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 Hallo schaak- en damleden 

Het damviertal sloot de competitie af met een 7-1 nederlaag tegen het sterke 

PSV Dammen uit Eindhoven. In de interne competities werden weer diverse 

partijen gespeeld, waarvan de uitslagen met de standen. Voor de liefhebbers 

hebben we weer een nieuw schaak- en damprobleem en als afsluiter weer een 

mooie foto van de week. 

 
  

 

 

Damteam HSDV verliest laatste 

bondswedstrijd tegen PSV Dammen 

 
Op donderdag 29 april 2010 speelde ons damviertal zijn laatste bondswedstrijd van dit seizoen en wel 
de uitwedstrijd tegen het team van PSV-Dammen in Eindhoven. 
Voor beide teams stonden er geen grote belangen meer op het spel, zodat er op alle borden een 
spannende strijd kon losbarsten. 
Helaas voor ons team maakte Lei Janssen op bord 1 een verkeerde afruil, waarna een combinatie 
naar dam volgde, waardoor deze partij verloren ging. 
Op bord 2 wist Ton Noyens lang stand te houden, maar door een foutje ging ook deze partij naar de 
tegenstander. 
Op bord 3 kwam Jo Peeters in een moeilijke stand terecht, waarna er een achterstand volgde en ook 
deze partij ging verlroen. 
Op bord 4 wist Albert Janssen de stand goed in evenwicht te houden, waardoor er voor beide spelers 
geen winstkansen kwamen. 
Een remise was dan ook hier de terechte uitslag. 
 
De persoonlijke uitslagen waren dus: 
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1. Hans van Berkel (1064) - Lei Janssen (876) 2 - 0 

2. Hans Gereveraars (943) - Ton Noyens (943) 2 - 0 

3. Jac Brouns (1076) - Jo Peeters (994) 2 - 0 

4 Gerard Welling (---) - Albert Janssen (731) 1 - 1 

PSV Dammen - HSDV 7 - 1 

Na de nu bekende uitslagen is de stand bij de viertallencompetitie: 
  

 

 

   

Schaken seizoen 2009-2010 

clubkampioenschap en keizercompetitie 

 
Ronde 16   25-04-2010 

Dahir - Urbain Diarra 0 - 1 

Marcel Schuman - Jan Verbruggen 0 - 1 

Johan Zonneveld - Hans Leenders 0 - 1 

Gerard Eggebeen - Piet Pouwels 0 - 1 

Jac Janssen - Luc Janssen 1 - 0 

De standen bij het schaken zijn als volgt: 
 
 



 

 

 
   

Dammen seizoen 2009 - 2010 interne 

competitie 

Bij de damafdeling is gespeeld voor het klubkampioenschap: 

Jo Peeters - Ton Noyens 2 - 0 

 
Keizercompetitie:   

Gerrit Kessels - Nico Grubben 0 - 2 

Op dinsdag was er de sneldamwedstrijd voor viertallen in Tilburg met voor ons viertal een 13e plaats 
Op donderdag was er voor ons viertal de laatste bondswedstrijd en wel tegen PSV-Dammen, door ons 
viertal royaal verloren met 7 -1 
 
Komende maandag staat op het programma: 
 
Klubkampioenschap dammen: 



 
Ton Noyens - Gerrit Kessels 
Nico Grubben - Lei Janssen 
Albert Janssen - Jo Peeters 

 

 

 

Jeugdschaak HSDV 
   

In de laatste nieuwsbrief stond dat Aukje 3 punten had, maar dat was helaas een foutje van mij (foei). 
Aukje had toen 2 punten. 
Afgelopen maandag was de 4e competitieronde met de volgende uitslagen: 
 
Aukje - Pieter 0 - 1 
Daphne - Sebastiaan 0 - 1 
Erik was vrij 
 
Dit brengt ons tot de volgende stand met ook het extra punt erbij voor Daphne en Aukje. 
1) Sebastiaan met 4 punten 
2) Aukje en Pieter met ieder 3 punten 
3) Erik met 2 punten 
4) Daphne met 1 punt 
 
Er moeten nu nog 2 partijen worden gespeeld: 
Pieter – Sebastiaan 
Erik - Pieter 



 
Iedereen een hele fijne vakantie!! 
Jan Verbruggen, jeugdleider 

 

Damprobleem: wit speelt en wint 

 

 

In deze opgave van 7 zetten diep, zitten diverse “damtrucjes”. 
 
Een week geleden kon wit winnen door: 
34-29 (15x33) 50-44 (45x34) 44-39 (slagkeus) 49x7 (1x12) 41-37 (42x31) 36x7. 

 

Schaakprobleem: wit geeft mat in 4 
 

 



Deze week een mat in 4 waarbij de stukken wel een heel aparte opstelling hebben. 
Er zijn na de sleutelzet vele mogelijkheden, maar bij de beste zwarte tegenstand is het altijd mat in 4. 
 
De oplossing van vorige week: 
1. Da8 Da7 (1... Dxa8 2. bxa8=D#) 2. Dh8# * 

 

   Foto van de week 

 

Deze week een vlinderfoto, genomen in natuurgebied het Brook in Koningslust. Dit mooi gekleurde 
vlindertje is het oranjetipje waarvan het mannetje oranje gekleurde vleugeluiteinden heeft. 
Het vrouwtje heeft minder opvallende kleuren (wit en grijs). 
 
Het oranjetipje is een dagvlinder uit de familie Pieridae, de witjes. 
Het oranjetip komt in grote delen van Europa voor waaronder Nederland en België. De vlinder geeft 
de voorkeur aan matig vochtige graslanden bij bossen als leefgebied. 

 

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