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 Hallo schaak- en damleden 

Het damviertal wist een mooi gelijkspel te behalen tegen het sterke Heijmans 

Excelsior uit Rosmalen. Het overige nieuws van deze week: de interne 

competities met het nieuwe programma, het jeugdschaak door Jan Verbruggen 

en een nieuw schaak- en damprobleem, een interessant artikel uit de Volkskrant 

over de damsport, en als afsluiter weer een actuele foto van de week.  

 

 

   

Gelijkspel damviertal tegen sterk Heijmans 

Excelsior 

 
Op donderdag 22 april 2010 speelde ons damviertal zijn lastige bondswedstrijd tegen het team van 
Heijmans Excelsior 1 in Rosmalen. 
Tegen deze tegenstander waren onze kansen niet erg groot, werd van te voren gedacht. 
Als eerste uitslag kwam een knappe remiese op bord 4 voor Albert Janssen, die in het middenspel 
een damcombinatie nog had kunnen ombuigen in een gelijke stand, en in het eindspel van 4 tegen 
een nog een schijf kon bemachtigen, zodat er een niet meer te winnen eindspel op het bord kwam, 
dus een remise. 
Als tweede uitslag kwam op bord 1een gelijkspel, waar Lei Janssen in het eindspel een foutje had 
gemaakt, waardoor hij een schijf achterstand opliep. 
Doch deze stand was zo uitgedund, dat ook hier geen winst meer mogelijk was, dus weer een remise. 
 
Hierna kwam er een remise op bord 2, waar Nico Grubben een schijf voorsprong had verkrijgen, maar 
deze toch niet kon ombuigen naar de winst. 
Als laatste uitslag kwam op bord 3 nog eens een remise en wel voor Ton Noyens, die aanvankelijk 
een moeilijke stand had, maar in het eindspel een iets betere stand, maar ook hier was er geen 
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winstvoordeel. 
 
De persoonlijke uitslagen waren dus: 
 

1. Jan de Jong (1036) - Lei Janssen (876) 1 - 1 

2. Karst van Keijzerswaard (937) - Nico grubben (960) 1 - 1 

3. Cor Martens (994) - Ton Noyens (943) 1 - 1 

4. Rene van Oosterhout(1094) - Albert Janssen (731) 1 - 1 

HEIJMANS EXCELSIOR 1 - H.S.D.V. 4 - 4 

 
 
Onze laatste wedstrijd is op donderdag 29 april 2010 en wel de uitwedstrijd tegen het team van P.S.V. 
Dammen in Eindhoven. 
 
De nu bekende tussenstand is: 
  

 

 

 
 

Schaken seizoen 2009-2010 

clubkampioenschap en keizercompetitie 

 
Afgelopen maandag 19-04-2010 is de laatste wedstrijd gespeeld in de 
klubkampioenschapskompetitie bij het schaken 
Jan Verbruggen en Hans Pirée zijn na een spannende strijd remise overeengekomen. 
Eerder was er al een remise tussen Hans Pirée en Hans Leenders 
 
Urbain Diarra is de nieuwe kampioen bij het schaken in 2009-2010. 
 
Ook zijn er de volgende wedstrijden gespeeld in de Keizerkompetitie bij het schaken 



Wiel Versteegen - Luc Janssen ½-½ 

Jac Janssen - Hans Leenders 0 - 1 

Piet Pouwels - Johan Zonneveld ½-½ 

Urbain Diarra - Gerard Eggebeen 1 - 0 

Eddy Thewis - Marcel Schuman 0 - 1 

Het programma voor de komende week: 
a.s. maandag 26-4-2010 voor der schaakafdeling: Keizerkompetitiewedstrijden. 
 
De standen bij het schaken zijn als volgt: 
 

 
 

 

  

 

 



 

Dammen seizoen 2009 - 2010 interne 

competitie 

Bij de damafdeling zijn er wedstrijden gespeeld in de Klubkampioenschapskompetitie en wel: 

Jo Peeters - Nico Grubben 0 - 2 

Gerrit Kessels - Lei Janssen 0 - 2 

Albert Janssen - Ton Noyens 0 - 2 

Afgelopen donderdag 22-04-2010 behaalde ons damviertal een 4 -4 gelijkspel tegen het sterke team 
van Heijmans Excelsior 1 in Rosmalen. 
 
Voor de damafdeling: Klubkampioenschap:  
Jo Peeters - Ton Noyens 
De wedstrijd van Nico Grubben tegen Lei Janssen wordt uitgesteld naar maandag 3 mei 2010, omdat 
Lei niet de hele avond aanwezig is. 
 
Op dinsdag 27 april is er voor de dammers (Lei Janssen, Albert Janssen en Gerrit Kessels een 
sneldamtournooi in Tilburg (viertallen) 
 
Op donderdag 29 april is er een bondswedstrijd tegen het team van P.S.V. Dammen voor ons 
damviertal. 
 
Op maandag 3 mei 2010 zijn dan de volgende wedstrijden bij het dammen voor het 
klubkampioenschap:  
 
Ton Noyens - Gerrit Kessels 
Nico Grubben - Lei Janssen 
Albert Janssen - Jo Peeters 
 
Verder worden er nog spoedig gespeeld in Venray: 
Ton Noyens - Lei Janssen 
Ton Noyens - Theo Coopmans 
Lei Janssen - Ton Noyens 
  

 



 

Jeugdschaak HSDV 
   

Afgelopen maandag was de 3e ronde van de competitie, maar omdat Pieter er niet was wegens 
(veeel belangrijkere) studieverplichtingen, werd zijn plaats ingenomen door Erik. De uitslagen waren 
als volgt: 
Daphne  -  Aukje    0 – 1 
Sebastiaan  -  Erik 1 – 0  
 
Hierdoor ontstaat de volgende stand: 
1)  Aukje en Sebastiaan met ieder 3 punten 
2)  Pieter met 2 punten, maar met èèn partij minder gespeeld. 
3)  Erik met 1 punt 
4)  Daphne met 0 punten 
  
In tegenstelling tot wat in de vorige nieuwsbrief stond is er komende maandag weer competitie omdat 
we anders toch wat tijd tekort komen. 
De partijen zijn: 
Aukje  -  Pieter  
Daphne - Sebastiaan 
Erik is dan vrij 
  
Daphne en Aukje zijn dan klaar, maar krijgen ieder een punt erbij ze nog niet vrij zijn geweest. 
Op 17 en 31 mei moeten dan nog twee partijen worden gespeeld: 
Pieter – Sebastiaan 
Erik   -    Pieter  
 
Jan Verbruggen, jeugdleider 

 

Damprobleem: wit speelt en wint 

 

 



Deze keer een mooie combinatie waarin wit in 6 zetten het bord compleet leeg maakt, m.u.v. één witte 
schijf natuurlijk. 
 
Vorige keer kon wit winnen door: 
33-29 (24x33) 34-29 (45x23) 42-37 (41x32) 27x16 

 
 

Schaakprobleem: wit geeft mat in 2  

 

 

Deze week weer een probleem van Samuel Loyd, dus de sleutelzet is weer mooi èn verrassend. 
 
De oplossing van vorige week: 1. Kg4 Kc4 2. Dh2 Kb3 (2... Kc5 3. Dc7#) (2... Kd3 3. De2#) 3. Da2#. 

 
 

Artikel over de damsport in de Volkskrant 
 
10 april 2010 stond er een interessant artikel in de Volkskrant over de damsport, geschreven door 
Arne van Mourik, dammer en journalist. 



 
 

   Foto van de week 

 



 

De natuur ontwaakt na een lange winter, zo ook in de Groote Peel in Ospel. (http://www.nationaal-
parkdegrootepeel.nl) 
Er zijn diverse wandelroutes in dit peelgebied dat vooral in het weekend druk bezocht wordt. 

 

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