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Hallo schaak- en damleden 

Het seizoen 2009 - 2010 is inmiddels geopend met de jaarvergadering afgelopen 

maandag. Op maandag 7 september zullen de clubkampioenen schaken en dammen 

Urbain Diarra en Nico Grubben een simultaan geven voor de clubleden en 

eventuele belangstellenden. De aanvang van deze avond is 20.00 uur en vindt 

plaats in ons clublokaal Kerkeböske in Helden-Dorp. Bijgevoegd aan deze 

nieuwsbrief de handleiding voor het instellen van de schaakklokken omdat er een 

wijziging heeft plaatsgevonden in de speeltijd van de interne partijen. 

 

Foto's prijsuitreiking van het seizoen 2008 - 

2009 

Hieronder enkele foto's van de prijsuitreiking van het afgelopen seizoen, uitgereikt door voorzitter 
Eddy Thewis. 
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Lei Janssen weet altijd wel een prijs te pakken bij de dammers 
 
 

 
 
Marcel Schuman wist diverse interne toernooien te winnen 



 

 
 
Clubkampioen dammen Nico Grubben 
 

 
 
Hans Leenders kan weer een beker aan de prijzenkast toevoegen 
 



 

 
 
Urbain Diarra met zijn eerste clubkampioenbekers 

 
 
Urbain Diarra met de wisseltrofee als winnaar van het gecombineerde schaak en damtoernooi 



 

Programma najaar 2009 

 

 

Wedstrijdregels voor de interne competitie 

 
Normaal gesproken is er iedere maandagavond een programma voor schaakafdeling en een 
programma voor de damafdeling 
Indien men een avond niet kan komen, dient men zich af te melden voor 18.30 uur bij de 
wedstrijdleider: Lei Janssen, tel. 077-3061660 b.g.g. 06-12528426 
Ook kan men zich voor zondagavond afmelden per e-mail op hsdv-helden@planet.nl 
 
In bijzondere gevallen kan men nog kontakt opnemen met mij op mijn 06-nummer na 19.00 uur. 
Om 19.45 uur wordt begonnen met de indeling voor de wedstrijden van de clubavond 
Indien men niet komt en zich niet heeft afgemeld, dupeert men een tegenstander. 
Dit kan bestraft worden met enkele punten in mindering, behoudens overmacht. 
Op verzoek van de vergadering wordt om 20.00 uur de klok in werking gesteld 

  
SCHAAKAFDELING 
Bij de schaakafdeling is in het begin het Keizersysteem van toepassing 
Hierbij is de paring van de wedstrijd pas mogelijk, als bekend is, welke spelers er zijn  of nog komen. 
Er dient te worden begonnen om 20.00 uur. 
 
De afmelding is daarom van groot belang 
De speeltijd is: per speler 40 zetten voor 1 uur en 45 minuten, daarna 15 minuten voor de rest van de 
partij. Aangenomen door de vergadering 
 
DAMAFDELING 
Bij de damafdeling staat in het programma vermeld: 
Interne Kompetitie Keizer 
of Interne clubkampioenschap 
Bij de Interne Clubkampioenschap is de paring bekend, zie de bijlage bij het programma. 
Bij de Interne Kompetitie Keizer wordt ook op de avond de paring vastgesteld. 
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Ook bij de damafdeling is de afmelding van groot belang 
De speeltijd is: 
50 zetten voor 1,5 uur per speler, daarna 20 minuten voor de rest van de partij, een en ander zoals 
ook in de bondswedstrijden 
 
In bijzondere gevallen beslist de wedstrijdleiding (eventueel in overleg met andere bestuursleden) 
 
Allen een mooi en goed seizoen toegewenst. 
 
Lei Janssen wedstrijdleider 
tel. 077-3061660 bgg 06-12528426 

 

Damprobleem: wit speelt en wint 

 

We openen dit seizoen met een niet al te moeilijke combinatie van 5 zetten diep. 
 
David won in nieuwsbrief 41 van Goliath door te spelen: 
33-28 (23x41) 42-37 (41x32) 24-19 (14x23) 13-9 (4x13) 31-27 (slagkeus) 26x17  

 

Schaakprobleem: wit geeft mat in 2 

 



 
 
We beginnen met een mat in 2 waar de sleutelzet ondanks de witte overmacht niet al te makkelijk te 
vinden is. 
 
De oplossing van de laatste nieuwsbrief van het vorige seizoen was: 1. Dg8 Kc5 (1... Kc7 2. Pc4 Kxc6 
3. Dc8#) (1... Kxe5 2. Pe4 Kd4 (2... Kf4 3. 
Dg5#) 3. Dd5#) 2. Db8 Kd4 3. Dd6#. 

 

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

 

  

 

HOOFDSPONSOR HSDV 
AutoArena Venlo, Celsiusweg 5, 5928 PR 

Venlo 
Tel.: (077) 320 30 40 - Fax: (077) 320 30 
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Website: www.autoarena.nl 
E-mail: venlo@autoarena.nl  

 

 
AutoArena Venray, 

Leunseweg 47a, 5802 CG Venray 
Tel.: (0478) 55 13 00 - Fax: (0478) 58 56 96 

E-mail: venray@autoarena.nl  

 
AutoArena 
Panningen, 

JF kennedylaan 20, 
5981 XC Panningen 
Tel.: (077) 306 06 66 
- Fax: (077) 307 75 
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E-mail: 

helden@autoarena.nl 
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