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Hallo schaak- en damleden 

Na de tweede ronde van de interne competitie schaken en dammen van afgelopen 

maandag wordt er op de komende clubavond een volledig programma voor de 

schakers gespeeld en één partij voor de dammers. De overige dammers spelen 

deze avond een externe wedstrijd. Verder in deze nieuwsbrief een artikel van 

Jan Verbruggen over het jeugdschaak, een nieuw schaak- en damprobleem en een 

artikel over een computerprogramma. 

 

Tweede ronde seizoen 2009 - 2010 schaken 

en dammen 

 
Afgelopen maandag is de tweede ronde van de interne competitie gespeeld. 
Bij de schakers waren er de volgende uitslagen: 
  

Piet Pouwels - Jac Janssen 0 - 1   

Wiel Versteegen - Hans Leenders 1 - 0   

Luc Janssen - Eddy Thewis 0 - 1   

Marcel Schuman - Johan Zonneveld ½-½   

Urbain Diarra - Jan Verbruggen 1 - 0   

Hans Pirée - Gerard Eggebeen ½-½   

De stand na twee ronden ziet er als volgt uit: 
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Bij de dammers waren er de volgende uitslagen voor het keizer systeem: 

Harrie Winkelmolen - Lei Janssen 0 - 2   

Albert Janssen - Nico Grubben 1 - 1   

Gerrit Kessels - Jo Peeters 0 - 2   

 

Gerrit Kessels - Albert Janssen 0 - 2   

Ton Noyens - Jo Peeters 2 - 0   

Lei Janssen - Nico Grubben 0 - 2   

LET OP: 

Komende maandag is er een viertal damleden naar St. Oedenrode  voor de eerste bondswedstrijd. 
Hierdoor is Lei Janssen a.s. maandag niet op de clubavond. Voor de schaakafdeling is er de derde 
ronde van de Keizerkompetitie. 

Hiervoor is afgemeld: Piet Pouwels 

De overige spelers zijn voorlopig als volgt een wedstrijd gegeven: 

Gerard Eggebeen - Wiel Versteegen 
Hans Leenders - Marcel Schuman 
Luc Janssen - Jac. Janssen 
Urbain Diarra - Hans Pirée 
Eddy Thewis - Johan Zonneveld 



Jan Verbruggen vrij 

Voor de overige damleden zijn er de wedstrijden: 
Albert Janssen -  Harrie Winkelmolen 
Gerrit Kessels vrij  

Eventueel kan Gerrit tegen Jan Verbruggen spelen. 

PROGRAMMAWIJZIGING: 

Op maandag 5 oktober komen er leden van de Schaakvereniging Leudal om een wedstrijd tegen ons 
schaken of te dammen. Graag even voor of op maandag opgeven (bij Eddy en Marcel) welke 
schaakleden en welke damleden er een wedstrijd meespelen, zodat de spelers van Leudal weten, 
hoeveel damwedstrijden en hoeveel schaakwedstrijden zij kunnen spelen. 

Iedere speler speelt dus een schaakwedstrijd of een damwedstrijd (zoals wij ook tegen R.D.S. uit St. 
Oedenrode hebben gespeeld). Leden laat iets weten a.s. maandag, zodat dit goed kan worden 
geregeld. 

Lei Janssen wedstrijdleider 

 

Eerste ronde interne competitie jeugdschaken 

HSDV 

Afgelopen maandag hebben we geoefend in het spelen met de klok, want komende maandag wordt 
de eerste competitie-partij gespeeld. 
De spelers krijgen 15 minuten per speler per partij.  
 
Ronde 1: 
Pieter - Aukje 
Sebastiaan - Rene 
Daphne is de eerste ronde vrij. 

Rene is ons nieuwste jeugdschaaklid en is een klasgenootje van Daphne. Ze zit nog in de 
“probeerperiode”, maar ze vindt het leuk en zal waarschijnlijk blijven. Enkele weken geleden hebben 
de kinderen een CD-rom meegekregen met daarop een schaak-leerprogramma volgens de 
stappenmethode. Dat is dus dezelfde methode als het werkboek. Er staan 2600 verschillende 
stellingen op! Veel plezier ermee. 

Vorige week hebben Pieter en Aukje zich afgemeld voor de schaakavond, maar de moeder van 
Daphne kon mij niet bereiken om Daphne af te melden. Sebastiaan was vergeten om zich af te 
melden. 

Om beter bereikbaar te zijn volgt daarom hier mijn GSM nummer: 06-54667684 

Jan Verbruggen, jeugdleider 

 

Damprobleem: wit speelt en wint 



 

Het probleem van deze week is slechts 4 zetten diep en heeft een erg mooie eindslag. 
 
Vorige keer kon wit winnen door: 
41-37 (32x41) 42-37 (41x32) 47-41 (36x47) 33-28 (47x20) 28x8 (3x12) 25x3 
Bij de juiste voortzetting kan wit nog net voorkomen dat zwart een dam haalt. 

 

Schaakprobleem: wit geeft mat in 2 

 

 
 

Deze week weer een mat in 2 waarbij al direct duidelijk is dat de zwarte pion een rol speelt om het mat 
voor elkaar te krijgen. 

De oplossing van vorige week: 1. Pc8 (dreigt Pe7) b5 (1... Pc6 2. Pb6#) (1... Kc6 2. Dc4#) 2. Pe7#. 

 



Computertip: verander eens van bureaublad 

met WallPapa 

Voor degenen die regelmatig een andere foto op het bureaublad van hun PC of laptop plaatsen: dit 
kan helemaal automatisch met het programma WallPapa. Na installatie van dit kleine programma kan 
een map met foto's gekozen worden die dienen als bureaubladfoto. Daarna wordt de tijd ingesteld 
voor het wisselen van de foto. De website waar dit gratis programma te downloaden is: 
www.phoeniixz.net/software.html. WallPapa is slechts 2,5 Mb groot en zeer eenvoudig in te stellen. 
Op de website zijn ook nog enkele gratis wallpapers te downloaden. 

 

De site waar WallPapa te downloaden is. 

 

  Foto van de week   

http://www.phoeniixz.net/software.html


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 
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 een berkenschildwants en is gemaakt met een Canon 500D met macro lens. 
Dit insect is heel mooi gekleurd en is een wantsensoort die in vrijwel iedere tuin voorkomen.  

Wantsen zijn klein en sprieterig en weinig aaibaar, sommige soorten als de bedwants staan bekend 
als plaaginsecten die ook binnenshuis voorkomen. Een aantal soorten veroorzaakt ook schade aan 
gewassen in de landbouw, maar hebben meestal niet zo'n verwoestende uitwerking als andere 
insecten zoals plantenluizen en sprinkhanen. Net zoals sprinkhanen kunnen veel wantsen geluiden 
produceren met diverse aanpassingen op het lichaam die per groep verschillen. Soms kunnen ook de 
wijfjes en de larven geluiden maken, die lijken op een zoem-geluid. Wantsen kunnen ook geluiden 
waarnemen, met name door gehoorsharen die trillingen waarnemen. 

 

 

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