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Hallo schaak- en damleden 

Afgelopen maandag werd het jaarlijkse gongtoernooi gehouden, waarvan de 

uitslagen in deze nieuwsbrief. In Dagblad de Limburger van afgelopen woensdag 

werd ruim aandacht besteed aan een partij van de bondscompetitie schaken uit 

de wedstrijd De Postertoren tegen de HSDV. Verder hebben we weer een nieuw 

schaak- en damprobleem en een artikel over het jeugdschaak. 

 
    

Gongtoernooi 2009 schaken en dammen 

 
Op maandag 26 oktober 2009 hield onze vereniging weer zijn jaarlijkse gongkampioenschappen. Bij 
deze wedstrijden moet er op het teken van de gong worden gezet. Dit geeft soms zeer verrassende 
zetten, omdat de tijd ontbreekt om iets te berekenen. 

Na een spannende strijd moest bij de schaakafdeling de laatste wedstrijd de beslissing brengen. 
Hierbij wist Pascal Schuman uiteindelijk te winnen van Marcel Schuman, die door het lot pas in de 
laatste ronde elkaar troffen. 

Bij de damafdeling was de titel weer voor Lei Janssen, die slechts één remise behoefde toe te staan. 
 
Na deze rondes was iedereen het geluid van deze gong weer moe. 
Pascal en Lei proficiat met deze titel. 

De totale eindstand was als volgt:  
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Jeugdschaak HSDV 

  

We hebben weer een probeerlid mogen verwelkomen, Erik. We zullen zien of we nog meer van Erik 
horen. 
Afgelopen maandag hebben we een proef-examen gemaakt, en het resultaat viel mij erg mee. 
Het waren 25 opgaven waarvan twee met ieder vier rokkade-opgaven. 

Renee – 6 fout + 1 rokkadeopgave: 7- Prima gedaan, je gaat vooruit! 

Pieter – 1 fout: 9,5 Heel goed, want ook al ben je de beste, je moet het toch maar doen. 

Aukje – 3 fout + 2 rokkadeopgaven: 8 Ook dit is heel goed gedaan, je was heel geconcentreerd. 

Roy – 8 fout + 5 rokkadefouten: 5 Je kunt al best redelijk schaken, maar je hebt dit duidelijk 
onderschat. Beter kijken en je tijd nemen.  

Erik – 4 fout: 8 Prima, het gaat al best goed. 

Ik weet niet hoe de puntentelling is bij een echt examen, maar dit is mijn puntentelling.  

De aangekondigde 2
e
 competitie-ronde voor komende maandag gaat niet door! Dit is omdat Roy 

nog maar net lid is en Erik misschien lid wordt. Dan kunnen we beter een of twee weken wachten. 
Wordt vervolgt! 

De Jeugdleider 



 

 Correct offer van Jan Hendrikx tegen 

Urbain Diarra 

Dagblad de Limburger besteedde afgelopen woensdag uitgebreid aandacht aan de partij tussen 
Urbain Diarra en Jan Hendrikx. Deze partij werd gespeeld op het eerste bord in de bondswedstrijd 
tussen De Postertoren en de HSDV. Urbain verloor door een spectaculair offer van Jan. De gehele 
partij is ook na te spelen op de website van de Lisb. (www.lisb.nl). Het artikel is geschreven door 
Frank Clevers, die in deze wedstrijd op het tweede bord speelde. 

 

 

 Damprobleem: wit speelt en wint 

http://www.lisb.nl/


 

Bovenstaande compositie is 7 zetten diep. 
 

De opgave van vorige keer was niet echt moeilijk, mits je de openingszet zag: 
48-42 (36x38) 49-43 (38x40) 45x3 (33x44) 11-7 (1x12) 3x50. 

 

Schaakprobleem: wit geeft mat in 2 

 
 
Deze week weer een mat in 2 en een stuk makkelijker als vorige week. 

De oplossing van vorige week had als sleutelzet het bijzonder lastig te vinden 1. La1. De volledige 
oplossing was als volgt: 1. La1 Kd3 (1... Kf3 2. Dxd5#) 2. Db1# * 

 



    Foto van de week 

 
 
Deze week een herfstfoto, gemaakt in de Heldense Bossen. 

 

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