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 Hallo schaak- en damleden 

Op de snelschaak- en sneldamavond waar bijna alle leden aanwezig waren werden 

Pascal Schuman bij het schaken en Albert Janssen bij het dammen de 

kampioenen. Voor wie geïnteresseerd is in schaakboeken: er is een nieuwe site 

voor de liefhebbers van schaakboeken: ga naar: http://chessbooks.hopto.org/. 

Naast een nieuw schaak- en damprobleem deze week een uitnodiging voor een 

toernooi in Knokke, waar fikse geldprijzen te winnen zijn. 

 
    

Albert Janssen nieuwe sneldamkampioen; 

Pascal Schuman pakt snelschaaktitel 

 
Op maandag 15 maart 2010 hield onze vereniging weer zijn jaarlijkse snel-kampioenschappen.Bij de 
schaakafdeling namen 10 leden deel aan dit kampioenschap. 
Na een spannende strijd kon rond 23.00 uur de eindstand worden opgemaakt, waarbij bleek, dat de 
broers Schuman dit jaar de beste deelnemers waren. 

Bij de damafdeling waren wij iets eerder klaar, omdat er hier acht deelnemers waren. Hier was als 
beste Albert Janssen. 

Pascal en Albert, proficiat met deze titel snelkampioen van onze vereniging. 
 
De eindstanden van de beide afdelingen waren als volgt: 
  

mailto:hsdv-helden@planet.nl
mailto:hsdv-helden@planet.nl
http://members.home.nl/wversteegen/hsdv/


 

 

 

   

Jeugdschaak HSDV 

 
Helaas heeft een jeugdlid, Renee Peeters, haar lidmaatschap opgezegd.  
Renee was het op één na jongste lid en had, toen ze lid werd, nog nooit geschaakt. 
We vinden het erg jammer, en we wensen Renee het beste toe. 

Door het wegvallen van Renee vonden we het met zijn allen het beste om, na ook al het wegvallen 
van Roy, helemaal opnieuw te beginnen met de competitie. 

Agelopen maandag was meteen de 1
e
 ronde.  

Aukje - Sebastiaan 0 - 1 

 
Daphne - Erik 0 - 1 

Pieter was vrij   



  

Komende maandag gaan we wat herhalen, werken in het werkboek, blad met opgaven maken en 
een simultaantje ‘paard vangen met de dame’. 
We krijgen het dus nog druk! 

Komende week ben ik vrij, dus kan ik mooi de stukken verven van ons nieuwe demonstratiebord. 
Nog even geduld dus! 

Jan Verbruggen, jeugdleider. 

 

 Damprobleem: wit speelt en wint 

 

 

Deze week een probleem voor de “voorzichtige” dammer. In dit probleem komt geen enkele meerslag 
voor, m.u.v. de laatste zet van wit. 
 

In de laatste editie kon wit winnen door: 
20-14 (42x31) 48-43 (39x48) 25-20 (48x25) 19-13 (18x9) 14x3 (25x14) 3x10 (5x14) 50x44 en 
oppositiewinst. 

 

Schaakprobleem: wit geeft mat in 2  

 



 

Deze week weer een mat in 2 met een mooie sleutelzet. 
 
De oplossing van vorige week was als volgt: 1. h4 Ke4 (1... Kg4 2. Dg5#) 2. Kg3# * 

 

 



 
 

    Foto van de week 

 

 

 
 

Deze week een vroegbloeier die vrijwel overal te zien is: het sneeuwklokje (Galanthus nivalis).  

Omdat de bloem van het sneeuwklokje altijd omlaag hangt is de binnenkant niet direct zichtbaar 
(inzet).  

 

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