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Hallo schaak- en damleden 

Morgen zal ons schaakteam gaan proberen de eerste punten te pakken in de 

bondscompetitie in een thuiswedstrijd. Makkelijk zal dat niet zijn tegen Venlo 3, 

altijd een taaie tegenstander voor ons team. In deze nieuwsbrief verder weer de 

gebruikelijke rubrieken: uitslagen interne competities, schaak- en damprobleem 

en het jeugdschaak. 

 

Interne competitie schaken en dammen 

Afgelopen maandag is de eerste ronde gespeeld van het clubkampioenschap voor de schaakafdeling. 
Hierbij zijn de volgende uitslagen binnen gekomen: 

Piet Pouwels - Johan Zonneveld ½-½ 

Jac Janssen - Jan Verbruggen 0 - 1 

Marcel Schuman - Gerard Eggebeen 1 - 0 

Luc Janssen - Wiel Versteegen 1 - 0 

Hans Leenders - Urbain Diarra ½-½ 

De uitslag van de partij tussen Luc Janssen en Wiel Versteegen was een grote verrassing.  
Deze prestatie van Luc zal binnenkort op onze site na te spelen zijn. 

Damafdeling: 

Gerrit Kessels - Ton Noyens 0 - 2 

Nico Grubben - Harrie Winkelmolen 2 - 0 (keizercompetitie) 

Albert Janssen - Theo Coopmans weet ik niet 

Nico Grubben - Harrie Winkelmolen 2-0  (Keizerkompetitie) 

 

 

Ik begrijp, dat het misschien moeilijker is om de uitslagen aan iemand door te geven, als ik er niet 
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ben. 
Maar dit moet toch eigenlijk geen bezwaar zijn. 
Op de clubavond ligt altijd een papier, waarop de uitslag zelf kan worden ingevuld. 

 
Voor komende zondag is er dus de bondswedstrijd voor het schaken. 
Voor komende maandag is er een bondswedstrijd voor het damviertal. 
(H.S.D.V. - OSDO/DAM Dongen) 

Ik hoop, dat ik hierbij weer mee kan doen. (anders kan Albert mij misschien vervangen) 

Verder kan er nog intern gespeeld worden bij de damafdeling: 
Theo Coopmans - Gerrit Kessels. 

Bij de schaakafdeling is de tweede ronde aan de beurt. 
Hierbij zijn de volgende wedstrijden gepland 

Ronde 2   23-11-2009  
 
Johan Zonneveld vrij 
Eddy Thewis - Hans Pirée 
Hans Leenders - Luc Janssen 
Wiel Versteegen - Marcel Schuman 
Gerard Eggebeen - Jac Janssen 
Urbain Diarra - Piet Pouwels  

Jan Verbruggen is twee maandagen afwezig ivm een cursus voor het schaken, zodat in eerste 
instantie zijn tegenstander vrij is. 
Laat deze tegenstander eventueel wel even komen, zodat ik een andere wedstrijd kan plannen, als 
er nog iemand niet kan. 
Of laat hij zich ook afmelden. 

Lei Janssen wedstrijdleider 

   

 

Jeugdschaak HSDV 

 
Afgelopen maandag hebben we het mat zetten met de dame behandeld, dus dame + koning tegen 
de koning. We hebben geleerd dat je de koning niet steeds maar schaak moet zetten, want hij loopt 
vrolijk het veld rond en je krijgt hem niet te pakken. Nu weten we hoe het moet, hoe we de koning 
mat kunnen zetten zonder ook maar èèn keer schaak te geven.  
We zetten met de dame de koning in een “gevangenis”, en bij elke zet van de koning maken we de 
“gevangenis” kleiner. Pas als de koning nog maar twee velden over heeft om op en neer te lopen, 
hierbij moeten we opletten voor pat, dan halen we de eigen koning erbij. Als hij dichtbij genoeg is 
zetten we onder dekking van de koning mat! 

Zoals jullie weten ben ik er de komende twee maandagen niet i.v.m. een workshop “schaaktrainer” in 
Sittard. 
Het jeugdschaak zal worden waargenomen door Marcel Schuman, en Marcel is heel aardig, dus dat 
gaat vast wel goed komen.  
Ik heb Marcel al gewezen waar de snoepjes staan, dus daar hoeven jullie je geen zorgen over te 



maken.  

Marcel: Bedankt en veel succes!! 

Jan Verbruggen, jeugdleider 
  

 

 Damprobleem: wit speelt en wint 

 

Deze keer is de combinatie slecht 5 zetten diep. Door een aantal verrassende zetten, zal het toch nog 
even zoeken worden. 
 

Vorige kon wit op de volgende wijze winnen: 
29-23 (28x19) 38-33 (39x28) 50-44 (40x49) 30-25 (49x21) 25x32 (21x38/43/49) 31-27 (38/43/49x21) 
26x6 en zwart komt de lange lijn niet meer over. 

 

 Schaakprobleem: wit geeft mat in 3 



 
 
Deze week een mat in 3 waarbij je een minorpromotie al van ver ziet aankomen. 
 
De oplossing van vorige week was als volgt: 1. Pf4, h2 2. Pe2, h1D 3. Pc3 en de zwarte koning zit 
gevangen. De eenzame dame kan zonder hulp van de koning niet mat zetten. Een heel mooie 
oplossing. 

 

   Foto van de week  



 
 

Omdat het nog volop herfst is (en zelfs al een beetje lente) deze week een paddestoelenfoto. 
De kleine plantjes naast de paddestoelen is groen bekermos. De bekervorm van dit mos in niet 

toevallig: bij een regenbui blijft er een druppeltje water in staan waarna er zaadsporen van het mos in 
het stilstaande water komen, waarna een volgende regendruppel de sporen er weer uit laat spatten en 

zo verspreid worden. 

 

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