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Hallo schaak- en damleden 

 

De laatste wedstrijd van het seizoen ging voor ons schaakzestal met het kleinst 

mogelijke verschil verloren in de slotronde in Roermond. Verder in deze 

nieuwsbrief weer de gebruikelijke rubrieken: de interne uitslagen en standen, 

een nieuw schaak- en damprobleem en weer een foto van de week. 

 

   

Schaakteam verliest laatste wedstrijd in 

slotronde Roermond 

 
De laatste wedstrijd in van het seizoen 2009 - 2010 van de Limburgse Schaakbond wordt al enkele 
jaren in de Jo Gerris Sporthallen in Roermond gehouden, waar dan alle teams bij elkaar komen om 
de laatste ronde van de competitie af te werken. Het werd voor ons team een kleine 2½-3½ 
nederlaag tegen de Tegelse SV.  Door deze uitslag eindigde ons zestal op een vierde plaats in de 
ranglijst op vijf punten achterstand van kampioen Reuver, dat deze competitie niet te verslaan was 
en terecht kampioen werd.  
 
Door deze eindstand zal ons zestal ook het volgende seizoen weer in de 2e klasse spelen. 

  

De eindstand in de 2e klasse B: 
 

 

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


 
 

Schaken seizoen 2009-2010 

clubkampioenschap en keizercompetitie 

 
Afgelopen maandag 29-03-2010 zijn de volgende wedstrijden egspeeld: 

SCHAAKAFDELING - KEIZERKOMPETITIE 

Luc Janssen - Urbain Diarra 
0 - 
1 

 

Marcel Schuman - Piet Pouwels 
½-
½ 

Johan Zonneveld - Jac Janssen 
½-
½ 

Hans Leenders vrij 
1 - 
0 

Op maandag 5 april is er geen clubavond. 

Voor de schaakafdeling is er dan de wedstrijd tussen Hans Pirée en Hans Leenders voor het 
klubkampioenschap. 

Voor de overige spelers wordt er een Keizerkompetitiewedstrijd gepland. 

De standen bij het schaken van de keizercompetitie is als volgt: 
 

 

 
 



Dammen seizoen 2009 - 2010 interne 

competitie 

Bij de damafdeling zijn gespeeld voor het klubkampioenschap: 

Jo Peeters - Gerrit Kessels 2 - 0   

Nico Grubben - Albert Janssen 2 - 0 
 

 
Op zaterdag 10 april is er sneldammen van Brabant. 
Op maandag 12 april 2010 is de volgende wedstrijd in de Bondskompetitie voor ons damviertal. 
 

 
 

 
 
 

Damprobleem: wit speelt en wint 
 

 



Zwart is op slag gaan staan en ook deze keer weet wit hier handig gebruik van te maken. 
 
De winst ging de vorige keer op de volgende wijze: 
27-21 (16x27) 17-11 (6x17) 28-22 (17x28) 50-44 (40x49) 26-21 (49x46) 21x5 
 

 
 

Schaakprobleem: wit geeft mat in 3  

 

 Deze week een mat in 3 met een vrij moeilijk te vinden sleutelzet. Daarna zijn er diverse varianten 

mogelijk. 
 
De oplossing van vorige week was als volgt: 1. Tf3 Le2 (1... Lxf3 2. Db1#) (1... Lc2 2. Te2#) (1... Kxf3 
2. Pg5#) (1... Pf1 2. Tg4#) (1... Pxf3 2. Dh7#) (1... Pg4 2. Txg4#) 2. Txe2#. 

 

Foto van de week 

 



 

De weidevogels zijn al weer volop aan het broeden. Deze eieren lagen in natuurgebied het Brook in 
Koningslust. 
Het zijn waarschijnlijk scholekstereieren die echter veel lijken op kievitseieren. Beide vogelsoorten 
komen in het Brook voor. 
 
De foto van vorige week in het park aan de Kennedylaan in Panningen was geen brem, maar een 
Forsythia ofwel Chinees klokje. Een brem bloeit later in het seizoen, eind mei, begin juni. 

 

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