
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                              
                                                              
                                                              

 NIEUWSBRIEF  

 jaargang 9 nr. 345                week 23 – 2014 
 

 
 
  Brabants Damnieuws (door Nico Grubben) 

 

 

 
Het juni-nummer van het Brabants Damnieuws is uit. Dit is te downloaden vanaf de 
website van de HSDV. (Archief/Brabants Damnieuws) 
 
Van de auteur van het Brabants Damnieuws ontving ik de volgende mail: 
 
Hallo damvrienden, 
 
Bij de digitale verspreiding van de Juni-editie had ik al aangegeven dat de kwaliteit 

http://www.hsdv.nl/clubkampioenschap-dammen/attachment/pndb1/


van de foto’s niet goed was. 
 
Inmiddels ben ik er achter gekomen wat er mis is gegaan. 
De fout bleek al te zitten in de december-editie van 2013. 
Inmiddels zijn de laatste 3 edities hierop gecorrigeerd en gepubliceerd op de PNDB-
website. 
 
Groeten, 
 
Peter Arts 
 

 
 
 Teamwedstrijden (door Lei Janssen) 

 
Op de laatste clubavond van onze vereniging hielden wij weer de zg. 
teamwedstrijden. 
Hiervoor waren aanwezig: 5 schaakleden en 4 damleden. 
Deze werden door Lei verdeeld in 2 teams, waarbij dus een team bestond uit: 
Marcel Schuman, Johan Zonneveld en Luc Janssen als schaakleden en Lei 
Janssen en Gerrit Kessels als damleden. 
Het tweede team bestond uit: Eddy Thewis en Hans Leenders als schaakleden en 
als dammers: Nico Grubben en Jo Peeters. 
 
In de eerste ronde waren de wedstrijden: 
 
Marcel Schuman  - Hans Leenders  2 - 0 
Johan Zonneveld  - Eddy Thewis  0 - 2 
Luc Janssen   - vrij 
Lei Janssen   - Jo Peeters   2 - 0 
Gerrit Kessels  - Nico Grubben  0 - 2 
Deze ronde was dus een gelijkspel 
 
In de tweede ronde waren de wedstrijden: 
 
Hans Leenders  - Johan Zonneveld   2 - 0 
Eddy Thewis   - Luc Janssen  2 - 0 
Vrij    - Marcel Schuman 
Nico Grubben  - Lei Janssen   1 - 1 
Jo Peeters                          - Gerrit Kessels  2 - 0 
Deze ronde was dus een duidelijke overwinning voor het tweede team 
 
In de derde ronde waren de wedstrijden: 
 
Johan Zonneveld  - vrij  
Marcel Schuman  - Eddy Thewis  0 - 2 
Luc Janssen   - Hans Leenders  0 - 2 



Lei Janssen   - Nico Grubben  2 - 0 
Gerrit Kessels  - Jo Peeters   0 - 2 
Ook deze ronde was dus voor het tweede team, die dan ook de totaaloverwinning 
had verdiend. 
 
Na deze avond kunnen wij weer met zijn allen vakantie houden tot in augustus, 
wanneer wij weer beginnen met onze clubactiviteiten. 
 
Allen een prettige vakantie 
 
Lei Janssen 

 
 
 
 Eindstand dammen (door Lei Janssen) 

 
 

Omdat er nog enkele wedstrijden in de Herfstcompetitie niet zijn gespeeld door 
Richard, zijn deze volgens de regels in een reglementaire uitslag veranderd. 
 
Hierdoor is de eindstand: 
 

 



 Damprobleem: wit speelt en wint (door Nico Grubben) 

 
 
Oplossing probleem van vorige keer: 
32-27 (36x47) 27-22 (27x44) 22x2 (44x22) 50-44 (22x50) 14-9 (4x13) 2x6 

 
 
 
 
 

 
 

Als afsluiter van dit seizoen een combinatie van 5 zetten diep gevolgd door een 
eindspel van 2 zeten.



 Schaakprobleem (door Hans Leenders) 

 

 
Oplossing probleem vorige week:  

 
 

1.Pd6+    cxd6 
2.Tc4 mat 

 
 

 
 

Zwart is aan zet en geeft mat 
in 2 zetten? 



 
 Uitnodiging 

 

 
 

 
 

************************************* 
 
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. 
 
 
De nieuwsbrief is in zowel Word 97-2003 als PDF verkrijgbaar. Indien je de andere 
versie wilt ontvangen (of beiden) is dit mogelijk via bovenstaand adres. 

mailto:nico.grubben@home.nl

