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 Hallo schaak- en damleden 

 

De schakers speelden afgelopen maandag een ronde voor de interne competities, 

waar de meeste partijen in remise eindigden. De dammers speelden één partij in 

de onderlinge competitie. Voor komende maandag is er een bondswedstrijd 

van het damviertal tegen het viertal van Micone uit Tilburg. Uiteraard ook deze 

week weer een schaak- en damprobleem, een eerste aankondiging van het 

jaarlijkse Hutton toernooi dat dit jaar in de gemeente Peel en Maas gehouden 

wordt, en een uitnodiging voor het Brabants Kampioenschap Dammen 2010 in 

Tilburg. De Blerickse Schaakvereniging organiseert dit jaar het Limburgse 

rapidtoernooi, waarvan een uitnodiging in deze nieuwsbrief. 

 
 

 
 

Seizoen 2009 - 2010 schaken clubkampioen 

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

Wiel Versteegen - Marcel Schuman ½-½ 

 

Jan Verbruggen - Eddy Thewis ½-½ 

Gerard Eggebeen - Urbain Diarra 0 - 1 

Piet Pouwels - Hans Leenders ½-½ 

Johan Zonneveld - Luc Janssen 1 - 0 
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Jac Janssen - Hans Pirée ½-½ 

 
Voor komende maandag 1 februari 2010 zijn de volgende partijen gepland: 
 
Luc Janssen - Jan Verbruggen 
Hans Piree - Gerard Eggebeen 
Urbain Diarra - Wiel Versteegen 
Eddy Thewis - Hans Leenders 
Jac Janssen - Piet Pouwels 
 
De stand ziet er als volgt uit: 
  

 

 
 

 

Dammen seizoen 2009 - 2010 interne 

competitie 

Voor het klubkampioenschap is de volgende wedstrijd gespeeld. 

Nico Grubben - Jo Peeters 1 - 1   

Voor komende maandag is er een bondswedstrijd van ons viertal tegen het viertal van Micone uit 
Tilburg. 
Jongens veel succes. 

De stand voor het clubkampioenschap is als volgt: 



 

  
 

  

 

Damprobleem: wit speelt en wint 

 

 
  

Hoewel dit een open stand lijkt, kan wit winnen door zwart in 8 zetten vast te zetten.  
De oplossing van de vorige opgave was: 
23-19 (14x23) 42-37 (30x19) 33-29 (23x34) 27-22 (17x28) 32x1 
 

 

Schaakprobleem: wit begint en maakt remise 



 
 
Deze week een eindspel waarbij het lijkt alsof zwart niet meer kan verliezen. Toch kan wit met een 
verrassende beginzet op het nippertje remise maken. 
 
De oplossing van de tweeling van vorige week: 
Oplossing a: 1. Kc6, Ke5 2. Kb5, Kf5 3. Kc4, Ke5 4. Kxd3, Kf5 5. Kxd4# 
Oplossing b: 1. La2, Ke5 2. Lc4, Kf5 3. Lxa6, Ke5 4. Lc8, Kf5 5. Kxd6# 

 

 Hutton schaaktoernooi dit jaar in de 

gemeente Peel en Maas 



 

 



 

 

 



 

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.  
De ronden zullen beginnen om 12.00u. 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 speeltempo zal zijn 50 zetten in 2 uur, vervolgens 25 zetten in 1 uur, en 
vervolgens 20 seconde per zet (Fisher). 
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) 
 
Het sneldammen zal worden gehouden op 10 april, uitnodiging daarvoor volgt nog. 
 

 

   Foto van de week 
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Een restje van de zomer in hartje winter. Deze zonnebloemen langs de Neerseweg in Helden-Dorp 
hebben zich al een zomer, herfst en winter staande weten te houden, ook na een flinke sneeuwbui. 

 

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