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Hallo schaak- en damleden 

Het damteam wist in de bekerwedstrijd tegen het sterke Micone uit Tilburg 

slechts één bordpunt te scoren. Dat kan echter net genoeg zijn om in de laatste 

wedstrijd door een gelijkspel een ronde verder te komen. A.s. maandag begint de 

clubcompetitie voor de schakers. Verder in deze nieuwsbrief de gebruikelijk 

rubrieken: een schaak- en damprobleem en het jeugdnieuws. 

 
   

Eén bordpunt voor de dammers tegen het 

sterke Micone uit Tilburg 

 

 
Op maandag 9-11-2009 speelde ons beker-damviertal hun eerste wedstrijd in de poule-fase van de 
Brabant-Cup en wel de thuiswedstrijd tegen het sterke team van Micone uit Tilburg. De opdracht was 
om in deze wedstrijd minimaal een bordpuntje te behalen, waardoor wij iets gunstiger zouden kunnen 
beginnen aan onze tweede wedstrijd.  

De eerste uitslag kwam op bord 3, waar Gerrit Kessels  goed spel had geboden, maar uiteindelijk 
toch moest opgeven. Hierna volgde weer een nederlaag en wel op bord 2 voor Theo Coopmans, 
wiens tegenstander ook een maatje te groot was. 

Als derde uitslag kwam een remise op bord 4 voor Ton Noyens,  die bekwaam zijn tegenstander 
geen kans gaf op de overwinning. Hierna was het wachten op de uitslag op bord 1, waar Albert 
Janssen nog steeds een gelijkwaardige stand had. Uiteindelijk wist zijn tegenstander, mede gezien 
de tijdsdruk toch hier de winst te grijpen. 

De persoonlijke uitslagen waren dus: 

mailto:hsdv-helden@planet.nl
mailto:hsdv-helden@planet.nl
http://members.home.nl/wversteegen/hsdv/


1. Albert Janssen (731) - Jochem Zweerink (1370) 0 - 2 

2. Theo Coopmans (540) - Tim Hendriksen (1061) 0 - 2 

3. Gerrit Kessels - Patrick Botlans (904) 0 - 2 

4. Ton Noyens (943) - Joerie Hezemans (1203) 1 - 1 

HSDV - Micone 1 - 7 
 

 
De stand is na deze wedstrijd als volgt: 

1. Micone Tilburg 2 - 4 (bordpunten 15) 

2. HSDV Helden 1 - 0 (bordpunt 1) 

3. DOG 2 Uden 1 - 0 (bordpunt 0) 

De laatste wedstrijd in deze poule is op 3-12-2009 en wel de wedstrijd in Uden. 
D.O.G. 2 - H.S.D.V. 

Micone is reeds zeker van de knock-outfase. 
De tweede plaats geeft ook recht op deze knock-out-fase. 
Het team op de derde plaats is uitgeschakeld. 

Jongens veel succes. 

 

Interne competitie schaken en dammen   

 
Afgelopen maandag was er weer een ronde (nr. 7) van de Keizer-kompetitie voor de schaakafdeling. 
 
De stand ziet er als volgt uit: 
 

 
 
Komende maandag begint de kompetitie voor het klubkampioenschap bij de schaakafdeling. 
 
Deze ronde ziet er als volgt uit: 
 
Ronde 1: 16-11-2009  
Piet Pouwels - Johan Zonneveld 
Jac Janssen - Jan Verbruggen 
Marcel Schuman - Gerard Eggebeen 
Luc Janssen - Wiel Versteegen 
Hans Pirée - Hans Leenders 



Urbain Diarra - Eddy Thewis 
 
Afgelopen maandag was er bij de damafdeling een bekerwedstrijd tegen het sterke team van Micone. 
Onze jongens wisten toch een bordpuntje te halen, hetgeen wellicht belangrijk kan zijn voor de 
tweede plaats in de poule 
Deze tweede plaats geeft recht op deelname aan de knock-outfase van de Brabant-Cup 
 
Komende maandag is ook bij de damafdeling een ronde voor het klubkampioernschap. 
 
Hiervoor zijn de volgende wedstrijden gepland: 
Albert Janssen - Theo Coopmans 
Gerrit Kessels - Ton Noyens 
Jo Peeters - Lei Janssen 
 
Voor de keizerkompetitie kan worden gespeeld:: 
Nico Grubben - Harrie Winkelmolen 
 
Op zondeag 22-11-2009 is er een bondswedstrijd voor het zestal van de schakers en wel de 
wedstrijd: H.S.D.V. - Venlo 3 
 
Op maandag 23-11-2009 is er een bondswedstrijd voor het viertal van de dammers en wel 
H.S.D.V. - OSDO/DAM (Dongen) 
 
Lei Janssen wedstrijdleider 
 
Het schema voor het clubkampioenschap schaken: 



 

 
 

Jeugdschaak HSDV 

 
Afgelopen maandag hebben we de eerste competitie-ronde gespeeld met de volgende uitslagen: 

Pieter - Erik 1 - 0 

 

Sebastiaan - Roy 0 - 1 



Renee - Aukje 0 - 1 

Daphne was vrij.   

De stand is nu als volgt: 

1, 2, en 3: Roy, Aukje en Pieter in willekeurige volgorde. 

4, 5, 6 en 7: Sebastiaan, Renee, Erik en Daphne, ook in willekeurige volgorde. 

Komende zondag zijn de persoonlijke midden-Limburgse jeugdkampioenschappen schaken in 
Haelen. 
Van onze club hebben zich uiteindelijk 2 personen opgegeven (lidmaatschap schaakbond is niet 
vereist): 
Erik van Lune en Sebastiaan Hamminga, voor Sebastiaan is het al weer zijn tweede toernooi, de 
eerste was in Blerick. 
We vertrekken om 9 uur, de eerste partij begint om 10 uur, en zijn waarschijnlijk rond 6 uur terug. 
Het wordt dus een lange dag!    

Tot maandag. 
Jan Verbruggen 
Jeugdleider 
  

 
 

Damprobleem: wit speelt en wint 

 

 

Het probleem van deze week is iets minder diep, “slechts” 7 zetten. 
 
De oplossing van vorige maal was: 
16-11 (12x21) 11-7 (2x11) 13x2 (24x13) 2x15 (34-39) 25x34 (39x48) 35-30 (48-26/31/37) 15-42 
(26/31/37x48) 30-25 (48x30) 25x34. 

 



 Schaakprobleem: wit begint en maakt remise 

 
 

Deze week een mooie studie: wit begint en maakt remise. Hier zijn drie zetten voor nodig. De promotie 
van de zwarte pion is niet te verhinderen, maar door slim spel van wit kan zwart niet winnen. 

De oplossing van vorige week: 1. Kg7 Ke5 (1... Ke6 2. Td5 Ke7 3. Te5#) (1... Kg5 2. Tf1 Kh5 3. Tf5#) 
2. Kg6 Ke6 3. Te4#. 

 

   Foto van de week 

 



 

Op deze foto van negen jaar geleden de openingsavond van het seizoen voor de HSDV. 
De bekers rechts op de foto staan klaar om aan de winnaars uitgereikt te worden. 

 

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