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Hallo schaak- en damleden 

De eerste ronde in de interne competitie schaken en dammen is afgelopen 

maandag gespeeld, waarvan de uitslagen in deze nieuwsbrief. Voor de dammers 

staat er weer een druk programma te wachten dit seizoen wat betreft de 

externe wedstrijden. Deze week in de nieuwsbrief weer een nieuw dam- en 

schaakprobleem en een aankondiging voor het Mondriaan paardschaaktoernooi in 

Heerlen. 

 

Eerste ronde nieuwe seizoen 2009 - 2010  

 
Afgelopen maandag is de eerste ronde van de Keizer-kompetitie gespeeld. 
Bij de schakers waren er de volgende uitslagen: 
  

Jan Verbruggen - Piet Pouwels ½-½   

Jac Janssen - Wiel Versteegen 0 - 1   

Hans Leenders - Luc Janssen 1 - 0   

Gerard Eggebeen - Marcel Schuman ½-½   

Johan Zonneveld - Urbain Diarra ½-½   

Vrij Eddy Thewis 0 - 1   

Bij de dammers waren er de volgende uitslagen: 

Harrie Winkelmolen - Lei Janssen 0 - 2   

Albert Janssen - Nico Grubben 1 - 1   

Gerrit Kessels - Jo Peeters 0 - 2   

Komende maandag is er voor de schakers de 2
e
 ronde van de Keizer-kompetitie. 

Voor de dammers is er een ronde voor het Klubkampioenschap met de volgende wedstrijden: 
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Gerrit Kessels - Albert Janssen 
Ton Noyens - Jo Peeters 
Lei Janssen - Nico Grubben 
vrij = Theo Coopmans. 
 
Het nog te spelen programma voor de dammers is als volgt: 
 



 

Het is de bedoeling dat de partijen om 20.00 beginnen. Wedstrijdleider Lei Janssen maakt van te 
voren een indeling voor de partijen, dus zorg voor een tijdige afmelding als iemand deze avond niet 
kan komen spelen. Afmelden 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 Lei op zijn 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 jaarvergadering wordt om 20.00 uur de klok in werking gesteld. 
  

 

Brabant Cup dammen extern programma 

 
 

Programma 1e ronde eerste klasse 

(viertallen) 2009 - 2010 
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Ronde 1: 

Maandag      28-09           R.D.S. II-P.S.V. Dammen 

Maandag     28-09           R.D.S. I- H.S.D.V. Dammen 

Dinsdag        29-09           B.D.O.-Heijmans Excelsior II 

Donderdag   01-10           d’Amateurs II-d’Amateurs I 

Donderdag   01-10           Micone-E.A.D. 

Donderdag   01-10           Heijmans Excelsior I-OSDO D.A.M. Dongen 
d’Amateurs III is Vrij 

 

Damprobleem: wit speelt en wint 

 

In bovenstaande stand lijkt er niets aan de hand voor zwart. Toch is er wel degelijk een dreiging voor 
hem als wit de goede zetten doet. 
 
De oplossing van vorige keer was: 
32-28 (26x37) 27-21 (16x27) 28-22 (27x18) 38-32 (37x28) 40-34 (slagkeus) 35x13. 

 

Schaakprobleem: wit geeft mat in 2 

 



 
 

In deze mat in 2 houdt de witte dame de zwarte koning gevangen en moet het witte paard het werk 
doen. 

De oplossing van vorige week: 1. Tg4 Kb3 (1... Kc1 2. Tc4#) (1... Kd3 2. De4#) (1... Le2 2. Db1#) 2. 
Dxd1# 

 



 

 

Foto van de week 

Zijn er leden van de HSDV die een interessante of opmerkelijke foto hebben en deze in de nieuwsbrief 
geplaatst willen zien mail deze dan naar wversteegen@home.nl. Het onderwerp mag over schaken en 
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dammen gaan maar dat hoeft niet. Het is de bedoeling om naast het schaak- en damnieuws ook eens 
iets anders in de nieuwsbrief te plaatsen. 
 
De foto van deze week is van Wiel Versteegen en is gemaakt met een Canon macro lens en laat een 
distelvlinder zien die aan een smakelijke maaltijd bezig is. 
 

 

 

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