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Hallo schaak- en damleden 

De vriendschappelijk wedstrijd van onze leden tegen de schakers van SV Leudal 

eindigde in een overwinning voor de HSDV. Ons clublokaal was bijna tot de 

laatste plaats gevuld. Verder in deze nieuwsbrief het externe programma 

schaken voor de Limburgse Schaakbond waar de HSDV met één zestal aan zal 

deelnemen in de tweede klasse B. 

 

HSDV wint van SV Leudal in 

vriendschappelijke wedstrijd 

 
Op maandag 5 oktober 2009 hield onze vereniging een wedstrijd schaken-dammen tegen de 
Schaakvereniging Leudal. Er werd op deze avond 3 rondes dampartijen gespeeld en 3 rondes 
schaakpartijen. Zoveel mogelijk werd er steeds een wedstrijd gespeeld tussen een speler van HSDV 
en een speler/speelster van SV Leudal. 

Na een gezellige avond werd de HSDV winnaar als vereniging met 38,5 punten tegen SV Leudal 
33,5 punten. De beste prestatie kwam op naam van een speler van SV Leudal en wel op naam van 
Coen Oosse, die 5,5 punten wist te behalen.   

Door onze vereniging HSDV werden de meeste punten behaald bij het dammen, terwijl de winnaar 
bij het schaken overduidelijk SV Leudal was. 
 
De totaalstand van deze avond met het aantal punten per speler was als volgt: 
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Programma schaken en dammen 12 oktober 

2009 



Komende maandag is er voor de schaakafdeling de Keizer-kompetitie. Voor de damafdeling is er de 
Interne Clubkampioenschap 

 Doordat er al een wedstrijd is gespeeld op 5 oktober 2009 n.l. Jo Peeters - Theo Coopmans 2 - 0; heb 
ik het programma als volgt samengesteld: 

 

Gerrit Kessels is vrij 
Jo Peeters - Albert Janssen (uit ronde 5) 
Nico Grubben - Ton Noyens (uit ronde 1-2) 
Lei Janssen - Theo Coopmans (uit ronde 4) 

Allen veel succes 
Wedstrijdleider Lei Janssen 

 

Programma externe competitie HSDV  

 
Het speelschema van ons schaakteam in de competitie van de Limburgse Schaakbond voor het 
komende seizoen is als volgt: 



 

 

Damprobleem: wit speelt en wint 

  



 
  
Ook deze keer is het weer een kwestie om de juiste stenen in de juiste volgorde te offeren. 
 
Afgelopen keer kon wit winnen door: 
28-23 (18x20) 35-30 (40x49) 30-24 (49x41) 24x11 (6x17) 46x37 en oppositiewinst. 

 

Schaakprobleem: wit geeft mat in 3 

 
 

Deze week een mat in 3. Wit vangt de koning met toren en twee paarden waarbij de pionnen de 
zwarte koning behoorlijk in de weg staan. 

De oplossing van vorige week was als volgt: 1. Ta2 Df2 (1... h3 2. Pf3#) 2. Lb8#. 

 



   Foto van de week  

 
 
Een foto uit 1992: Voorzitter Cor van Adrichem reikt een beker uit aan onze eerste clubkampioen 
schaken Dominique Stappers 

 

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