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 Hallo schaak- en damleden 

Ons schaakteam heeft afgelopen zondag de twee matchpunten uit Roermond 

meegenomen na een 5-1 overwinning op De Zwarte Pionnen. Het damviertal heeft 

een zwaarbevochten gelijkspeld behaald in de uitwedstrijd tegen EAD in Asten. 

Afgelopen maandag werden er weer diverse schaak- en dampartijen gespeeld 

voor de interne competitie, waarvan alle uitslagen en standen en voor de 

liefhebbers is er deze week weer een nieuw schaak- en damprobleem. 

Aanstaande maandag is er het jaarlijkse sneldam- en schaaktoernooi met 

waarschijnlijk 10 minuten op de klok per speler. 

 
   

 
 

Onverwacht grote overwinning schaakteam 

in Roermond 

 
In de uitwedstrijd op zondag 7 maart 2010 tegen de Zwarte Pionnen in de Jo Gerris Sporthallen te 
Roermond had ons schaakteam wel op een kleine overwinning gerekend, maar de 5-1 winst was 
toch nog verrassend hoog. Het begon al met de afwezigheid van de eerste bordspeler van de Zwarte 
Pionnen zodat Urbain Diarra de overwinning kado kreeg. Pascal Schuman maakte op het derde bord 
de partij uit met een mooie combinatie en ook Marcel Schuman behaalde de winst op het zesde bord, 
zodat na ruim een uur spelen de schakers uit Helden al met 3-0 voor stonden en gezien de partijen 
op de overgebleven borden was de winst vrijwel zeker. 
 
Jan Verbruggen verloor in het begin van de partij op het vijfde bord een stuk maar kwam sterk terug 
door de stand weer gelijk te trekken. Hij zette zijn tegenstander onder druk en maakte de partij fraai 
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af met een matcombinatie. Hans Leenders kwam deze middag niet verder dan een remise op het 
tweede bord. Op het derde bord had Wiel Versteegen een winnende combinatie over het hoofd 
gezien, maar kwam later toch nog twee pionnen voor en moest helaas door onduidelijkheid over de 
resterende partijtijd een remise toestaan. 
 
Het was een verdiende overwinning deze middag van ons schaakteam waardoor we op een mooite 
derde plaats staan, met nog kans op een tweede plaats in de laatste wedstrijd op 28 maart als we 
weer naar de Jo Gerris Sporthallen gaan voor de laatste ronde.  

De persoonlijke uitslagen waren: 

U. Diarra wint reglementair 
0 - 
1 

 

J. Mooren - Hans Leenders 
½-
½ 

M. Roesler - W. Versteegen 
½-
½ 

D. Klokgieters - P. Schuman 
0 - 
1 

D. Goruip - J. Verbruggen 
0 - 
1 

J. Klokgieters - M. Schuman 
0 - 
1 

De Zwarte Pionnen - HSDV 
1 - 
5 

 

  

De stand in de 2e klasse B: 
 

 
  

 

 
 

Gelijkspel damviertal HSDV in uitwedstrijd 



bij EAD in Asten 

 
Op vrijdag 5 maart 2010 speelde ons damviertal zijn uitwedstrijd in de negende ronde van de 
Brabantse Kompetitie en wel de wedstrijd tegen het team van E.A.D. uit Asten. Met frisse moed werd 
aan deze strijd begonnen. De eerste tegenslag kwam op bord 1, waar Lei Janssen zich in het 
beginspel misrekende, waardoor hij een schijf achterstand opliep. Naderhand kreeg hij ook nog een 
damcombinatie tegen, waardoor deze partij in een nederlaag eindigde. 
 
Hierna wist Ton Noyens op bord 3, ondanks een meerderheid niet de weg te vinden naar winst, 
waardoor deze partij in remise belandde. 
Jo Peeters op bord 4 had ook geen kansen op een overwinning, waardoor ook hier een remise de 
juiste uitslag was. 
Op bord 2 wist Nico Grubben het zijn sterkere tegenstander zo lastig te maken, dat deze geen goede 
zet meer had, waardoor Nico hier wel een overwinning wist te behalen. 
 
De persoonlijke uitslagen waren dus: 
 
   

1. Herman Clevis ( 1046) - Lei Janssen (876) 2 - 0 

 

2. Patrick Adriaans (1094) - Nico Grubben (960) 0 - 2 

3. Martien Madou (893) - Ton Noyens (943) 1 - 1 

4. Riny van Oosterwijk (775) - Jo Peeters (994) 1 - 1 

EAD - HSDV 4 - 4 

 
Na deze wedstrijd is de stand in deze viertallen-kompetitie  

 
 
Voor ons team staan nog de volgende wedstrijden op het programma: 
 
Maandag 22-03-2010 H.S.D.V. - d’Amateurs 1 
Maandag 12-04-2010 H.S.D.V. - B.D.O. Oss 
Donderdag 22-04-2010 Heijmans Excelsior 1 - H.S.DV. 
Donderdag 29-04-2010 P.S.V. Dammen - H.S.D.V 

 

Seizoen 2009 - 2010 schaken clubkampioen 

 



Afgelopen maandag 8-3-2010 waren er weer wedstrijden in de diverse kompetities. 

Bij de schaakafdeling was er een wedstrijd voor de klubkampioenschapskompetitie en wel de 
wedstrijd 
  

Hans Pirée - Marcel Schuman 0- 1 

 

 
Keizercompetitie: 
  

Luc Janssen - Gerard Eggebeen 0 - 1 

Johan Zonneveld - Jan Verbruggen 0 - 1 

Wiel Versteegen - Eddy Thewis ½ - ½ 

Nico Grubben - Jac Janssen ½ - ½ 

Urbain Diarra - Hans Leenders ½ - ½ 

Komende maandag 15-03-2010 is er het snelkampioenschap voor de schaakafdeling en voor de 
damafdeling. 

De standen zien er als volgt uit: 
 

 
 

 

  

 



Dammen seizoen 2009 - 2010 interne 

competitie 

KLUBKAMPIOENSCHAP DAMMEN: 
 
Bij de damafdeling waren er twee wedstrijden voor het klubkampioenschap: 

  

Albert Janssen - Gerrit Kessels 2 - 0   

Lei Janssen - Jo Peeters 1 - 1   

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

Komende maandag 15-03-2010 is er het snelkampioenschap voor de schaakafdeling en voor de 
damafdeling. 

Op maandag 22-03-2010 speelt ons damviertal weer een bondswedstrijd thuis en wel tegen het team 
van D’Amateurs 1 uit St. Michielsgestel. 

Jongens allen veel succes. 

De standen in de interne competities zijn als volgt: 

 



 

 

 Damprobleem: wit speelt en wint 

 

Het probleem van deze week is iets moeilijker. Wit wint door oppositie. 
 

Vorige week was de hoofdvariant: 
42-37 (18x49) 37x8 (3x12) 32x21 (49x32) 21-17 (12x21) 16x38 (6-11) 38-32 (11-17 of 11-16) 32-27 
Uiteraard kon zwart met zijn dam ook naar veld 27 slaan. Dit verlies hij echter ook. Na 21x32 volgt op 
(12-18) 32-28. Na (12-17) wint wit door 16-11 (17-22) 11-7 of 16-11 (17-21) 11-7 (21-26) 32-27. 

 
 

Schaakprobleem: wit geeft mat in 2  



 
 
De mat in 2 van deze week begint met een stille zet van wit en worden alle witte stukken bij het mat betrokken. 

De oplossing van vorige week: 1. Lb2, Dd4+ 2. Lxd4, Kg8 3. Ke7, a4 4. Le6#. 

 
 

 Foto van de week 



 

Deze week weer een vroegbloeier die het voorjaar aankondigt: de kerstroos (Helleborus Niger). 
Het is een plant die snel vatbaar is voor schimmelziektes en zwak giftig is maar wel een paar graden 
vorst kan verdragen. 

 

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