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Hallo schaak- en damleden 

 

Afgelopen maandag werden er weer diverse partijen gespeeld voor de interne 

competities, waarvan in deze nieuwsbrief de uitslagen met standen. Verder een 

bijzonder schaakprobleem, een damprobleem en een artikel over onze 

jeugdafdeling. 

 

   

Seizoen 2009 - 2010 schaken clubkampioen 

 
Afgelopen maandag zijn er de volgende wedstrijden gespeeld voor de schaakafdeling en wel voor 
het klubkampioenschap 

Hans Pirée - Johan 
Zonneveld 

1 - 0 

 

Urbain Diarra - Jan 
Verbruggen 

1 - 0 

Eddy Thewis - Gerard 
Eggebeen 

1 - 0 

Hans Leenders - Wiel 
Versteegen 

½-½ 

Jac Janssen - Marcel 
Schuman 

½-½ 

    

Voor komende maandag 25-01-2010 zijn onderstaande wedstrijden gepland, zodat iedereen weer 
kan spelen 

Wiel Versteegen - Marcel Schuman 
Jan Verbruggen - Eddy Thewis 
Gerard Eggebeen - Urbain Diarra 
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Piet Pouwels - Hans Leenders 
Johan Zonneveld - Luc Janssen 
Jac Janssen - Hans Pirée 
 
De stand ziet er als volgt uit: 
 

 

 
 

Dammen seizoen 2009 - 2010 interne 

competitie 

DAMAFDELING gespeelde partijen van afgelopen maandag: 

Gerrit Kessels - Jo Peeters 0 - 2   

Albert Janssen - Nico Grubben 0 - 2   

Harrie Winkelmolen - Lei Janssen 0 - 2   

Voor komende maandag is gepland: 
Klubkampioenschap: 
Nico Grubben - Jo Peeters 

Voor de overige leden is er een keizerkompetitie 

De inhaalwedstrijd voor ons damviertal tegen Heijmans- Excelsior 2 is voorlopig gepland op 
donderdag 11-02-2010  

 De stand is als volgt: 

 



 

 
 

Jeugdschaak HSDV 

 
Afgelopen maandag hebben we een proefexamen van “opstapje 2” gemaakt, dus niet van de 
complete “stap 1”. Het waren 12 opgaven en de bedoeling is om te weten te komen hoe ver we zijn 
met de schaakkennis en welke onderdelen nog wat extra aandacht moeten krijgen. 

De resultaten waren als volgt: 
Pieter - 1 fout: 9+ 
Aukje -  0 fout: 10 
Daphne - 2,5 fout: 8 
Sebastiaan - 4 fout: 7-  
Renee  - 5,5 fout: 5,5 
Roy - 5 fout: 6 
Erik - 0 fout: 10 

Hier springen Aukje en Erik er uit met 10 punten: prima! Maar iedereen had een voldoende, en de 
fouten zullen we nog wel bespreken. Daarna hebben we de notatie (schrijfwijze van de zetten) 
geleerd en hier vervolgens een kleine toets van 11 opgaven gemaakt. Dit was over het algemeen 
goed gemaakt, behalve dat voor de lijnen vaak met een hoofdletter werd geschreven. Dit moet altijd 
met een kleine letter, alleen de aanduiding van de stukken (behalve de pion) moet altijd met een 
hoofdletter. 

De toets is als volgt gemaakt: 
Pieter - 1 fout 
Aukje - 3 fout 
Daphne - 2 fout 
Sebastiaan - 3 fout 
Renee - 1 fout 
Roy - bijna niets ingevuld! Waarom?? 
Erik - 7 fout 

Hier springen Pieter en Renee er uit met slechts 1 fout: ook prima! De notatie gaan we dus nog even 
herhalen! Voor beide testjes kunnen we verder zeggen dat Daphne het ook erg goed heeft gedaan, 
Sebastiaan een goede middenmoter is en dat Roy helaas duidelijk aan de onderkant zit. 

Jan Verbruggen, jeugdleider 

 
 



Damprobleem: wit speelt en wint 

 

 
Bovenstaand probleem stamt uit 1940, is 5 zetten diep en niet al te moeilijk. 
 

De oplossing van de vorige opgave was: 
48-42 (38x47) 23-19 (47x20) 19x8 (3x21) 25x3 (35x24) 3x20 (15-24) 50-44 en wit wint door oppositie.  

 

Schaakprobleem: wit geeft mat in 5 

 

Bovenstaande afbeeldingen is een tweeling schaakprobleem: er is slechts één verschil, namelijk de pionnen op 

a6 en a7 zijn in het tweede probleem een veld naar onderen geschoven. Beide problemen zijn een mat in 5 met 

een op elkaar gelijkende matvoering, echter met twee verschillende stukken. Dat lijkt in eerste instantie 

moeilijker dan het is. De zwarte koning zit gevangen en kan slechts één zet doen en dat moet wit ook zo houden 

tot de matzet. Wat direct opvalt zijn de twee lopers die beide op een wit veld staan. 

De oplossing van vorige week: 1. f8P!   Een sleutelzet, geheel in hippische stijl. 



1.   …   Pbd7  2.  c8P# 
1.   …   Pfd7  2.  g8P#  
1.   …   Pg8   2.  hxg8P# 
1.   …   Pc8   2.  bxc8P# 

 

   Foto van de week 

 
 

Nog steeds is er ijs te vinden in de natuur: een foto van gisteren in de Eikelepeel (een nieuw 
aangelegd natuurgebied) in de Heldense Bossen. Het water is nog bedekt met een flinke laag ijs. 

 

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