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Hallo schaak- en damleden 

 

Aanstaande maandag 13 september wordt de eerste ronde van de interne 

competitie gespeeld. Het volledige programma voor het najaar staat in deze 

nieuwsbrief en op onze website. Verder de notulen van de jaarvergadering, het 

programma dammen extern, een uitnodiging voor een sportcafé, het eerste 

damprobleem van dit seizoen en een nieuw schaakprobleem. Als afsluiter weer 

een bijzondere foto van de maand. 

 

Notulen van de jaarvergadering 30 augustus 

2010 

 
1. Opening 
De voorzitter Eddy Thewis opent de vergadering om 20.05 uur en heet alle  aanwezigen van harte 
welkom. Er zijn 14 leden aanwezig.  
Bericht van verhindering is ontvangen van 4 leden. 
2. Huldiging voor de geleverde prestaties 
Hier worden de prijzen uitgereikt aan de diverse spelers, welke deze in het afgelopen seizoen hebben 
verdiend, in de Interne kompetities en ook in de bondscompetities.  
3. Notulen van de jaarvergadering van 31.08.2009. 
     Zonder verdere opmerkingen worden de notulen vastgesteld en ondertekend 
4. Jaarverslag 2009- 2010 
Ook dit jaarverslag wordt zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.  
5. a. Financieel verslag 2009-2010+ begroting 2010 – 2011   
Nico geeft eerst een korte toelichting. 
Door onze vereniging is dit seizoen een negatief saldo behaald van ruim € 20, - 
Het banksaldo van onze vereniging is + € 3.500, - 
5. b. Verslag van de kascontrolecommissie 
Jan Verbruggen en Luc Janssen hebben dit jaar als kascontrolecommissie gefunctioneerd. Jan 
verklaart op deze vergadering, dat alles weer prima in orde was en daarom derhalve de 
penningmeester en het bestuur over het jaar 2009-2010 te dechargeren. 
Dit wordt door de vergadering bekrachtigd met een applaus 
 5. c contributievoorstel 
    Onze begroting laat een klein tekort zien. Hierin is echter nog geen 
rekening                                                    
    gehouden met het HUTTON Toernooi, dat waarschijnlijk een positief resultaat zal   
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    Hebben. Ook de verdere ontwikkelingen bij de Dambond zijn nog niet geheel   
    duidelijk. Hierdoor is besloten om dit jaar nog geen contributieverhoging voor te    
    stellen, maar af te wachten hoe dit gaat verlopen. 
    De vergadering kan hiermee akkoord gaan. 
    De afdracht aan de Provinciale bonden bedraagt ongeveer € 45, - per lid. 
6. Bestuursverkiezing 
Dit jaar is Wiel Versteegen aftredend als bestuurslid. Hij is herkiesbaar en wordt met applaus door de 
vergadering herkozen. 
Lei Janssen is ook aftredend als bestuurslid maar niet meer herkiesbaar. 
Eddy spreekt hier een dankwoord uit voor de vele jaren, die Lei als bestuurslid heeft doorgebracht en 
het werk wat hij heeft verzet. Hierbij hoort een presentje 
en een bos bloemen, welke worden overhandigd. 
Als nieuw bestuurslid heeft het bestuur bereid gevonden: Jan Verbruggen, die met applaus door de 
vergadering wordt benoemd. 
Nico Grubben wordt dit seizoen secretaris en Marcel Schuman penningmeester.  
Lei Janssen blijft wel wedstrijdleider. 
7. Benoeming kascontrolecommissie 
Een lid van de kascontrolecommissie moet aftreden  
Dit jaar is dat Jan Verbruggen, terwijl Luc Janssen nog een jaar zal functioneren in de 
kascontrolecommissie. 
Als tweede lid wil Gerard Eggebeen wel toetreden tot de kascontrolecommissie  
8. Programma 2010 – 2011 
Dan wordt er begonnen met de bespreking van het systeem voor het komende seizoen voor de 
interne kompetitie. 
Door de vergadering wordt voor de damafdeling gekozen voor hetzelfde systeem 
als afgelopen seizoen, daar de mogelijkheden erg beperkt zijn met dit aantal damleden en hun 
wensen 
Bij de schaakafdeling is de keuze ook hetzelfde als vorig seizoen 
Bij de schaakafdeling wordt begonnen met het Keizersysteem, hetgeen dan wordt gevolgd in 
november door een enkele kompetitie voor het clubkampioenschap (mits het aantal leden niet meer 
bedraagt als 12 deelnemende schakers)  
Daarna gaan wij weer verder met de Keizersysteem 
Op maandag 6 september is de simultaanavond  
De eerste ronde wordt gespeeld op maandag 13 september a.s. 
Dit is voor beide afdelingen een wedstrijd voor het Keizersysteem. 
Ook worden de teams voor de externe kompetitie vastgesteld. 
In eerste instantie hebben wij 6 spelers voor het schaakteam nodig 
Opgeven: Urbain, Marcel, Pascal, Wiel,  Hans Leenders en Jan Verbruggen 
Marcel is de teamleider voor dit team. 
Het damteam heeft vier spelers nodig voor dit jaar voor de bondscompetitie 
Opgeven: Nico, Lei, Jo en Ton 
(Deze spelers moeten 4 keer meedoen) 
Voor de bekerwedstrijd kunnen eventueel Albert en Gerrit meespelen. 
Voor de interne kompetitie zal Lei op de avond om ongeveer 19.45 uur de wedstrijdparing voor het 
Keizersysteem samenstellen. 
Voor de normale damcompetitie (Clubkampioenschap) wordt de paring van tevoren vastgesteld. 
Belangrijk blijft, dat iedereen zich van tevoren afmeldt, als hij een avond niet kan, zodat Lei dan hierop 
niet hoeft te wachten. 
Hans Leenders wil bij de interne damcompetitie en niet bij het Keizersysteem Schaken. 
Verder wil hij na een bondskompetitie-zondag liever geen schaakwedstrijd op maandag  
Ook organiseren wij op 23 oktober a.s. het HUTTON-toernooi, waarbij landelijke jeugdspelers in actie 
komen. 
9.Mededelingen 
Urbain Diarra en Lei Janssen geven op 6 september een simultaan. 
(Eigenlijk had Nico deze eer bij de dammers, maar hij heeft een cursus elders) 
 Lei vraagt of iedereen zijn e-mail-adres heeft veranderd. 
10. Rondvraag 
Johan vraagt nog of Theo Coopmans nog komt, maar deze heeft bedankt. 



 Verder wordt er gesproken over de aanschaf van een (2e. hands) laptop, die dan in  het clublokaal 
kan blijven voor de samenstelling van het programma. 
 De jeugd begint weer over twee weken. 
 Jo Peeters geeft aan de PNDB door, dat Nico Grubben nu secretaris en penningmeester is voor de 
H.S.D.V. 
 Hans Leenders heeft problemen met onze digitale klokken. 
 Misschien moeten wij voor de Bondskompetitie wel andere wedstrijdklokken aanschaffen, maar deze 
mogen dan niet worden gebruikt voor snelschaken/sneldammen 
 Verder had hij graag extra tijd i.v.m. zijn handicap.  
 Hierop wordt verder niet ingegaan, daar iedereen wel een of andere handicap kan hebben. 
11. Sluiting. 
 Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 21.25 uur 

 

 Programma najaar 2010 schaken en 

dammen  

 

 
 

Programma dammen externe competitie 

 



 

 



Damprobleem: wit speelt en wint 

 
  
Na een zeer lange vakantie start ik weer met mijn wekelijkse damrubriek. 
 
Ik begin met een mooi probleem van 6 zetten diep. Op het laatst wint 1 witte schijf van 6 zwarte. 
  

 

Bovenstaand probleem stond in de HSDV Nieuwsbrief  36 van 23 mei j.l. Hiervan hadden jullie de 
oplossing nog te goed. 
 
Wit begint met 32-27 (31x22) 23-18 (12x23) 29x9 (4x13) 15x4. 
Plakken door (22-28) lijkt voor zwart nog remise op te leveren. Toch ook dit leidt tot verlies: 4x1 (28x50)  
1-6 (35-40) 34x45 en zwart verliest zijn dam. 
 

 
 



Schaakprobleem: wit geeft mat in 3 

 
 
Deze mat in 3 is niet de makkelijkste: zwart heeft immers een sterke dame op b8 die ook nog schaak kan 
geven. 
 
De oplossing van vorige week:  
 
1. f8=L (dreigt Dc8) Kxe8 2. Dc8 mat. 

 



 

 
 

   Foto van de week 



 

Deze week een bijzondere foto: een moerassprinkhaan, gefotografeerd in de Eikele Peel in de 
Heldense Bossen. 
Hoewel deze sprinkhanensoort niet echt zeldzaam is, zullen de meeste mensen hem nog nooit gezien 
hebben. 
 
Wikipedia weet het volgende te vermelden over dit mooi gekleurde insect: 
 
De moerassprinkhaan is de bontst gekleurde soort die in Nederland en België in het wild 
voorkomt. De kleur is groengeel tot geel met duidelijk helderrode achterheupen en een gele 
achterdij. Op de achterdijen zijn rijen stekeltjes aanwezig die zwart van kleur zijn en daardoor 
duidelijk afsteken. De lichtgeel gekleurde randen van het halsschild zijn duidelijk naar elkaar 
toe gebogen. Zowel mannetjes als vrouwtjes zijn langgevleugeld waarbij de vleugelpunt voorbij 
de achterlijfspunt reikt. Soms komen rode vlekken voor op kop, lichaam en poten waarbij ook 
de antennes roodachtig kunnen zijn. Het is een van de grootste soorten van Nederland, de 
wetenschappelijke soortnaam grossum verwijst hiernaar en betekent 'groot'. Mannetjes 
bereiken een lengte van 16 tot 25 millimeter, de vrouwtjes zijn 28 tot 35 mm lang [1]. De 
vrouwtjes zijn dus duidelijk groter dan de mannetjes, bij de meeste sprinkhanen is er enige 
overlap tussen de seksen. De moerassprinkhaan is door zijn bonte kleuren met geen enkele 
andere soort in de Benelux te verwarren. 

 

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