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Hallo schaak- en damleden 

De eerste partijen in het nieuwe jaar voor de schakers, dammers en de jeugd 

zijn gespeeld, waarvan de uitslagen met standen in deze nieuwsbrief. Verder 

weer de gebruikelijke rubrieken en een uitnodiging voor het Brabants 

Kampioenschap Dammen in Tilburg. 

 
 

Jeugdschaak HSDV 

 
Afgelopen maandag was de 2

e
 ronde van de competitie, de uitslagen waren als volgt: 

Daphne - Pieter 0 - 1 

 

Roy - Renee 1 - 0 

Erik - Sebastiaan 0 - 1 

Aukje was vrij.   

De stand is nu: 

1-2  met 2 punten:  Roy en Pieter 

3-4  met 1 punt:  Aukje en Sebastiaan 

5-6-7 met 0 punten:  Daphne, Renee en Erik 

De kinderen met nog nul punten moeten dit niet erg vinden, het belangrijkste is dat je het leuk vindt 
en iets leert. Winst en verlies kunnen heel dicht bij elkaar liggen! Ook kan ik jullie vast verklappen dat 
jullie allemaal iets zullen winnen, alleen zal de winnaar natuurlijk wel iets “aparts” krijgen. 

Daarna hebben we de “voordelige ruil” nog eens doorgenomen en een aantal opgaven gemaakt. 
Deze heb ik thuis nagekeken en krijgen jullie maandag weer terug. De foutjes zullen we dan even 
bespreken.  

Jan Verbruggen 
Jeugdleider 
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Seizoen 2009 - 2010 schaken clubkampioen 

 
Maandag 4 januari 2010 zijn de volgende partijen gespeeld: 

Eddy Thewis - Johan Zonneveld 1 - 0 

 

Hans Leenders - Jan Verbruggen 1 - 0 

Wiel Versteegen - Gerard Eggebeen 1 - 0 

Urbain Diarra - Jac Janssen ½-½ 

    

Komende maandag is er de 7e ronde van het clubkampioenschap voor de schaakafdeling 
Hiervoor zijn de volgende partijen gepland: 
 
Piet Pouwels - Wiel Versteegen 
Gerard Eggebeen - Hans Leenders 
Jan Verbruggen - Eddy Thewis 
Johan Zonneveld - Urbain Diarra 
Jac Janssen - Hans Pirée 
Marcel Schuman - Luc Janssen 1 - 0 
 
Aangezien Marcel reeds heeft gespeeld tegen Luc is het mogelijk, dat er hierin nog een 
wijziging komt (bij afmelding van een speler kan altijd een andere wedstrijd worden 
gepland). 

 
De stand ziet er als volgt uit: 
 

 

 

 

Dammen seizoen 2009 - 2010 interne 

competitie 



DAMAFDELING keizercompetitie: 

Gerrit Kessels - Albert Janssen 0 - 2   

Nico Grubben - Jo Peeters 2 - 0   

Harrie Winkelmolen - Lei Janssen 0 - 2   

Aanstaande maandag is er een bondswedstrijd en wel thuis tegen het team van D'Amateurs 2. 
Jongens veel succes. 
 
De stand voor de keizercompetitie is als volgt: 
 

 

De stand voor het clubkampioenschap is als volgt: 

 

 

 
 

Damprobleem: wit speelt en wint 

 



 
Het probleem van deze week is slechts 4 zetten diep. Maar door een aantal verrassende zetten, toch 
niet heel makkelijk. 
 

De vorige keer kon wit dam halen door: 
21-17 (12x21) 28-22 (6x28) 33x4 
vervolgens won hij door: 
(44x33) 4-27 (21x32) 45-40 (35x44) 50x48  

 
 

Schaakprobleem: wit geeft mat in 4 

 
 
Het eerste schaakprobleem in het nieuwe jaar is een mat in 4 waarin de laatste twee cijfers van het 
jaartal zichtbaar zijn. 
De opgave is een stuk moeilijker als het probleem van de vorige nieuwsbrief, waarvan de oplossing 
als volgt was: 
1.h6 Kf8, 2.h7 Kg7, 3.Pxf7 Kxh7, 4.Pg5+ en wit wint de loper. 



 

Uitnodiging Brabants Kampioenschap 

Dammen 2010 

Net als in de afgelopen jaren zullen de persoonlijke kampioenschappen van Noord-Brabant worden 
uitgesmeerd over een langere periode: 6 ronden in het voorjaar en 3 ronden in het najaar. 
Het kampioenschap wordt gehouden op de volgende zaterdagen:  
13 maart, 27 maart, 24 april, 15 mei, 5 juni en 26 juni.  
 
 
Hoe laat de ronden beginnen laat ik nog weten, de eigenaren laten dit volgende week aan mij weten, 
ik verwacht 11 of 12u. Het toernooi zal gehouden worden in het clublokaal van T.D.V. en Micone : 
Cafe Boulevard, Noordstraat 51, 5038 EG  Tilburg, tel. 013-544016 in Tilburg. 
 
Voor dit toernooi kan door ieder PNDB lid vrij worden ingeschreven. 
Gespeeld wordt om de titel kampioen van Noord-Brabant algemeen, kampioen Noord-Brabant 
eerste klasse is ratingcategorie tot 1100, kampioen Noord-Brabant tweede klasse is de 
ratingcategorie tot 900. 
 
Het toernooi wordt bij een deelname van 17 of meer spelers gespeeld in één groep via het Zwitsers 
systeem en bij deelname van minder spelers via rondtoernooien in aparte groepen van hoofdklasse 
spelers en eerste klasse spelers (rating tot 1100).  
Inschrijven kan tot 06/03/2010 bij de wedstrijdleider persoonlijke wedstrijden Jasper Daems, bij 
voorkeur per email (jasper_daems@hotmail.com), anders telefonisch 0162-312601 of 06-33918710 
Het inschrijfgeld van 20 euro moet via de bank aan de PNDB worden voldaan voor aanvang van de 
eerste ronde op rekeningnummer 1882.34.802 t.n.v. Penningmeester C.Pot.). 
Bereikbaarheid speellokaal met openbaar vervoer 
-   Vanaf NS-station Tilburg, schuin de straat oversteken zie je cafe boulevard (5m. Lopen) 
 

 
 

  Foto van de week  
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Koning Winter regeert met ijzige hand zodat er weer mooie plaatjes geschoten kunnen worden van 
winterse landschappen. 

Vers gevallen sneeuw in de Heldense Bossen met in het midden de kapel aan de Neerseweg bij 
wijngaard Elkandré vlak na zonsopgang. 

 

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 
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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