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Hallo schaak- en damleden 

Ons schaakzestal nam afgelopen zondag de punten mee naar huis in de 

uitwedstrijd tegen Bergen nadat we daar eindelijk eens een overwinning 

behaalden. Verder in deze nieuwsbrief de uitslagen in de interne competities 

schaken en dammen, een nieuw schaak- en damprobleem, een artikel over het 

jeugdschaak door Jan Verbruggen en weer een computertip en een nieuwe foto 

van de week.  

 

   

HSDV schaakzestal pakt de punten in 

Bergen met kleinst mogelijk overwinning 

 
J. Woudstra - U. Diarra 0 - 1 

J. Rongen - W. Versteegen ½-½ 

P. v.d. Deyl - H. Leenders 0 - 1 

J. Vossen - E. Thewis 1 - 0 

W. Kolorz - J. Verbruggen 0 - 1 

K. Jungen - M. Schuman 1 - 0 

Bergen - HSDV 2½-3½ 
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De bondscompetitiewedstrijd tegen Bergen wordt voor ons schaakzestal vrijwel altijd uit gespeeld. En 
er worden ook heel vaak punten achtergelaten in Bergen. Zelfs in het kampioensseizoen  2003 werd 
in Bergen het enigste verliespunt geleden. Afgelopen zondag 13 december 2009 begon de HSDV 
goed: er was een snelle remise op bord 2 voor Wiel Versteegen en op het eerste bord pakte Urbain 
Diarra de winst door een blunder van de tegenstander. Eddy Thewis kwam op bord 4 slecht te staan 
en ging uiteindelijk mat, zodat de stand weer gelijk was. Maar na de verdiende winst van Jan 
Verbruggen op het 5e bord kwamen onze schakers weer op voorsprong. Het bleef spannend, want 
Marcel Schuman verloor nipt; zijn tegenstander liet zich bijna mat zetten maar zag dit op het laatste 
moment en de partij ging verloren voor Marcel. Gelukkig speelde Hans Leenders een goede partij en 
pakte de winst, zodat ons team de kleinst mogelijke overwinning behaalde van 3½-2½ en eindelijk 
eens de twee matchpunten pakte in een uitwedstrijd tegen Bergen.  

Hierdoor staan we nu op een mooie tweede plaats in de competitie, zodat de topper tegen Reuver in 
de volgende wedstrijd nog heel spannend kan worden. 

De persoonlijke uitslagen waren: 

 

 Hieronder drie foto's van de wedstrijd tegen Bergen. 

 

 
 
Hans Leenders in zijn winstpartij op het derde bord. Twee spelers van Bergen kijken toe. 

 



 
 
Jan Verbruggen stond vanaf de opening beter en pakte dan ook verdiend de winst. 

 
 Eddy Thewis kwam achter te staan, deed nog een alles of niets poging en ging daarna mat. 

   

De stand in de 2e klasse B: 



 

 
 

Jeugdschaak HSDV 

 
Afgelopen maandag hebben we de paardensprong eens flink geoefend. Een ingesloten paard kan 
toch nog flink om zich heen slaan! Een ingesloten koning kan door het paard mat worden gezet!  

Ter illustratie van de paardensprong hadden we het verhaaltje van het paard dat boos was op een 
bever. Wat was er gebeurd? In een hoek van de weide stond een lange drinktrog voor het paard. De 
bever had zich net lekker gebadderd in de drinkbak en stond zich daarna achter de drinkbak in het 
gras uit te schudden en was zich nog de oren aan het schoonmaken.  

Het mooie paard, donkerbruin met witte sokjes en een witte bles, brieste van woede, een bever in zijn 
drinkbak! Het moest niet gekker worden. Het paard steigerde en stampte met de hoeven op de grond 
met rook uit de neusgaten. De bever keek een beetje arrogant naar boven en ging onverstoorbaar 
door, het paard kon immers toch niet bij hem komen. Dat was een fout die hij bijna met zijn leven 
moest bekopen! Het paard deed een paar stappen terug, nam een aanloop, en sprong over de 
drinkbak pardoes op de staart van de bever!! De bever krijste van de pijn, pakte met èèn poot de 
staart en rende op de andere drie poten vlug onder de draad door naar de veiligheid. Het paard 
hinnikte tevreden en dacht: Die zien we nooit meer.....................terug!! 

Zo zie je maar weer, voor het sterke paard ben je niet gauw veilig! Zo is het bij schaken ook, als je er 
goed mee kunt omgaan is het paard levensgevaarlijk! De bever heb ik gisteren trouwens nog in de 
sloot zien zwemmen (met een grote boog om de paardenweide heen). Het ging goed met hem en had 
geen pijn meer. Hij zwom alleen een beetje scheef! 

Op 4 januari houden we de 2
e
 competitieronde met de volgende indeling: 

Daphne - Pieter 
Roy -  Renee 
Erik - Sebastiaan 
Aukje is vrij. 

Ik wens jullie heel fijne feestdagen en een mooie vakantie. Tot volgend jaar! 

De Jeugdleider Jan Verbruggen. 

 

Seizoen 2009 - 2010 schaken clubkampioen 

 



Afgelopen maandag zijn de volgende uitslagen genoteerd: 

Piet Pouwels - Gerard Eggebeen 1 - 0 

 

Jan Verbruggen - Wiel Versteegen ½-½ 

Johan Zonneveld - Hans Leenders ½-½ 

Jac Janssen - Eddy Thewis 0 - 1 

Marcel Schuman - Urbain Diarra ½-½ 

Luc Janssen - Hans Pirée 0 - 1 

Voor komende maandag 21-12-2009  is gepland: 
Hierbij is een inhaalprogramma vastgesteld met de volgende wedstrijden: 

Hans Pirée - Hans Leenders 
Wiel Versteegen - Marcel Schuman 
Piet Pouwels - Jan Verbruggen 
Luc Janssen - Eddy Thewis 
Johan Zonneveld - Jac Janssen 
Gerard Eggebeen - Urbain Diarra 

 

Dammen seizoen 2009 - 2010 interne 

competitie 

DAMAFDELING clubkampioenschap 

Theo Coopmans - Lei Janssen 0 - 2   

Keizercompetitie: 

Jo Peeters - Gerrit Kessels 2 - 0   

Albert Janssen - Nico Grubben 0 - 2   

Voor de damafdeling is gepland: 
 
Theo Coopmans - Albert Janssen 

Overige spelers voor de Keizerkompetitie, in eerste instantie de volgende planning: 
Nico Grubben - Jo Peeters 
Gerrit Kessels - Lei Janssen 
Harrie Winkelmolen - Lei Janssen 

 

Damprobleem: wit speelt en wint 

 



 

Deze keer een combinatie van 6 zetten diep, waarna oppositiewinst ontstaat. 
 

Vorige maal kon wit op de volgende wijze winnen: 

29-24 (33x42) 47x38 (36x47) 24-20 (47x49) 20x27 (49x21) 26x17  

 

Schaakprobleem: wit geeft mat in 4 

 

 

Deze week weer een mat in 4 met weinig stukken op het bord. Wit moet het zwarte paard uitschakelen 
en tevens oppassen voor pat. 
 
De oplossing van vorige week: 1. Td2 Pc3 2. Tc2 Pa2 3. Txa2 Kg1 4. Ta1# 

 



Computertip: kopiëren met SuperCopier 

Bestanden kopiëren onder Windows doe je eigenlijk zonder er bij na te denken. Maar je kunt hier ook 
een ander programma voor gebruiken, nl. SuperCopier, vooral als het gaat om grote bestanden of om 
heel veel bestanden. Tijdens en na het kopiëren is veel informatie af te lezen en ook na afloop kan er 
gezien worden waar er eventueel iets fout ging. Een leuk en gratis programma voor iedereen die iets 
meer wil weten over een kopieeropdracht onder Windows. Het programma kan gedownload worden 
op de volgende website: http://supercopier.sfxteam.org/ 
 
Hieronder enkele gegevens over SuperCopier: 
 
SuperCopier is een open code programma onder de GNU-GPL licentie dat de kopieerfunctie van de 
Windows bestandsbeheerder vervangt en nieuwe uitstekende functies en eigenschappen toevoegt. 
Als er een overdracht wordt gemaakt tussen twee verschillende afscheidingssoorten (FAT – NTFS, 
NTFS – EXT3, enz.), zal het proces waarschijnlijk langzaam zijn (afhankelijk van de grootte van het 
bestand die je wilt kopiëren/verplaatsen enz.). 
 
SuperCopier bevat krachtige functies om het kopiëren van bestanden te pauzeren of te herstarten, 
wat je helpt bij het kopiëren van grote bestanden. 

SuperCopier verbetert de Windows voortgangsmeters door het toevoegen van een kleine 
overdrachtssnelheid presentatie. Bovendien, als de overdracht eenmaal is geëindigd, geeft het je 
gedetailleerde foutrapporten die zorg dragen voor het succes (of de mislukking) van de kopie. 

SuperCopier werkt ook als een bestandsbeheerder. Als het eenmaal is geïnstalleerd, hoef je geen 
andere parameters in te stellen. Het integreert automatisch met de Windows verkenner. 
 

 
 
SuperCopier in aktie. Het bovenste balkje geeft het totale kopieerproces aan, het onderste is 
het kopieerproces per file. 

 

 

    Foto van de week 

http://supercopier.sfxteam.org/


 
 
Een witte kerst zit er aan te komen; daarom nog een winterfoto deze week, genomen langs het Neers 
kanaal in december 2007 

 

 

 

  

  

 

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

 

  

 

HOOFDSPONSOR HSDV 
AutoArena Venlo, Celsiusweg 5, 5928 PR 

Venlo 
Tel.: (077) 320 30 40 - Fax: (077) 320 30 

90 
Website: www.autoarena.nl  
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E-mail: venlo@autoarena.nl  

 
AutoArena Venray, 

Leunseweg 47a, 5802 CG Venray 
Tel.: (0478) 55 13 00 - Fax: (0478) 58 56 96 

E-mail: venray@autoarena.nl  

 
AutoArena 
Panningen, 

JF kennedylaan 20, 
5981 XC Panningen 
Tel.: (077) 306 06 66 
- Fax: (077) 307 75 

70 
E-mail: 

helden@autoarena.nl 
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