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 Hallo schaak- en damleden 

Ons damteam kon in de 11e ronde van de Brabantse Bondscompetitie niet winnen. 

Het werd een nipte 5-3 nederlaag. Lei Janssen wist bij het Brabants 

Kampioenschap sneldammen 2010 in de C-categorie de eerste plaats te pakken, 

net voor Albert Janssen. Verder in deze nieuwsbrief een artikel over het 

jeugdschaak, de interne uitslagen, een nieuw schaak- en damprobleem en weer 

een foto van de week. 

 
 

 
 

Nipte nederlaag damviertal HSDV tegen 

BDO Oss 

 
Op maandag 12 april 210 speelde ons damviertal zijn wedstrijd in de 11e ronde van de Brabantse 
Bondskompetitie en wel de thuiswedstrijd tegen het team van B.D.O. uit Oss. 
De eerste uitslag kwam op bord 3, waar Tin Noyens met een mooie combinatie een doorbraak naar 
dam had verkregen en zodoende de partij in winst wist om te zetten. 
Helaas had Lei Janssen op bord 1 een misrekening gemaakt, waardoor hij een schijf achterstand had 
opgelopen. 
 
Deze tegenslag werd door zijn tegenstandeer goed benut waardoor deze partij voor ons team verloren 
ging. 
Ook Nico Grubben op bord 2 was in een moeilijke positie terecht gekomen, waarbij hij niet de juiste 
voortzetting had kunnen vinden en ook deze partij ging verloren. 
Op bord 4 had Jo Peeters aanvankelijk een schijf achterstand, maar met een combinatie wist hij een 
dam te verkrijgen. 
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Met moeite wist zijn tegenstander daarna deze partij nog in een remise te brengen, waardoor het 
eindresultaat een kleine nederlaag was voor ons damviertal. 
 
De persoonlijke uitslagen waren als volgt: 
   
1. Lei Janssen (876) - Jan van Berkel (1024 0 - 2 

 

2. Nico Grubben (960) - Frank Reijkers (1015) 0 - 2 

3. Ton Noyens (943) - Geert Hendricks (747) 2 - 0 

4. Jo Peeters (994) - Jaap Hopman (814) 1 - 1 

H.S.D.V. - d’Amateurs 1 3 - 5 

 
Na deze wedstrijd is de stand in deze viertallen-kompetitie:  

 
 
Onze volgende wedstrijd is op donderdag 22 april 2010 en wel de uitwedstrijd tegen het team van 
Heijmans Excelsior 1 uit Rosmalen. 
Jongens veel succes. 

 

 
 

Jeugdschaak HSDV  

 
Afgelopen maandag was de 2e ronde van de competitie met de volgende uitslagen: 

Pieter - Daphne 1 - 0   

Erik - Aukje 0 - 1   

De stand is nu als volgt: 
 
1) Pieter en Sebastiaan met 2 punten. 
2) Aukje en Erik met 1 punt 
3) Daphne met 0 punten 
 



Hierbij moet wel worden gezegd dat als je in een ronde vrij bent, je evengoed een punt krijgt. 
Daardoor hebben Pieter en Sebastiaan tot nu toe ieder een punt ‘gratis’ gekregen. 
 
Door de mei-vakantie, pinkstermaandag en de naderende zomervakantie zijn er tot juni nog maar 4 
schaak-maandagen! 
Dat zijn 19 en 26 april en 17 en 31 mei. Omdat we nog 2 competitierondes moeten afwerken is hier 
niet veel ruimte meer voor.  
We zullen dit doen op 19 april en 17 mei. Komende maandag is dus ook competitie met de volgende 
partijen: 
 
Daphne – Aukje 
Sebastiaan – Pieter 
Erik is vrij. 
 
Tot maandag, maar als iemand niet kan graag tijdig afmelden. Mijn gsm-nummer is: 06-54667684 
 
Jan Verbruggen, jeugdleider 

 
 

Schaken seizoen 2009-2010 

clubkampioenschap en keizercompetitie 

 
SCHAAKAFDELING - KEIZERKOMPETITIE 

Jac Janssen - Urbain Diarra 0 - 1 

Hans Leenders - Piet Pouwels ½-½ 

Gerard Eggebeen - Marcel Schuman ½-½ (ronde 1 (-13) 2e keer 

Jan Verbruggen - Johan Zonneveld 0 - 1 (ronde 11 (-3) 2e keer 
 

  

 
Voor a.s. maandag 19-04-2010 is gepland:  

KLUBKOMPETITIE SCHAKEN 
Jan Verbruggen - Hans Pirée 
Voor de overige spelers een wedstrijd in de Keizerkompetitie. 

De stand in de keizercompetitie schaken is als volgt: 

 

 



Dammen seizoen 2009 - 2010 interne 

competitie 

Voor de damafdeling was er afgelopen maandag een bondswedstrijd  tegen B.D.O., helaas door ons 
verloren met 3 - 5. 
Voor komende maandag is er gepland: KLUBKAMPIOENSCHAP. 
 
Gewijzigd programma dammen intern: 
Jo Peeters - Nico Grubben 

Gerrit Kessels - Lei Janssen 
(In het eerder verstrekte programma vermelde wedstrijden waren reeds gespeeld., Goed gezien door 
Nico) 

Op donderdag 22 april is er weer een bondswedstrijd en wel de uitwedstrijd tegen het team van 
Heijmans Excelsior 1 in Rosmalen 

Op 26 april speelt dan weer voor het KLUBKAMPIOENSCHAP: 
Jo Peeters - Ton Noyens 
Nico Grubben - Lei Janssen  

 

Brabants kampioenschap sneldammen 2010 

 
 
De uitslagen van het gespeelde Brabants Kampioenschap sneldammen 2010, waar ons lid Lei 
Janssen in de Categorie C de eerste plaats wist te behalen. Albert Janssen werd tweede 
Proficiat met dit resultaat. 

Nogmaals de felicitaties aan de kampioenen! 
Namens Brabant zullen meedoen aan het NK: 

Categorie A: 
Anton van Berkel (was reeds geplaatst) 
Jasper Daems  

Categorie B: 
Henk Toepoel 

Categorie C: 
Lei Janssen 

Dames: 
Alexandra Betting 

 



 

 

 Damprobleem: wit speelt en wint 

 

 

Deze keer een probleem van slechts 4 zetten diep. Toch zal niet iedereen hem meteen vinden. 
 
De stand van het paasweekend kon in winst worden omgezet door: 
16-11 (35x33) 11-7 (1x12) 31-27 (32x21) 26x30 (25x34) 43-39 (slagkeus) 49x29 (20-25) 29-24 

 

Schaakprobleem: wit geeft mat in 3  

 



 
 

 
Deze week weer een mat in 3 met een vrij moeilijk te vinden sleutelzet. 

De oplossing van vorige week was als volgt (hoofdvariant): 

1. Df4 Lb2; 2. Df8 (dreigt Da8) Ka4 (2... Ka6 3. Da8#) 3. Dxb4# * 

 

Foto van de week 

 



 

Deze week een recente foto van de bekendste "berg" van Helden en omstreken: de Koeberg, gelegen 
vlak bij ons clublokaal. 
De straatnaam Aan de Koeberg refereert ook hieraan.  
Omdat er de afgelopen jaren nogal wat koebergzand verdwenen was voor thuisgebruik werd na een 
actie van enkele Heldenaren een paar kuub zand teruggestort op de Koeberg. (de twee bulten zand 
achter de paaltjes). 

 

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