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Hallo schaak- en damleden 

Ons schaakteam leed een kleine nederlaag in Posterholt in de eerste 

competitiewedstrijd van de bondscompetitie. Verder in deze nieuwsbrief weer 

een nieuw schaak- en damprobleem en een aankondiging van een schaakprobleem 

oploswedstrijd via internet. Aanstaande maandag is weer ons jaarlijkse 

gongtoernooi voor zowel de schakers als de dammers. Ben op tijd aanwezig zodat 

er om 8 uur begonnen kan worden. 

 

Schaakteam HSDV geeft voorsprong uit 

handen in Herkenbosch 

 
 

 
In de eerste wedstrijd van de bondscompetitie heeft ons schaakzestal in de uitwedstrijd tegen de 
Postertoren in Herkenbosch een 2½-1½ voorsprong uit handen gegeven. Het eerste punt werd voor 
de HSDV gescoord door Eddy Thewis op het derde bord. Vlak daarvoor had Urbain Diarra op het 
eerste bord een nederlaag geleden door een fraai offer van zijn tegenstander waarna Urbain het mat 
niet meer kon vermijden. Op bord zes deelde Marcel Schuman het punt met zijn tegestander.  Wiel 
Versteegen speelde een degelijke partij en won in het middenspel een pion, die uiteindelijk in het 
eindspel beslissend voordeel bracht. De HSDV leek tenminste een gelijkspel binnen te halen, maar 
helaas gingen de laatste partijen op bord vier en vijf verloren. Hans Leenders en Pascal Schuman 
konden hier niet scoren, zodat ons zestal met een toch wel teleurstellende 2½-3½ nederlaag uit 
Herkenbosch vertrok. 
 
Op 22 november 2009 zal ons schaakzestal aantreden tegen Venlo 3 in een thuiswedstrijd, een altijd 
lastige tegenstander.  
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De persoonlijke uitslagen waren: 

J. Hendrikx - U. Diarra 1 - 0 

F. Clevers - W. Versteegen 0 - 1 

Th. v. Pol - E. Thewis 0 - 1 

A. Hermus - H. Leenders 1 - 0 

P. Beckers - P. Schuman 1 - 0 

J. Kornips - M. Schuman ½-½ 

De Postertoren 1 - HSDV 3½-2½ 

 

De stand na de eerste ronde ziet er als volgt uit: 
 

 

 

Seizoen 2009 - 2010 schaken 

keizercompetitie 

 
Op maandag 19 oktober 2009 was er bij het schaken een ronde van de Keizerkompetitie 
Hierbij waren de volgende uitslagen te noteren: 

Wiel Versteegen - Jan Verbruggen ½-½   

Eddy Thewis - Gerard Eggebeen 1 - 0   

Hans Leenders - Urbain Diarra 0 - 1   

Jac Janssen - Johan Zonneveld ½-½   

Marcel Schuman - Luc Janssen 1 - 0   

Nico Grubben vrij 1 - 0   

Komende maandag is er weer ons jaarlijkse GONGKAMPIOENSCHAP. 

Zorg allen op tijd te zijn, zodat wij ook tijdig kunnen beginnen. 

De stand na de laatste ronde ziet er als volgt uit: 



 

 

Dammen seizoen 2009 - 2010 interne 

competitie 

Komende maandag is er weer ons jaarlijkse GONGKAMPIOENSCHAP. 

Zorg allen op tijd te zijn, zodat wij ook tijdig kunnen beginnen. 
 
Bij de dammers waren er de volgende uitslagen voor het keizer systeem: 

Albert Janssen - Harrie Winkelmolen 2 - 0   

Lei Janssen - Jo Peeters 1 - 1   

De stand voor de keizercompetitie: 

 

  

Bij de damafdeling was er een wedstrijd van de klubkampioenschap 
 
Hierbij was de volgende uitslagen te noteren: 



Jo Peeters - Theo Coopmans - Nico Grubben 0 - 2   

De stand voor de damclubcompetitie: 

 

 

 Jeugdschaak 

Afgelopen maandag hebben we weer een nieuw jeugdlid mogen verwelkomen: Roy Faessen. 

Omdat de werkboekjes van de stappenmethode op waren heeft onze penningmeester Nico nieuwe 
besteld alsmede enkele proef-examens! De bestelling is inmiddels aangekomen. Nico, dank daarvoor. 

Misschien dat we komende maandag een proef-examen gaan maken!? De week daarna, dus op 2 
november is de 2

e
 competitieronde! 

Wie tegen wie horen jullie nog wel. 

Tot maandag 
Jan Verbruggen 

 

Damprobleem: wit speelt en wint 



 

Ook deze keer is het een kwestie van geven en vervolgens nemen. 
 

De laatste maal kon wit op de volgende wijze winnen: 
13-9 (3x14) 12-8 (2x13) 11-7 (1x12) 21-17 (slagkeus) 16x29 (30-35) 29-24 (25-30) 34x25 (35-40) 39-
34 (40x20) 25x14 

 

Schaakprobleem: wit geeft mat in 2 

 
 

Deze week een mat in 2 met een bijzonder lastig te vinden sleutelzet. 
 
De oplossing van vorige week was als volgt: 1. Ld2 Kc2 (1... Kc4 2. Dxd5#) (1... d4 2. Db1#) 2. Lg6#.  

 



Chesscool Chess Puzzle Challenge in memorial of Robert 

James Fischer  

Speel online mee en win € 400 op de finaledag 

stappen…  

inschrijving mogelijk via www.chesscool.nl/puzzle  

Wie vindt het nou niet leuk om een schaakprobleem op te lossen? Iedereen lost toch wel eens een 
schaakpuzzle op? Op een clubavond, tijdens een training, bij bestudering van een stappenopgave of 
gewoon thuis, in eigen tempo. Het oplossen van schaakproblemen is leuk voor iedere schaker, jong of 
oud, met een hoge rating of een wat lagere rating, clubspeler of geen clubspeler. Ook in 
jeugdopleidingen wordt sinds de introductie van de stappenmethode veel gebruik gemaakt van 
probleemstellingen om het tactisch inzicht van jeugdschakers verder te ontwikkelen. Via het internet 
zijn er zelfs hele websites met honderden schaakproblemen te vinden. Mensen vinden het leuk om 
iets op te lossen, schakers in het bijzonder.  

The Chess Puzzle Challenge  

Op vrijdag 20 november 2009 start het eerste echte Online Nederlands Schaakpuzzel Toernooi. 
Deelnemers aan dit toernooi staan voor de uitdaging om gedurende 53 dagen 64 schaakproblemen 
(64 is de sterfleeftijd van Bobby Fischer) op te lossen. De eerste 52 dagen kunt u achter de computer 
mee puzzelen met een wekelijkse serie van 7 schaakproblemen op onze toernooisite. De antwoorden 
van de schaakproblemen dienen slechts eens per week ingeleverd te worden. Na het inleveren van 
het 52ste schaakprobleem volgen er een paar ‘rustdagen’ en daarna is de finaledag. Wanneer je van 
de eerste serie van 52 puzzels er 42 goed hebt opgelost (80%), dan mag je mee doen aan de finale. 
Tijdens de finale krijgen de finalisten de laatste 12 puzzles voorgeschoteld. De finale is op zaterdag 16 
januari 2009 te Haarlem. Dit is de dag voor de sterfdag van Bobby Fischer. Om Corus deelnemers niet 
te hinderen is de finale ’s avonds om 20:30 uur!!  

De deelnamekosten zijn zo laag mogelijk gehouden. Bij de start van het toernooi betaal je slechts 10 
euro voor deelname aan de online series. Haal je de finaleavond, dan pas betaal je een resterend 
inschrijvingsbedrag van nog eens 10 euro. 

We zetten alles nog eens voor je op een rij:  

Start van het toernooi : Vrijdag 20 november 2009.  
Online series : 52 diagrammen/puzzles online via internet op te lossen  
Van vrijdag 20 november 2009 t/m woensdag 13 januari 2009 een wekelijkse serie.  

Finaleavond : Zaterdag 16 januari 2009 om 20:30 uur te Haarlem  

Prijzen:  
Eerste prijs 400 euro 
Tweede prijs 250 euro  
Derde prijs 150 euro  

Bij voldoende deelnemers wordt het prijzengeld uitgebreid.  
Inschrijving : Via de website www.chesscool.nl/puzzle  
Deelnamekosten bij aanvang van online series: 10 euro  
Voorwaarden : Inschrijvingen worden pas geldig ná ontvangst van betaling.  
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Wil je graag meedoen? Schrijf je dan snel in via onze website www.chesscool.nl/puzzle. Daar vindt je 
ook nog veel meer informatie over het ontstaan en de achtergrond van dit bijzondere toernooi. Je bent 
welkom.  

 

  Foto van de week 

 
 

Deze week een foto van 20 jaar geleden: dammer Jan Wilms krijgt een beker uitgereikt door de 
toenmalige voorzitter Cor van Adrichem 

 

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

 

  

 

HOOFDSPONSOR HSDV 
AutoArena Venlo, Celsiusweg 5, 5928 PR 
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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 

70 
E-mail: 

helden@autoarena.nl 
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