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 Iedereen een gelukkig, gezond en sportief 2010 toegewenst.  

 

We sloten het jaar 2009 af met het schaak-dam toernooi dat gewonnen werd 

door Urbain Diarra. In deze nieuwsbrief de laatste uitslagen van de interne 

competities 2009, een nieuw schaak- en damprobleem en het programma voor 
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het voorjaar van 2010. 

 

   

Urbain Diarra wint met 

overmacht het jaarlijkse schaak-

dam toernooi 

  

 

 
Het jaarlijkse schaak- en damtoernooi (waarin de schaak- en damleden deze avond vier partijen 
schaken en dammen moesten spelen) dat altijd gespeeld wordt op de laatste clubavond van het jaar 
was het dit keer weer Urbain Diarra die dit toernooi wist te winnen. Hij gaf slechts één punt af en 
pakte daarmee een ronde voor het einde de eerste plaats. Lei Janssen pakte de tweede plaats en 
Pascal Schuman werd derde. Met deze avond werd het jaar 2009 met een gezellige en spannende 
avond afgesloten. 
 
Hieronder alle uitslagen van de individuele partijen en de einduitslag. 



 
 

 



 

   

Seizoen 2009 - 2010 schaken clubkampioen 

 
Maandag 21 december 2009 zijn de volgende uitslagen gespeeld: 

Piet Pouwels - Jan Verbruggen ½-½ 

 

Luc Janssen - Eddy Thewis 0 - 1 

Johan Zonneveld - Jac Janssen ½-½ 

    

Op maandag 4 januari 2010 is de eerste clubavond 
van het nieuwe jaar. 
Voor de schaakafdeling is het volgende programma 
vastgesteld 
 
RONDE 6, CLUBKAMPIOENSCHAP 
Eddy Thewis - Johan Zonneveld 
Hans Leenders - Jan Verbruggen 
Wiel Versteegen - Gerard Eggebeen 
Urbain Diarra - Jac Janssen 

Gewijzigde partij: 
(ronde 8): Marcel Schuman - Piet Pouwels 
Hans Pirée heeft zich voor deze avond reeds 
afgemeld, terwijl Luc Janssen en Piet Pouwels 
deze zesde ronde al hebben gespeeld 

 
De stand ziet er als volgt uit: 
 

 

 
 



Dammen seizoen 2009 - 2010 interne 

competitie 

DAMAFDELING clubkampioenschap 

Albert Janssen - Lei Janssen 0 - 2   

In Venray is nog een wedstrijd gespeeld 

Theo Coopmans - Ton Noyens 0 - 2   

Op maandag 4 januari 2010 is de eerste clubavond van het nieuwe jaar. 
 
Voor de damafdeling is er een ronde in het Keizer-systeem. 
 
De stand is als volgt: 

               

    

 

Programma voorjaar 2010 schaken en dammen 



 

 

Damprobleem: wit speelt en wint 

 

 



Deze week een dubbele opgave: 
1. Hoe haalt wit een dam? 
2. Hoe veegt wit vervolgens het bord leeg? 
 

De oplossing van het laatste probleem was: 
34-30 (25x34) 49-44 (40x49) 27-22 (49x36) 22x4 (36x13/9) 4x40 (45x34) 50-44.  

 

Schaakprobleem: wit speelt en wint 

 

Om het nieuwe jaar te niet al te moeilijk te beginnen: wit speelt en wint. 
De zwarte koning kan de promotie weliswaar nog net verhinderen maar daarna gaat de loper verloren 
en kan zwart opgeven. 

De oplossing van de vorige nieuwsbrief: 

1. Lf1 {dreigt Lg2+(#2)} Pe4 (1... Pe6+ 2. Kc8 {dreigt Lg2#(#1)} Pc5 (2... Pf4 
3. Lc4 Pd3 (3... Pd5 4. Lxd5#) 4. Ld5#) 3. Lg2+ Pe4 (3... Pb7 4. Lxb7#) 4. 
Lxe4#) 2. Lh3 Pc3 3. Lg2+ Pe4 (3... Pd5+ 4. Lxd5#) 4. Lxe4# * 

 
   

  Foto van de week 



 

De nieuwjaarswens van de HSDV zoals boven in de nieuwsbrief, maar nu een foto zonder animatie. 

 

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