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Hallo schaak- en damleden 

Ons damteam behaalde een 8-0 overwinning bij St. Oedenrode 2. Een mooie 

wedstrijd van de dammers; zo'n uitslag komt niet vaak voor. Naast een nieuw 

schaak- en damprobleem en de interne uitslagen schaken hebben we weer een 

artikel over het jeugdschaak. 

 

Damteam HSDV wint met maximale cijfers 

tegen St. Oedenrode 2 

 

 
Op maandag 2 november 2009 speelde ons damviertal zijn tweede wedstrijd in de Brabantse 
Bondskompetitie. Deze keer moesten wij weer naar St. Oedenrode om nu tegen het tweede viertal te 
spelen. Na een reis met omleidingen en hindernissen konden wij toch nog redelijk op tijd beginnen 
aan deze wedstrijd. 
 
Na ruim twee uur spelen kwam de eerste uitslag en wel een overwinning op bord 2 voor Nico 
Grubben (normaal gesproken bijna altijd de langste partijduur). Hierna volgde de tweede overwinning 
en wel op bord 3 voor Ton Noyens, die een fout van zijn tegenstander wist af te straffen. Daarna 
volgde de volgende uitslag en weer een overwinning nu op bord 4, waar de tegenstander van Jo 
Peeters een te dure damcombinatie had genomen, waardoor Jo een voorsprong kreeg, die hij 
bekwaam naar een overwinning wist te brengen. 
 
Als laatste uitslag kwam weer een overwinning en wel op bord 1, waar Lei Janssen in een precies 
eindspel de winst wist te pakken. 
   

1. Harm van der Veen (789) - Lei Janssen (876) 0 - 2 

2. Wim Goossens (788) - Nico Grubben (960) 0 - 2 
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3. Piet Gabriels (766) - Ton Noyens (943) 0 - 2 

4. Nard v.d. Laar (395) - Jo Peeters (994) 0 - 2 

RDS 2 - HSDV 0 - 8 
 

 
Voor de tweede ronde moet nog worden gespeeld: 
OSDO.DAM- P.S.V.-Dammen 
 
Voor de derde ronde is het resterende programma: 
OSDO/DAM - R.D.S. 1 
D’Amateurs 2 - Heijmans Excelsior 1 
Micone - B.D.O. 
D’Amateurs 3 - D’Amateurs 1 
PSV Dammen - Heijmans Excelsior 2 
E.A.D. is vrij 
 
Onze volgende wedstrijd in deze bondskompetitie is op maandag 23-11-2009 en wel de 
thuiswedstrijd tegen OSDO/DAM. 
Op maandag 9 novenber 2009 is onze bekerwedstrijd thuis tegen MICONE uit Tilburg. 
 
Jongens veel succes. 

 

Seizoen 2009 - 2010 schaken 

keizercompetitie 

 

 
Op maandag 2 november 2009 was er bij het schaken een ronde van de Keizerkompetitie 
Hierbij waren de volgende uitslagen te noteren: 

Luc Janssen - Piet Pouwels 0 - 1 

 

Urbain Diarra - Marcel Schuman 1 - 0 

Jac Janssen - Hans Leenders niet gespeeld 

Johan Zonneveld - Hans Pirée ½-½ 

Jan Verbruggen - Gerard Eggebeen 1 - 0 

Wiel Versteegen vrij 
  

 

Jeugdschaak HSDV 

Ja hoor, we hebben weer een nieuw jeugdlid mogen verwelkomen: Erik van Lune. Dat brengt het 
totaal aantal jeugdleden op zeven. 



Afgelopen maandag hebben we het proef-examen nog even samen doorgelopen en de fouten 
besproken. 
Daarna hebben Aukje, Renee en Daphne de fouten in het nagekeken werkboek en verbeterd.  
Bij Daphne liepen de pionnen bijvoorbeeld de verkeerde kant op, dat gebeurt haar nu natuurlijk nooit 
meer!  
De jongens speelden een partijtje tegen elkaar. Hierbij liet Pieter zich verrassen tegen Erik en stond 
plotseling mat! 
Dat gebeurt Pieter niet zo snel, en Pieter keek niet blij. 

Omdat er twee nieuwe leden bij zijn gekomen heb ik heb ik, na goed beraad met mezelf, besloten om 
de uitslagen van de eerste competitieronde te schrappen! 

We beginnen komende maandag dus met de eerste ronde met de volgende indeling: 
Pieter – Erik 
Sebastiaan – Roy 
Renee – Aukje 
Daphne is vrij. 

Tot maandag 
De Jeugdleider 

 

Damprobleem: wit speelt en wint 

 
Ondanks dat er niet meer erg veel stenen op het bord staan, is dit de diepste combinatie die ik tot nu 
toe heb gebruikt in mijn damrubiek, namelijk 9 zetten diep!!! 
Veel succes. 
 
Vorige keer kon wit op de volgende mooie wijze winnen: 
47-42 (15x24) 50-44 (40x49) 21-16 (49x21) 16x7 (1x12) 33-28 (23x32) 42-38 (32x43) 48x26 

 



Schaakprobleem: wit geeft mat in 3 

 
 

Deze week een niet al te moeilijke mat in 3 waarbij de samenwerkende torens de zwarte koning 
vangen. 
 
De op lossing van vorige week was het vrij eenvoudige 1. h6 Pg6 2. Dc4# 

 

    Foto van de week 



 

Deze week een foto van de jeugdafdeling van oktober 2007: Aukje en Pieter Sleutels spelen een partij 
schaak. Beiden zijn nog steeds lid van de HSDV. 

 

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