg5 4. 
Ta3#. Dit is slechts de hoofdvariant; er zijn nog vele andere mogelijkheden, maar altijd kan wit mat in 
4 geven. 

 
 

Kroegenloperstocht in Noorbeek op 7 juni 

a.s. 

 
Graag zou ik langs deze weg jullie aandacht willen vestigen op onze altijd weer gezellige 
kroegenloperstocht welke plaatsvind op zaterdag 7 juni a.s. in Noorbeek, georganiseerd door 
Schaakclub De Juiste -Z-.  

Van 10:00 uur to 17:00 uur spelen we 7 minuten partijtjes in 4 kroegen met teams van 3 personen. 
Daarbij kunnen er biertjes in alle soorten en maten genuttigd worden, een snack besteld worden en 
staat vooral gezelligheid en een relaxte sfeer voorop. 

Graag zou ik willen vragen of jullie binnen de club willen polsen of er interesse is voor dit jaarlijkse 
evenement (evt. door deze mail door te sturen naar jullie leden). Indien je geen 3 man op de been 
kunt brengen, dan kan dit altijd op de dag zelf aangevuld (in goed ondeling overleg uiteraard). 



Je kunt je natuurlijk ook solo aanmelden. We zorgen er wel voor dat je in een gezellig team 
ingeschaald wordt. Er zijn op dit moment reeds 9 teams aangemeld. 

Voor referenties over vorige edities verwijs ik graag naar de deelnemers van vorig jaar.  

Voor alle informatie omtrent dit evenement zie verder onze website. 

 
In afwachting van jullie komst naar het prachtige heuvelland,  
Luc Janssen, organisator. 

 

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