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 Hallo schaak- en damleden 

Ons damteam speelde de afgelopen weken twee wedstrijden; helaas werden er 

geen punten gepakt. Op 13 maart 2010 wordt weer het jaarlijkse Nunhems 

Schaaktoernooi gehouden, waar enkele van onze leden de afgelopen jaren aan 

meespeelden. Verder in deze nieuwsbrief alle uitslagen en programma's van de 

interne competities met de actuele standen en een nieuw schaak- en 

damprobleem.  Voor de dammers is er een leuke partij om na te spelen. 

 

   

 
 

Inhaalwedstrijd tegen Heijmans Excelsior 2 

nipt verloren door damteam HSDV 

 
Op donderdag 18-02-2010 speelde ons damviertal eindelijk de inhaalwedstrijd uit de 5e ronde tegen 
het team van Heijmans Excelsior 2 in Rosmalen. 
Deze wedstrijd was al twee keer uitgesteld wegens weersomstandigheden (gladheid en sneeuw). 
 
Vol goede moed werd aan deze strijd begonnen. 
Ons damviertal was door ziekte van Ton Noyens enigszins verzwakt, maar er werd toch goede strijd 
geleverd. 
Als eerste uitslag kwam er een nederlaag op bord 4, waar onze invaller Gerrit Kessels het niet kon 
bolwerken tegen Jan Bergmans. 
Hierna wist Nico Grubben op bord 2 een remise te bereiken. 
Jo Peeters had op bord 3 via een combinatie in het beginspel een voorsprong gekregen en wist deze 
vakkundig naar een overwinning te brengen. 
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Daarna was het wachten op de uitslag op bord 1, waar Lei Janssen een spannende partij speelde, die 
helaas net op een tempo verloren ging. 
 
Hierdoor was deze wedstrijd geëindigd in een nipte nederlaag voor ons viertal. 
 
De persoonlijke uitslagen waren dus: 
   

1. Ties Slagter (1102) - Lei Janssen (876) 2 - 0 

2. Jan van Bergen (800) - Nico Grubben (960) 1 - 1 

3. Jan Leunk (857) - Jo Peeters (994) 0 - 2 

4. Jan Bergmans (765) - Gerrit Kessels (----) 2 - 0 

HEIJMANS EXCELSIOR 2 - H.S.D.V. 5 - 3 

 

 

Nipte nederlaag damteam HSDV in de 

Brabantse competitie 

 
Op maandag 22-02-2010 speelde ons damviertal zijn wedstrijd in de achtste ronde van de Brabantse 
kompetitie Dit was de thuiswedstrijd tegen het team van D’Amateurs 3 uit St. Michielsgestel. Vol 
goede moed werd aan deze strijd begonnen. 
 
Als eerste uitslag kwam een remise op bord 1 voor Lei Janssen, welke geen moment een overwicht 
kon bereiken. 
Daarna volgde weer een remise op bord 3 voor Ton Noyens, die ook niet in de gevaarlijke zone was 
geraakt. 
Jo Peeters op bord 4 had een combinatie naar dam niet gezien, waardoor zijn tegenstander een 
voorsprong kon opbouwen, en daardoor ook later de partij kon winnen. 
Als laatste uitslag kwam een remise op bord 2 voor Nico Grubben, die ook geen kansen op de 
overwinning kon creëren. 
 
De persoonlijke uitslagen waren dus: 
   

1. Lei Janssen ( 876) - Barend van Amerongen (1013) 1 - 1 1 - 1 

 

2. Nico Grubben (960) - Kees Sterken ( 930) 1 - 1 

3. Ton Noyens (943) - Peter van Rijsbergen (919) 1 - 1 

4. Jo Peeters (994) - Lambert van Vught (772) 0 - 2 

H.S.D.V. - D’AMATEURS 3 3 - 5 

 
De stand is nu als volgt:  



 

 
 

 

   

Seizoen 2009 - 2010 schaken clubkampioen 

 
Afgelopen maandag 22-02-2010 zijn er weer enkele wedstrijden gespeeld in de diverse 
schaakkompetities. 
 
Bij het klubkampioenschap zijn gespeeld: 

Jan Verbruggen - Marcel Schuman ½-½ 

 

Urbain Diarra - Wiel Versteegen 0 - 1 

 
Keizercompetitie: (twee afmeldingen, van Eddy Thewis en Hans Pirée 
  

Hans Leenders - Gerard Eggebeen 1 - 0 

Johan Zonneveld - Luc Janssen 1 - 0 

Piet Pouwels vrij 1 - 0 

    

Als iedereen was gekomen, die zich niet had afgemeld, dan had Piet ook een wedstrijd kunnen 



spelen. 
Helaas wordt niet meer de moeite genomen om zich af te melden, als men niet komt?? 
Jammer, dat een speler voor niets zit te wachten. 
 
Voor komende maandag is gepland: 
Klubkampioenschap schaken 
Hans Pirée - Urbain Diarra 
Wiel Versteegen - Eddy Thewis 
 
Afgemeld heeft zich voor deze maandag reeds Piet Pouwels. 
Overige leden spelen een wedstrijd voor de Keizerkompetitie. 

De standen zien er als volgt uit 

 
 

 

 

Dammen seizoen 2009 - 2010 interne 

competitie 

Bij de damafdeling zijn voor maandag 1 maart de volgende partijen gepland voor het 
klubkampioenschap 
Lei Janssen - Albert Janssen 
Gerrit Kessels - Nico Grubben 



 
 
In de begintijd van onze vereniging (juni 1981) heeft Jo Peeters eens een partij vermeld, waarbij 
meerdere combinaties niet werden gezien. Wellicht is het (ook voor de schaakleden) interessant om 
deze partij nog een naar voren te brengen. Over ongeveer een maand zal Lei Janssen dan met de 
oplossing komen, zodat iedereen kan proberen om deze combinaties te vinden. 
 
Een korte handleiding voor het gebruik van Dam 22 (dat zich opent als op de blauwe link 
geklikt wordt): 
 
Dam22 is te vinden op de eigen site van Jetten: http://www.xs4all.nl/~hjetten/damnl.htmlm 
Dam22 mag na de installatie niet verplaatst worden naar een andere map, anders kunnen de partijen 
die op onze website staan niet automatisch geopend worden. Het is dus mogelijk dat Dam22 even 
opnieuw geïnstalleerd moet worden als de links niet werken, omdat dan waarschijnlijk de map met het 
programma een keer tussentijds verplaatst is. 
 
De partij kan vooraan begonnen worden met de toetsen Shift + Delete. Daarna kan de eerste zet 
ingevoerd worden. Met de Insert-toets kan de partij dan weer vooruit gespeeld worden. Met Delete 
wordt een zet terug gespeeld. Meerdere zetten vooruit kan ook: met Shift + Insert worden meerdere 
zetten vooruit gespeeld na het invoeren van het zetnummer. Zet wel de Numlock uit, anders werken 
deze toetscombinaties niet. Als een link aangeklikt wordt (in dit geval de blauwe tekst "een partij") 
vraagt de computer of de opdracht uitgevoerd moet worden. Daarna wordt Dam22 met de betreffende 
partij geopend. 

 

Damprobleem: wit speelt en wint 

 

 

Deze keer een probleem van slechts 4 zetten diep. Toch is hij niet makkelijk op te lossen. 
 

De vorige maal kon wit op de volgende wijze winnen: 
19-13 (26x37) 13-8 (3x12) 46-41 (37x46) 39-34 (46x40) 45x5 
Zwart kan de dam nog wel afnemen door (4-10) te spelen, maar dan wordt het oppositiewinst. 

 

Schaakprobleem: wit geeft mat in 5 
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Deze week een mat in 5 waar de toren en het paard goed moeten samenwerken. 
 
De oplossing van vorige week: 1. d8=P Ke5 2. Rf7 Kd5 3. Tf5#. 

 



 

 



     Foto van de week 

 

Deze foto is gemaakt tijdens een wandeling in Epen in Zuid-Limburg. Het golvende landschap wordt 
aan de horizon mooi bedekt door een laaghangende wolk. 

 

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