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 Hallo schaak- en damleden 

Komende maandag 6 september 2010 is weer de jaarlijkse simultaanavond, die 

wordt gegeven door de twee clubkampioenen bij het schaken en dammen: Urbain 

Diarra en Nico Grubben. Zoals ieder jaar kan deze avond ook door niet-leden 

bezocht worden die dan een partijtje kunnen schaken of dammen. Afgelopen 

maandag nam Lei Janssen na 32 jaar afscheid als bestuurslid van de HSDV. 

De voorbereidingen voor het Hutton toernooi zijn in volle gang, ook in deze 

nieuwsbrief hierover een artikel en verder weer een mooi schaakprobleem voor 

de liefhebbers in deze nieuwsbrief. 

 

Maandag 6 september: simultaan tegen de 

clubkampioenen schaken en dammen 

 
Aanstaande maandag 6 september 2010 zullen de clubkampioenen schaken en dammen van de 
HSDV een simultaan geven tegen iedereen die deze avond een partijtje wil schaken en dammen. 
Dus ook niet-clubleden zijn van harte welkom. De aanvang van deze avond is 20.00 uur in ons 
clublokaal Dorpscentrum Kerkeböske in Helden. (Volledige adres: Dorpscentrum Kerkeböske, Aan 
de Koeberg 3, 5988 NE Helden). 
 
Hieronder de twee clubkampioenen: links Nico Grubben (dammen) en rechts Urbain Diarra 
(schaken). 
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Afscheid Lei Janssen als bestuurslid HSDV  

Afgelopen maandag 30 augustus 2010 nam Lei Janssen afscheid als bestuurslid bij de HSDV. Maar 
liefst 32 jaar zat Lei in diverse functies in het bestuur voor zowel het schaken als het dammen. 
Op onderstaande foto krijgt Lei (rechts) een presentje en een bos bloemen van voorzitter Eddy Thewis 
voor de vele jaren die Lei zich heeft ingezet als bestuurslid van de HSDV. 

 



  

 

Hutton toernooi op 23 oktober 2010 in de 

gemeente Peel en Maas 

Op 23 oktober 2010 zal het Hutton jeugdtoernooi schaken in ons clublokaal 't Kerkeböske worden 
gehouden. Meer informatier hierover op de website: http://www.huttontoernooi.nl/2010/ 

 

 

Schaakprobleem: wit geeft mat in 2 

http://www.huttontoernooi.nl/2010/


 
 
Deze week een mat in 2 waar na een verrassende promotie de zwarte koning mat zal zetten. 

 

   Foto van de week 

 
 

Op vakantie in Oostenrijk: midden in de zomer een flink pak sneeuw in het Lechtal in de Oostenrijkse 
Alpen op 2300 meter. 



In de lucht is het zomer, op de grond zou het hartje winter kunnen zijn. 

 

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