
 

*  N I E U W S B R I E F  H S D V  *   

 

  

 

E-mail: hsdv-

helden@planet.nl 

Homepage: www.hsdv.nl 

 Jaargang 5 nr. 14  -  28 november 2009 

  

Hallo schaak- en damleden 

Het schaakzestal van de HSDV pakte afgelopen zondag de eerste punten door 

Venlo 3 met 4-2 te verslaan. Het damteam speelde tegen een zeer sterke 

tegenstander zodat de 5-3 nederlaag helemaal niet zo slecht was. Naast de 

wedstrijdverslagen van onze teams weer de gebruikelijke rubrieken: interne 

uitslagen schaken en dammen met het programma voor aanstaande maandag en 

een nieuw schaak- en damprobleem. 

 

   

Kleinst mogelijke nederdaag damteam 

HSDV tegen sterk OSDO/Dam uit Dongen 

Op maandag 23 november 2009 was onze thuiswedstrijd in de vierde ronde van deze 
bondscompetitie voor de PNDB en wel tegen het sterke team van OSDO/DAM uit Dongen. Dit team 
was op volle sterkte naar het voor hun verre Helden gekomen. Met volle macht werd aan deze 
wedstrijd begonnen. 

Als eerste uitslag kwam een nederlaag voor Nico Grubben op bord 2, welke in het eindspel geen 
goede zet meer had en daardoor deze partij verloor. 
Als tweede uitslag kwam op bord 3 een overwinning voor Ton Noyens, welke in het middenspel een 
damcombinatie had genomen, die hij vakkundig verder uitspeelde, zodat de stand weer gelijk werd. 
Als derde uitslag kwam echter weer een nederlaag en wel op bord 1 voor Lei Janssen, welke niet de 
juiste voortzetting had genomen in het eindspel, waardoor de mogelijke remisekans niet werd benut, 
Als laatste uitslag kwam er een remise voor Jo Peeters op bord 4, waardoor wij met de kleinst 
mogelijke nederlaag genoegen moesten nemen.. 

De persoonlijke uitslagen waren dus: 

Lei Janssen (876) - Ton Sprangers (1002) 0 - 2 

Nico Grubben (960) - Frans Smiolders (1088) 0 - 2 
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Ton Noyens (943) - Ben Spoelder (981) 2 - 0 

Jo Peeters (994) - Simon Rompa (825) 1 - 1 

HSDV - OSDO/DAM 3 - 5 

 

Onze volgende bondswedstrijd is op donderdag 17-12-2009 en wel de uitwedstrijd tegen het team van 
Heijmans Excelsior 2 in Rosmalen. 
Jongens veel succes. 

 

Schaakzestal HSDV te sterk voor Venlo 3 

 

 
Na de teleurstellende nederlaag in de eerste bondswedstrijd moest ons schaakzestal in de tweede 
wedstrijd op zondag 22 november 2009 tegen Venlo 3 aantreden, een altijd lastige tegenstander voor 
de Heldenaren. Bij de HSDV konden twee vaste spelers niet meedoen, maar in de loop van de 
wedstrijd zou blijken dat Jan Verbruggen op bord 3 en Johan Zonneveld op bord 6 zéér goede 
invallers waren: ze waren goed voor 1½ punt en hadden een groot aandeel in de 4-2 overwinning 
van de HSDV. 
 
Op het eerste bord kwam Urbain Diarra al snel remise overeen met zijn tegenstander in het 
middenspel. Ook Pascal Schuman speelde remise in een eindspel waarbij de tegenstander alles op 
slot zette en de puntendeling een logische uitslag was waar beiden tevreden mee waren. Jan 
Verbruggen speelde op het derde bord een prima partij, kwam een stuk voor te staan en wist na afruil 
zijn tegenstander tot opgave te dwingen, waardoor de HSDV op voorsprong kwam. Johan Zonneveld 
wist in een lastige partij (er was na bijna twee uur spelen nog geen enkel stuk van het bord) een 
verdiende remise te behalen. Op bord vijf kwam Marcel Schuman in een dame-eindspel goed te 
staan en pakte ook het punt, zodat de punten naar de HSDV gingen. De laatste uitslag kwam van het 
tweede bord waar Wiel Versteegen in een paard-eindspel met gelijke pionnen remise aanbod dat 
door zijn tegenstander werd aangenomen. 
 
Het werd uiteindelijk een mooie 4-2 overwinning voor de HSDV zodat de eerste matchpunten voor 
ons team binnen zijn.  

De persoonlijke uitslagen waren: 

U. Diarra - G. in 't Veld ½-½ 

W. Versteegen - J. de Laat ½-½ 

J. Verbruggen - E. Braun 1 - 0 



P. Schuman - S. Clabbers ½-½ 

M. Schuman - B. Jacobs 1 - 0 

J. Zonneveld - A. Burgmans ½-½ 

HSDV - Venlo 3 4 - 2 
 

Hieronder drie foto's van de wedstrijd tegen Venlo 3. 

  

 

Analyse op het derde bord door Jan Verbruggen met zijn tegenstander en Pascal Schuman 
 
 



 
 
Johan Zonneveld op bord zes tegen Ad Burgmans van Venlo 3 

 

 

Marcel Schuman heeft in het dame-eindspel tegen Boeb Jacobs de winst bijna binnen 
 
De stand in de 2e klasse B: 
 



 

 

Seizoen 2009 - 2010 schaken 

keizercompetitie 

 
Bij de schaakafdeling is de tweede ronde gespeeld van de klubkampioenschapskompetitie 
Hierbij waren de volgende uitslagen te noteren. 

Eddy Thewis - Hans Pirée 1 - 0 

 

Hans Leenders - Luc 
Janssen 

1 - 0 

Marcel Schuman - Johan 
Zonneveld 

½-½ 

Gerard Eggebeen - Jac 
Janssen 

1 - 0 

Urbain Diarra - Piet Pouwels ½-½ 

    

Het programma voor de komende maandag is: 
SCHAKEN: 3E. RONDE klubkampioenschap  
 
Johan Zonneveld - Gerard Eggebeen 
Jac Janssen - Wiel Versteegen 
Marcel Schuman - Hans Leenders 
Hans Pirée - Urbain Diarra 
 
Hierbij is afgemeld: Jan Verbruggen en Eddy Thewis 
Daarom wordt hier ook gespeeld (ronde 6) 
Luc Janssen - Piet Pouwels - 

De stand ziet er als volgt uit: 



 

 

Dammen seizoen 2009 - 2010 interne 

competitie 

 
Bij de damafdeling was er de bondswedstrijd, welke door ons viertal nipt werd verloren. 
 
Verder is in de Klubkampioenschapskompetitie gespeeld: 

Theo Coopmans - Gerrit Kessels 2 - 0   

Voor de voorjaarskompetitie klubkampioenschap is ook gespeeld: 

Gerrit Kessels - Theo Coopmans 0 - 2   

Voor de keizerkompetite zijn de wedstrijden gespeeld: 

Theo Coopmans - Albert Janssen 0 - 2   

Theo Coopmans - Gerrit Kessels 2 - 0   

Het programma voor de komende maandag is: 
Bij de damafdeling wordt gespeeld voor het klubkampioenschap 
Ton Noyens - Albert Janssen 



Jo Peeters - Lei Janssen 
 
Voorjaarskompetitie: 
Nico Grubben - Theo Coopmans 
 
Keizerkompetitie: 
Harrie Winkelmolen - Gerrit Kessels 
 
Donderdag 3 december 2009 speelt ons damviertal zijn bekerwedstrijd tegen het team van D.O.G. 2 in 
Uden 
 
De stand zijn na deze ronde als volgt: 

 

 

Damprobleem: wit speelt en wint 

 



 

In het bovenstaande probleem moet men niet te bang zijn om te geven. 
 

De laatste maal ging de winstvariant als volgt: 
27-21 (16x27) 50-44 (40x49) 26-21 (49x41/46) 21x23 41/46x19 (24x2). 
Als zwart de dam afpakt, volgt oppositiewinst.  

 
 

Schaakprobleem: wit geeft mat in 2  

 

Deze week een mat in 2 waarbij zwart een hele berg stukken achter staat zodat het lijkt alsof na bijna iedere zet 

van wit een mat in 2 mogelijk is. 

Toch is er slechts één beginzet voor wit die het mat in twee kan bewerkstelligen. Het grote aantal openingszetten 

maakt dit probleem een stuk moeilijker. 

 

De oplossing van vorige week: 1. Tc8 {dreigt e8D+(#2)} Kxc8 (1... Kd6 2. e8=B {dreigt Tc6#(#1)} Ke6 3. 

Tc6#) 

(1... Ke6 2. e8=P Kd7 (2... Kf7 3. Ld5#) 3. Lf5#) 2. e8=D+ Kc7 3. Dd8# * 



 

Nieuwe schaakclub opgericht in Roermond 

In Roermond is een nieuwe schaakclub opgericht en de naam van deze vereniging is De Zwarte 
Pionnen. 
 
Deze vereniging telt momenteel zeven leden. Voorzitter is Dick Klokgieters; secretaris John Cuijpers, 
penningmeester Manfred Roesler, wedstrijdleider Jo Mooren. Alle leden van deze vereniging zijn 
tevens lid van RSC 't Pionneke te Roermond.  

Het team van De Zwarte Pionnen speelde zondag 22 november een wedstrijd voor de LiSB-
Bondscompetitie thuis tegen Tegelse SV, 2e klasse B. De Zwarte Pionnen spelen in de Jo Gerris-hal 
te Roermond waar de laatste jaren de slotronde gespeeld wordt van de Lisb schaakcompetitie voor 
teams. 

 
 

  Foto van de week  

   



 
 
Een kunstenaar zou het niet mooier kunnen maken, deze paddestoelversiering rondom een 
boomstronk met beeldje. 

 

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

http://www.hsdv.nl/
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