
 

*  N I E U W S B R I E F  H S D V  *   

 

  

 

E-mail: hsdv-

helden@planet.nl 

Homepage: www.hsdv.nl 

 Jaargang 5 nr. 23  -  6 februari 2010 

 Hallo schaak- en damleden 

Morgen 7 februari 2010 gaat ons schaakzestal de strijd aan met koploper Reuver 

in een thuiswedstrijd in ons clublokaal. Het damteam verloor deze week de 

wedstrijd tegen Micone uit Tilburg. Verder in deze nieuwsbrief alle interne 

uitslagen van deze week met het programma voor komende maandag, een nieuw 

schaak- en damprobleem en een artikel over het jeugdschaak, dit keer met 

enkele foto's. 

 

 
 

Damteam HSDV verliest enkele punten op 

tijd tegen Micone uit Tilburg 

 
Op maandag 01-02-2010 speelde ons damviertal zijn thuiswedstrijd in de 7e. ronde van de Brabantse 
Damkompetitie en wel de thuiswedstrijd tegen het team van Micone uit Tilburg. Met goede moed werd 
aan deze wedstrijd begonnen. Na ruim 3 uur spelen kwam pas de eerste beslissing en wel op bord 2, 
waar Nico Grubben de overwinning aan zijn tegenstander moest laten. Hierna volgde een nederlaag 
op bord 4 voor Jo Peeters, die helaas niet genoeg tijd had om nog een remise te bereiken. 
 
Als derde uitslag kwam er ons eerste puntje en wel op bord 1, waar Lei Janssen een remise uit de 
partij wist te bereiken. Hierna kwam er nog een nederlaag en wel op bord 3, waar Ton Noyens ook 
een remisestand had bereikt, maar hiervoor ook teveel tijd had verbruikt, dus ook deze partij ging 
verloren. 
 
De persoonlijke uitslagen waren dus: 
 

1. Lei Janssen(876) - Wil Maas (1015) 1 - 1 1 - 1 
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2. Nico Grubben (960) - Patrick Botland (904) 0 - 2) 0 - 2 

3. Ton Noyens (943) - Charlo Koorendijk (839) 0 - 2) 0 - 2 

4, Jo Peeters (994) - J. van den Dries (707) 0 - 2 0 - 2 

HSDV - Micone 1 7 - 1 

 
De stand na deze wedstrijd is als volgt: 
 

 
 
Onze volgende wedstrijd is de inhaalwedstrijd uit ronde 5 in Rosmalen tegen Heijmans Excelsior 2. 

 

 
  

Seizoen 2009 - 2010 schaken clubkampioen 

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

Luc Janssen - Jan Verbruggen 0 - 1 

 

Hans Pirée - Gerard Eggebeen 1 - 0 

Eddy Thewis - Hans Leenders ½-½ 

Jac Janssen - Piet Pouwels 0 - 1 

    

Keizercompetitie:   

Marcel Schuman - Johan Zonneveld 1 - 0 



 
Komende zondag is er de bondswedstrijd voor het schaken tussen H.S.D.V. en Reuver 
 
Het programma voor komende maandag 08-02-2010 is als volgt: 
 
Urbain Diarra - Eddy Thewis 
Jan Verbruggen - Johan Zonneveld 
Marcel Schuman - Piet Pouwels 
Gerard Eggebeen - Luc Janssen 
Wiel Versteegen - Hans Pirée 
 
Hans Leenders heeft zich afgemeld voor komende maandag 
 
Jac Janssen is dan nu vrij.  
 
De standen zien er als volgt uit 

 

 

 



 

Dammen seizoen 2009 - 2010 interne 

competitie 

Voor de damafdeling is er een wedstrijd voor het klubkampioenschap op 8 februari tussen Nico 
Grubben - Gerrit Kessels 

Voor komende dinsdag 9-2-2010 staat er de bekerwedstrijd op het programma en wel de uitwedstrijd 
De Schuivers - H.S.D.V. in Bakel. 

De inhaalwedstrijd tegen het viertal van Heijmans Excelsior 2 is verplaatst naar donderdag 18-02-
2010. 

Hopelijk gaat deze nu wel door. 

Maandag 15-02-2010 is er geen clubavond i.v.m. carnaval. 

De stand voor het clubkampioenschap is als volgt: 

 

 

Jeugdschaak  

De afgelopen weken hebben we de notatie geleerd en geoefend en afgelopen maandag hebben de 
kinderen een partij gespeeld mèt klok en mèt noteren. De meesten vonden het maar lastig, want al dat 
schrijven kost nogal wat tijd. Maar het zijn slimme kinderen, dus daar hadden ze wat op gevonden: 
Gewoon iedere keer de klok even op pauze zetten! 
 
Op de foto's is te zien dat ze het er druk mee hebben. 
 



Komende maandag is de 3e competitieronde met de volgende indeling: 
Sebastiaan - Daphne      
Renee - Erik 
Aukje - Pieter 

Noteren mag, maar is niet verplicht. Afgelopen maandag heeft Roy Faessen zich afgemeldt als lid van 
de schaakclub, hij gaat waarschijnlijk bij de zwemclub. Wij wensen Roy daarbij heel veel succes en 
vooral veel plezier. 
 
Jan Verbruggen, jeugdleider. 
 
Hieronder drie foto's van het jeugdschaken. 

 
 
Daphne en Renee 
 
 



 

Pieter en Erik 
 

 

 

Aukje en Sebastiaan 

 

Damprobleem: wit speelt en wint 



 

 

Je kunt het probleem van deze week alleen oplossen als je niet bang bent om de tegenstander iets te 
geven. 
 
De oplossing van de vorige week was: 
27-21 (26x17) 22x11 (6x17) 28-22 (17x28) 30-24 (19x30 of 29x20) 25x32 (38x27) 49x38 (27-31) 38-
32 (31-37) 32x41 en zwart staat vast. 
  

 

Schaakprobleem: wit geeft mat in 5 

 
 

Deze week een mooie mat in 5 waarin ook nog een dame-offer aan de pas komt om mat te kunnen 
geven. 
 
De oplossing van vorige week was het verrassende Kg8-h8. Als de zwarte koning nu naar de witte 



pion loopt, gaat de witte koning er achter aan en zodra de witte pion geslagen wordt, kan de zwarte 
koning door zijn tegenstander op de a-lijn vastgehouden worden. Het meer logisch lijkende Kg8-f8 
verliest omdat daarna de opsluiting op de a-lijn niet meer mogelijk is. 

 

   Foto van de week 

 
 

De winter hield ons land deze week weer in een ijzige greep. Deze aspergebedden in de Heldense 
Bossen zijn mooi egaal bedekt met een sneeuwlaag. 

 

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