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Hallo schaak- en damleden 

Ons schaakteam speelt morgen een uitwedstrijd tegen Bergen de derde 

bondswedstrijd. De eerste wedstrijd ging verloren en de tweede werd gewonnen. 

Voor donderdag 17 december a.s. heeft ons damviertal een 

bondswedstrijd tegen Heijmans Excelsior 2 in Rosmalen. Verder in deze 

nieuwsbrief de uitslagen van de interne competitie en de gebruikelijke rubrieken, 

waaronder weer een computertip. 

 

Dammen seizoen 2009 - 2010 interne 

competitie 

DAMAFDELING clubkampioenschap 

Theo Coopmans - Jo Peeters 0 - 2   

Ton Noyens - Nico Grubben 1 - 1   

Najaar: 

Lei Janssen - Gerrit Kessels 2 - 0   

Voor de damafdeling is gepland: 

Voorjaarskompetitie 
Theo Coopmans - Lei Janssen 

Keizerkompetitie: 
Jo Peeters -  Gerrit Kessels 
Albert Janssen - Nico Grubben 

Voor donderdag 17 december a.s. heeft ons damviertal een bondswedstrijd en wel: Heijmans 
Excelsior 2 - H.S.D.V. in Rosmalen 
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De stand is als volgt: 

 

 

Gelijkspel damteam HSDV voldoende voor 

bereiken volgende ronde in Brabant-Cup 

 
Op donderdag 3 december 2009 speelde ons damviertal hun tweede wedstrijd in de poulefase van 
de Brabant-Cup. Dit was de uitwedstrijd tegen het team van D.O.G. 2 in Uden. Met goede moed werd 
aan deze wedstrijd begonnen. Als eerste uitslag kwam een nederlaag voor Theo Coopmans op bord 
4, die een sterke tegenstander had getroffen. Hierna wist Jo Peeters op bord 3 de stand weer gelijk 
te trekken door een overwinning. Als derde uitslag kwam op bord 1 een remise voor Lei Janssen. 

Hierna moest Ton  Noyens  uiteindelijk ook genoegen nemen met een remise, waardoor er een 
gelijkspel als einduitslag van deze wedstrijd tevoorschijn kwam. Doordat wij in onze eerste wedstrijd 
echter ene bordpuntje hadden weten te bemachtigen, gingen wij door naar de volgende ronde 

 

De persoonlijke uitslagen waren dus: 

Noud de Groot (888) - Lei Janssen (876) 1 - 1 

Jozef Donkers (823) - Ton Noyens (943) 1 - 1 

Johan Rijnen (880) - Jo Peeters     (994)  0 - 2 

 Willie Wijnen (903) - Theo Coopmans (540) 2 - 0 

DOG 2 - HSDV 4 - 4 

 



 

 

Seizoen 2009 - 2010 schaken clubkampioen 

 
Afgelopen maandag zijn de volgende uitslagen genoteerd: 

Wiel Versteegen - Johan Zonneveld 1 - 0 

 

Gerard Eggebeen - Jan Verbruggen 0 - 1 

Urbain Diarra - Luc Janssen 1 - 0 

Eddy Thewis - Marcel Schuman 1 - 0 

Hans Leenders - Jac Janssen 1 - 0 

Hans Pirée - Piet Pouwels ½-½ 

Er zijn bij de schaakpartijen op onze website twee partijen bijgekomen:  
de winstpartijen van Luc Janssen tegen Wiel Versteegen en Piet Pouwels zijn hier na te spelen. 
 
Voor komende zondag heeft ons schaakzestal weer een bondswedstrijd en wel de wedstrijd: Bergen 
- H.S.D.V. 
Voor komende maandag 14 december 2009 zijn de volgende wedstrijden gepland: 

Ronde 5: 14-12-2009  schaakafdeling 
Piet Pouwels - Gerard Eggebeen 
Jan Verbruggen - Wiel Versteegen 
Johan Zonneveld - Hans Leenders 
Jac Janssen - Eddy Thewis 
Marcel Schuman - Urbain Diarra 
Luc Janssen - Hans Pirée 



De stand ziet er als volgt uit: 

 

 

Damprobleem: wit speelt en wint 

 

 

Deze week speelt de meerslagregel weer een belangrijke rol. 
 

 

Vorige week kon wit winnen door: 
49-43 (38x49) 40-34 (49x13) 34x3 (13x31) 14-10 (5x14) 3x26 (36-41) 26-37 (41x32) 48-42 en 
oppositiewinst. 

  

 

Schaakprobleem: wit geeft mat in 4 



 
 
Deze week een mat in 4 van Samuel Loyd. In feite is de opdracht: vang het paard. 
 
De mooie Duitse tekst bij dit schaakprobleem was als volgt: 
Ein Spätling des Meisters, in welchem er noch seinen ganzen Kombinationswitz in voller Frische zeigt. 

De oplossing van vorige week: 
1. Db6 Kd3 (1... Kd5 2. De6#) (1... Kf3 2. De3#) 2. Dd4# 

 



 

 

Computertip: een eenvoudig 



brandprogramma: CDBurnerXP 

Voor wie af een toe een muziek cd wil branden of een DVD film: hier is echt geen duur pakket zoals 
bijvoorbeeld Nero burning rom voor nodig. 
Het gratis te downloaden programma CDBurnerXP kan de meest gebruikte handelingen om een cd of 
dvd te branden net zo goed. 
CDBurnerXP is veel minder omslachtig als Nero en werkt heel eenvoudig. Het programma draait ook 
onder Windows 7. 
 
Op onderstaande link kan dit programma gedownload worden: 
http://www.downloadstad.nl/download/Cd_Burner_Xp_Pro.html 

Het eenvoudige menu van CDBurnerXP: 

 

 

   Foto van de week 

http://www.downloadstad.nl/download/Cd_Burner_Xp_Pro.html


 
 
Misschien een voorproefje van de winter die eraan zit te komen: 
een boom volledig onder de rijp in het park in Panningen aan de Kennedylaan; december 2007.  

 

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

http://www.hsdv.nl/
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