
 

*  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. 24  -  13 februari 2010 

 Hallo schaak- en damleden 

Zowel ons schaak- als damzestal konden deze week geen punten pakken: de 

schakers verloren met 4-2 en de dammers werden met 6-2 uitgeschakeld in de 

Brabant Cup. Deze week hebben we nog diverse andere artikelen: een 

aankondiging van een jeugdtoernooi schaken in Nijmegen, een 50+ schaaktoernooi 

in Deurne, de uitslagen van de jeugdcompetitie en natuurlijk weer een nieuw 

schaak- en damprobleem. 

 

 
  

Reuver te sterk voor schaakzestal HSDV 

 
Het lukte ons schaakteam de afgelopen jaren regelmatig om de koploper in de tweede klasse te 
verslaan, maar dat zat er afgelopen zondag 7 februari 2010 in de thuiswedstrijd tegen de schakers uit 
Reuver niet in. De HSDV wist weliswaar op de laatste vier borden een remise te behalen, maar op de 
eerste twee borden was de tegenstander duidelijk sterker, wat niet vreemd was gezien hun rating.  
 
De eerste uitslag kwam van bord 4 waar Wiel Versteegen niet verder kwam dan remise met een heel 
vervelende dubbelpion maar de verdediging zat goed in elkaar zodat de remise de beste uitslag was. 
De tweede remise kwam van bord 6 waar Marcel Schuman het punt deelde met zijn tegenstander. 
Op het 2e bord leed Eddy Thewis een nederlaag door een niet meer te vermijden stukverlies. Op 
bord 1 speelde de tegenstander van Urbain Diarra een prima partij. Urbain werd helemaal vastgezet 
op de onderste lijnen en kon stukverlies niet meer voorkomen en gaf op. De tegenstander van Pascal 
Schuman had een gevaarlijke doorgebroken vrijpion maar Pascal wist toch nog een remise te 
behalen. De laatste partij op bord 3 werd ook remise behaald door Hans Leenders die met twee 
pionnen achterstand met een loper en paard eindspel het remise-aanbod van zijn tegenstander direct 
aanvaardde. 
 
Reuver was deze middag duidelijk sterker dan de HSDV. De bezoekers zagen hun overwinning geen 
moment in gevaar komen en namen de punten dan ook terecht mee naar huis. De voorsprong op de 
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nummer 2 in de ranglijst is nu 4 punten voor Reuver zodat het kampioenschap vrijwel binnen is.  

Op 7 maart 2010 speelt ons schaakzestal de volgende wedstrijd in de bondscompetitie; uit tegen de 
Zwarte Pionnen. 

De persoonlijke uitslagen waren: 

U. Diarra - W. Stinges 0 - 1 

E. Thewis - J. van Rens 0 - 1 

H. Leenders - P. Keulen ½-½ 

W. Versteegen - F. Linsen ½-½ 

P. Schuman - W. Hebben ½-½ 

M. Schuman - R. Bergs ½-½ 

HSDV - Reuver 2 - 4 
 

 
Hieronder foto's van de wedstrijd tegen Reuver.  

 
Analyse op bord 6 door Marcel Schuman (r) en Ruud Bergs. Freek Linsen van Reuver kijkt toe.  

  



 

Urbain Diarra (r) kon het niet redden tegen Wim Stinges van Reuver op bord 1.  

  



 

Eddy Thewis (r) leed stukverlies op het 2e bord en gaf daarna op. 
 
   



 

Een overzichtsfoto van de wedstrijd tegen Reuver in het clublokaal van de HSDV. 
  

De stand in de 2e klasse B: 
 

 
  

 

 



 

Uitschakeling Brabant-Cup damteam HSDV 

in wedstrijd tegen de Schuivers 

 
Op dinsdag 9-2-2010 speelde ons damviertal de wedstrijd in de Brabant-Cup (eerste ronde knock-out-
fase) en wel de wedstrijd tegen het team van De Schuivers in Bakel. Als eerste uitslag kwam er een 
tegenslag door de nederlaag voor Ton Noyens op bord 2, die in het beginspel een combinatie niet had 
gezien, waardoor hij een dam achterstand opliep. 
 
Na bijna drie uur spelen kwam de spanning in de wedstrijd weer terug, door een overwinning van Lei 
Janssen op bord 1, waarbij zijn tegenstander een foutieve berekening had gemaakt, waardoor Lei de 
overwinning kon grijpen. 
 
Op de andere borden was op dat moment nog geen duidelijkheid hoe de afloop zou zijn, maar helaas 
ging zowel de partij van Jo Peeters op bord 3 en van Albert Janssen op bord 4 voor ons team 
verloren. 
 
Hierdoor gaan De Schuivers verder in het bekertoernooi en is ons team uitgeschakeld in deze strijd. 
 
De persoonlijke uitslagen waren dus: 
   

1. Peter Arts (1125) - Lei Janssen ( 876) 0 - 2 

2. Wim Vloet (1044) - Ton Noyens (943) 2 - 0 

3. Luud Ector (1031) - Jo Peeters (994) 2 - 0 

4. Mies van berlo (924) - Albert Janssen (731) 2 - 0 

De Schuivers - HSDV 6 - 2 

 

 

Jeugdschaak HSDV 

 
Afgelopen maandag hebben de kinderen de 3e competitieronde gespeeld. 
De uitslagen waren als volgt:  

Sebastiaan - Daphne 0 - 1 

Renee - Erik 0 - 1 

Aukje - Erik 0 - 1 

Sebastiaan liet zich verrassen door Daphne die een goede partij speelde. De koning van Sebastiaan 
werd op de a-lijn vastgezet en vervolgens door Daphne keurig mat gezet. Ook Renee heeft een 
goede partij gespeeld. Erik had het er moeilijk mee, maar wist uiteindelijk wel verdiend te winnen. 
Dat Pieter wint van Aukje lijkt voor de hand te liggen, maar niets in minder waar. Aukje had de winst 
op “grote broer” Pieter voor het grijpen. Aukje stond voor in materiaal èn stelling, maar het lukte niet 
dit om te zetten in winst. Beiden hadden gierende tijdnood en Aukje ging door de “vlag” met nog 2 
seconden op de klok van Pieter. Dus kunnen we rustig zeggen dat Pieter heeft gemazzeld. 
  
Door het wegvallen van Roy loopt de competitie nu een beetje scheef. De uitslagen van Roy komen 
helemaal te vervallen. Daardoor hebben Pieter en Erik 3 partijen gespeeld, de rest heeft 2 partijen 



gespeeld. 
  
Hier zijn 2 oplossingen voor: 
1)  Renee, Aukje, Sebastiaan en Daphne spelen onderling èèn “inhaalpartij”: Renee – Sebastiaan en 
Aukje – Daphne. Dan heeft iedereen weer evenveel partijen gespeeld. 
2)  Alle uitslagen komen te vervallen en we beginnen een nieuwe competitie. 
Daar zullen we het de volgende clubavond over hebben, want daar hebben de kinderen ook een 
stem in. 
  
Jan Verbruggen, jeugdleider. 
 
Een groepsfoto van de jeugdafdeling: 
 

 

   

 
 

Damprobleem: wit speelt en wint 

 



 

Deze combinatie is 5 zetten diep en weer eens een voorbeeld hoe belangrijk het is dat de stukken 
goed samen werken. 
 

Om de vorige keer te kunnen winnen moest je eerst heel veel geven: 
18-13 (40x49) 48-42 (38x47) 22-18 (47x20) 37-32 (49x27) 19-14 (20x9) 13x4 (27x13 of 9) 4x7 en 
zwart zal verliezen. 

 
 

Schaakprobleem: wit geeft mat in 3 

 

Deze week een mat in 3 waar een witte pion op promoveren staat. Er is slechts één oplossing 
mogelijk. 

1. Lh6 Kf7 2. g8=D+ (2. g8=T Kxg8 3. Kxe6 Kh8 4. Kf7 {dreigt Lg7#(#1)} e5 5. Lg7#) 2... Kxg8 3. Kxe6 



Kh8 4. Kf7 {dreigt Lg7#(#1)} e5 5. Lg7#. 

 

 

 



 

 



  Foto van de week 

 
 

Voor de liefhebbers niet te missen deze week: het carnaval.  
Leerkrachten en kinderen van basisschool de Liaan en De Pas in Helden-Dorp openen het 

carnavalsweekend met een optocht door de straten van Helden-Dorp. 

 

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