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Jaargang 6 nr. 5  -  25 september 2010 

 Hallo schaak- en damleden 

Deze week in de nieuwsbrief de uitslagen van de interne competitie 

en de gebruikelijke rubrieken: damprobleem, schaakprobleem en weer een foto 

van de week. Verder twee aankondigingen voor jeugdtoernooien en een artikel 

over het jeugdschaak door Jan Verbruggen. 

 

 

Schaken seizoen 2010-2011 

clubkampioenschap en keizercompetitie 

 

 
 
Op maandag 20 september 2010 werden 5 wedstrijden gespeeld: 

Hans Leenders - Eddy Thewis 1 - 0   

Jan Verbruggen - Wiel Versteegen 0 - 1   

Urbain Diarra - Marcel Schuman 0 - 1   

Gerard Eggebeen - Luc Janssen 1 - 0   

Johan Zonneveld - Jac Janssen 1 - 0   

Hierdoor is Wiel op de eerste plaats gekomen met 56 keizerpunten. Gerard heeft als enige speler 2 
wedstrijden gewonnen, maar heeft 2 keizerpunten minder dan Wiel.  
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De eerste ronde op 13 september 2010 was een ronde van de Keizer-kompetitie 
 
De uitslagen bij het schaken waren: 

Johan Zonneveld - Wiel Versteegen ½-½   

Jac Janssen - Gerard Eggebeen 0 - 1   

Marcel Schuman - Jan Verbruggen 0 - 1   

Piet Pouwels - Hans Pirée 0 - 1   

Eddy Thewis had zich afgemeld.     

Afmelden voor de clubavond 

Zoals de meeste van jullie weten is onze competitieleider Lei Janssen het afgelopen weekend 
opgenomen in het ziekenhuis.  
Om hem en zijn familie te ontlasten, kunnen jullie je tot nader bericht afmelden bij: 

voor schaken: Marcel Schuman: 0475-493075 m.schuman@kpnplanet.nl 

voor dammen: Nico Grubben:      077-3077905  nicogrubben@home.nl 

Afmelden is mogelijk tot 18.30 uur. 

 

Dammen seizoen 2010-2011 

clubkampioenschap en keizercompetitie 
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Op maandag 13 september werden 2 wedstrijden gespeeld voor de Keizercompetitie: 

Nico Grubben - Harry Winkelmolen 2 - 0 

Jo Peeters - Albert Janssen 0 - 2 

Hier heeft  Albert Janssen de eerste plaats veroverd. 

 
 
Een week later (20 september) werd uit respect voor Lei, die met ernstige klachten in het ziekenhuis 
lag, alleen vriendschappelijke partijtjes gespeeld, die niet meetellen voor de competitie. 

Afmelden voor de clubavond 

Zoals de meeste van jullie weten is onze competitieleider Lei Janssen het afgelopen weekend 
opgenomen in het ziekenhuis.  
Om hem en zijn familie te ontlasten, kunnen jullie je tot nader bericht afmelden bij: 

voor schaken: Marcel Schuman: 0475-493075 m.schuman@kpnplanet.nl 

voor dammen: Nico Grubben:      077-3077905  nicogrubben@home.nl 

Afmelden is mogelijk tot 18.30 uur. 

 

 Jeugdschaak 

 
Onze jeugdgroep bestaat nu uit de volgende kinderen: Pieter, Aukje, Sebastiaan, Erik, Daphne en 
onze laatste aanwinst Joey. In dit nieuwe seizoen zijn we begonnen met het nieuwe werkboek “Stap 
1+” èn met het nieuwe demonstratiebord. 
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In het nieuwe werkboek moeten de kinderen bij de opgaven kiezen tussen twee mogelijkheden. Bij 
“sla een tweevoudig aangevallen stuk” moet bijvoorbeeld de keuze worden gemaakt met welk stuk het 
eerste moet worden geslagen. 

Bij een verkeerde keuze wordt er in het gunstigste geval geen materiaal buitgemaakt, maar kun je ook 
materiaal verliezen of wordt je zelfs mat gezet. Er zal nu dus veel beter moeten worden gekeken en 
nagedacht. Heeft een stuk nog een andere taak, bijvoorbeeld een ander stuk dekken of een matveld 
dekken? Ook moet worden gekeken wat de ander kan doen als je met het ene of met het andere stuk 
eerst slaat. Al met al is het nu een beetje moeilijker dan voor de vakantie, maar daar leren we 
natuurlijk wel van. 

Komende maandag zullen we ook weer eens een partijtje spelen, want dat kwam er afgelopen 
maandag niet van omdat een paar kinderen te laat waren! 
Tot slot waren er enkele nieuwe soorten snoep en ook dat is natuurlijk hevig interessant. 

Jan Verbruggen  
Jeugdleider 
   

 

Damprobleem: wit speelt en wint 

 
Dit probleem uit 1965 is 6 zetten diep. 
 
Zoals zo vaak het gaval is, moest wit ook in de opgave van vorige keer eerst flink investeren (=geven) 
om daarna te oogsten (=nemen): 
13-9 (4x13) 24-20 (15x24) 45-40 (35x44) 33-28 (23x34) 50x6 

 

Schaakprobleem: wit geeft mat in 2 



 
 
Deze week een mat in 2. Wit heeft vele mogelijkheden maar slechts één op het eerste gezicht 
onopvallende zet leidt tot het mat in 2. 
 
De oplossing van vorige week was als volgt: 
1. Db8 Kxa4 (1... Kxc4 2. Dg8#) (1... La3 2. Pxa5#) 2. Pc5#. 

 



 

 



 

 



  Foto van de week  

 
 
 

Met het aanbreken van de herfst komen ze weer te voorschijn: de paddestoelen. Dit jaar zijn er door 
de natte augustusmaand meer als ooit tevoren. 

Links de rode vliegenzwam, zeer bekend. Bijna altijd staat deze soort in de buurt van berkenbomen. 
Er bestaat ook een gele vliegenzwam maar die schijnt uiterst zeldzaam te zijn.  

De andere twee exemplaren zijn niet zo vaak te zien maar komen toch regelmatig voor 
in bosgebieden. 

 

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