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 Hallo schaak- en damleden 

Morgen gaat ons schaakteam op bezoek bij de Zwarte Pionnen in Roermond, een 

team dat de competitie zwak begon maar de laatste twee wedstrijden twee keer 

gelijk speelde. Naast een nieuw schaak- en damprobleem, de uitslagen in de 

interne competities en het jeugdschaak, kregen we diverse aankondigingen 

voor schaaktoernooien in de regio. 

 

   

  

Seizoen 2009 - 2010 schaken clubkampioen 

 
Afgelopen maandag 01-03-2010 zijn de volgende wedstrijden gespeeld in de diverse kompetities 
 
Na een lange partij wist Wiel een eindspel van paard en loper te bereiken, waarna Eddy opgaf. 

Wiel Versteegen - Eddy Thewis 1 - 0 

 

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

Urbain Diarra - Luc Janssen 1 - 0 

Jac Janssen - Marcel Schuman 0 - 1 

Gerard Eggebeen - Johan Zonneveld ½ - ½ 

Jan Verbruggen - Hans Leenders 0 - 1 

Ik verzoek iedere speler om na te gaan of de uitslag van zijn wedstrijd ook ingevuld is op het 
planning-papier 
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Indien dit niet het geval is, kan ik deze wedstrijd reglementair met een 0 - 0 belonen, waardoor er ook 
geen of weinig punten te verdienen zijn. 
Wedstrijdleider Lei Janssen 
 
Voor komende maandag 08-03-2010 is er gepland voor: 
 
SCHAKEN KLUBKAMPIOENSCHAP 
 
Hans Pirée - Marcel Schuman. 
Afgemeld voor komende maandag: Piet Pouwels. 
 
Overige spelers Keizerkompetitie 

De standen zien er als volgt uit: 
 

 
 

 

 
 



 
 

Dammen seizoen 2009 - 2010 interne 

competitie 

KLUBKAMPIOENSCHAP DAMMEN: 

Lei Janssen - Albert Janssen 2 - 0   

Gerrit Kessels - Nico Grubben 0 - 2   

Hier wist Nico zijn leidende positie te behouden. 
 
DAMAFDELING KLUBKAMPIOENSCHAP: 
 
Albert Janssen - Gerrit Kessels 
Lei Janssen - Jo Peeters 

Bij de damafdeling zijn voor maandag 1 maart de volgende partijen gepland voor het 
klubkampioenschap 

Lei Janssen - Albert Janssen 
Gerrit Kessels - Nico Grubben 

 
De standen zijn als volgt: 

 

 
 



 

 

 
   

Jeugdschaak HSDV 

 
Door het wegvallen van Roy waren er twee kinderen met 3 gespeelde partijen, dat waren Pieter en 
Erik. 
Aukje, Daphne, Renee en Sebastiaan hadden ieder 2 partijen gespeeld.  
 
Afgelopen maandag hebben deze 4 kinderen een inhaalpartij gespeeld met het volgende resultaat. 

Renee - Sebastiaan 0 - 1 

 

Aukje - Daphne 1 - 0 

    

Dat brengt ons na drie gespeelde partijen en nog twee partijen te 
gaan tot de volgende stand:  

    

1. Pieter 3 punten 

2. Aukje en 
Sebastiaan 

2 punten 

3. Erik en Daphne 1 punt 

4. Renee 0 punt 

Komende tijd gaan we ons richten op het afmaken van het werkboek, want de helft van de kinderen 
heeft het boek uit en de anderen helft heeft het werkboek ongeveer half uit. De stof is wel behandeld, 
maar de opgaven moeten nog worden gemaakt. 
 
Als iedereen het werkboek uit heeft en de stof voldoende beheerst gaan we verder met het werkboek 
“stap 1+”. 
 
Jan Verbruggen, jeugdleider. 



 

 Damprobleem: wit speelt en wint 

 

 

Ondanks het feit dat deze combinatie 7 zetten diep is, valt het moeilijkheidsniveau mee. Als je de 
eerste zet hebt gevonden loopt de rest vanzelf. Er zijn echter wel meerdere varianten mogelijk. 
 

De vorige keer hadden we een met een Turkse slag te maken: 
32-28 (37x46) 28-23 (46x19) 29x23 (19x23) 33x2 

 

Schaakprobleem: wit geeft mat in 4 

 
 
Deze week een mat in 4 waar wit wat kwaliteit betreft in de minderheid is. Toch kan de sterke dame 
die ook nog schaak kan geven het mat niet verhinderen. 



De oplossing van vorige week: 
1. Ta8 c2 2. Pa7 Lb1 3. Pc6+  La2 4. Pa5 Lc4 5. Pxc4#  

 

 

 



 

 



 

 

    Foto van de week 



 
 

De winter kan nog zo lang duren, de krokussen komen altijd weer te voorschijn.  
Op het moment staan ze zelfs nog in de sneeuw, maar die zal uiteindelijk toch moeten wijken voor de 

lente. 
 

Wikipedia weet het volgende te melden over deze bloemensoort: 
Crocus tommasinianus Herb, de boerenkrokus uit de Balkan heeft kleine paarse bloemen.  

Deze soort wordt genoemd naar Ridder van Tommasini, een staatsambtenaar die in de 19e eeuw de 
flora van Dalmatië bestudeerd heeft. Crocus tommasinianus zaait vrijelijk uit en verwildert gemakkelijk.  

Het is een stinzenplant. Er bestaan er verschillende selecties van in kleuren variërend van wit tot 
purperrood 

 

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