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Hallo schaak- en damleden 

Ons damteam wist deze week een mooi gelijkspel te behalen in St. Oedenrode. 

Naast de schaakuitslagen van afgelopen maandag hebben we weer een artikel 

over het jeugdschaak en natuurlijk weer een nieuw schaak- en damprobleem. 

Aanstaande maandag 5 oktober komt een aantal leden van SV Leudal op bezoek 

voor een vriendschappelijke wedstrijd schaken en dammen tegen de leden van de 

HSDV. 

 

Terecht gelijkspel damteam HSDV tegen 

RDS in St. Oedenrode 

 
 
Op maandag 28 september speelde ons damviertal zijn eerste wedstrijd van dit seizoen (2009-2010) 
in de bondscompetitie en wel de uitwedstrijd tegen het team van R.D.S. 1 in St. Oedenrode. Met 
goede moed werd aan deze wedstrijd begonnen. Op bord 4 wist Jo Peeters via een damcombinatie 
een schijf voorsprong te verkrijgen, die langzaam werd uitgebreid. Hierdoor kwamen de eerste 
punten voor onze vereniging door deze overwinning. 
 
Op bord 3 ging de strijd lang gelijk op, met een licht voordeel voor onze speler Ton Noyens. Helaas 
door een klein foutje ging deze partij toch nog verloren, zodat de stand weer gelijk was. Op bord 1 
had Lei Janssen een licht nadeel, maar het zag er lange tijd naar uit, dat een remise hier haalbaar 
was. Helaas voor Lei had zijn tegenstander precies nog een winnende zet, zodat wij op een 
achterstand stonden. 
 
Op bord 2 wist Nico Grubben na een schijf voorsprong en goed spel zijn tegenstander te verslaan, 
zodat uiteindelijk een puntendeling het juiste resultaat was in deze wedstrijd. 
 
De persoonlijke uitslagen waren dus: 
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1. Gerben Te Raa (1136) - Lei Janssen (876) 2 - 0 

2. Piet van Erp (885) - Nico Grubben (960) 0 - 2 

3. Martien van Erp (870) - Ton Noyens (943) 2 - 0 

4. Robert van der Gaag (830) - Jo Peeters (994) 0 - 2 

RDS 1 - HSDV 4 - 4 

Opvallend is dat alle witspelers hun partij wisten te winnen. 
 
Onze volgende wedstrijd is in ronde 3 tegen R.D.S. 2 op maandag 2-11-2009 weer in St. Oedenrode. 
In ronde 2 is ons viertal vrij.  

 

Derde ronde seizoen 2009 - 2010 schaken 

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

Gerard Eggebeen - Wiel Versteegen 0 - 1   

Hans Leenders - Marcel Schuman ½-½   

Luc Janssen - Jac Janssen 1 - 0   

Urbain Diarra - Hans Pirée 1 - 0   

Eddy Thewis - Johan Zonneveld 1 - 0   

Jan Verbruggen vrij 1 - 0   

De stand na drie ronden ziet er als volgt uit: 

 

 

Jeugdschaak uitslagen eerste 

competitieronde 

 
De uitslagen van de 1

e
 competitieronde. 



Pieter - Aukje 1 – 0 

Het ging vrij lang goed met Aukje, maar het ging mis toen ze over het hoofd zag dat de dame stond 
aangevallen! Zonder dit foutje, dus met iets beter kijken, had het nog spannend kunnen worden, 
maar In de ongelijke strijd die volgde maakte Pieter het bekwaam af. Pieter, proficiat! Aukje, 
volgende keer beter, je kunt het! 

Sebastiaan - Rene 1 – 0 

Sebastiaan had het erg moeilijk met Rene. Er waren voor beiden mogelijkheden, dus het had alle 
kanten op kunnen gaan. Toen het eenmaal fout ging voor Rene, ging het ook goed fout en maakte 
Sebastiaan het keurig af. Sebastiaan, proficiat! Rene, ook al heb je verloren: toch goed gedaan! 

Dus gaan na de eerste ronde Pieter, Sebastiaan en  Daphne aan de leiding met ieder 1 punt (als je 
vrij bent krijg je ook 1 punt). Op de 4

e
 en 5

e
 plaats dus Aukje en Rene. 

Komende maandag gaan we het weer hebben over de 2-voudige aanval. Niet het werkboek 
vergeten!!  Het laatste kwartier gaan we weer een spelletje doen. 

 

 

Damprobleem: wit speelt en wint 

 

Deze combinatie is 5 zetten diep en niet echt moeilijk. 

 

De laatste maal kon wit winnen door: 
22-17 (11x22) 27x9 (36x40) 50-45 (4x13) 45x23. 
  

 
  



Schaakprobleem: wit geeft mat in 2 

 

 

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

Deze week weer een mat in twee. Zwart heeft weliswaar een dame op g2 maar die is gepend door 
de toren op d2. 
  

 



 



 

  

  Foto van de week   

 
Een foto van ons schaakteam dat in april 2003 kampioen werd, al weer ruim 6 jaar geleden. 
 
Van links naar rechts: Wiel Versteegen, Wim Oosthuizen, Hans Leenders, Eddy Thewis, Pascal 
Schuman, Marcel Schuman. 
 

 
 

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