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Hallo schaak- en damleden 

 

Afgelopen maandag werden weer diverse interne partijen gespeeld voor de 

keizercompetitie bij het schaken en dammen. Op 23 oktober 2010 wordt in ons 

clublokaal het Hutton toernooi gespeeld. Informatie hierover is te vinden op hun 

website: http://www.huttontoernooi.nl/2010/.  Verder deze week weer een nieuw 

dam- en schaakprobleem, twee aankondigingen voor schaaktoernooien en weer 

een foto van de week. 

 

   

Schaken seizoen 2010-2011 

clubkampioenschap en keizercompetitie 

 

 
  

Maandag 27 september 2010 werden er wederom 5 wedstrijden gespeeld voor de Keizerkompetitie: 

Jac Janssen - Wiel Versteegen 0 - 1   

Johan Zonneveld - Luc Janssen 1 - 0   

Marcel Schuman - Gerard Eggebeen ½-½   

Piet Pouwels - Urbain Diarra 0 - 1   

Eddy Thewis - Jan Verbruggen ½-½   
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Wiel behoudt zijn koppositie en Gerard deelt zijn 2
e
 plaats nu met Johan, die 3 plaatsen klom. Alle 

drie hebben ze 2½ punten uit 3 wedstrijden. 

Vriendschappelijke wedstrijd tegen SV Leudal 

(dammen+schaken) 

Vorig seizoen hadden we bezoek van leden van SV Leudal voor een gecombineerd schaak- 
damtoernooi. Dit jaar zullen we een tegenbezoek brengen aan deze zustervereniging, waarvan 
Gerard en Marcel ook lid zijn. Dit zal plaatsvinden op dinsdagavond 23 November. We roepen al 
onze seniorleden op om hier aan deel te nemen, zodat het net zo gezellig wordt als verleden jaar. 

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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Voor de Keizerkompetitie dammen, werden 2 wedstrijden gespeeld. Gerrit en Hans maakte hun 
afgebroken partij van 13 september af en de nummers 1 en 2 mochten tegen elkaar. 

Gerrit Kessels - Hans Leenders (ronde 1) 0 - 2 

Albert Janssen - Nico Grubben (ronde 2) 0 - 2 

Hierdoor wisselen Albert en Nico van positie en rukt Hans op naar de 3
e
 plaats. 

 

 
 
Voor de komende maandag staat de eerste wedstrijd voor de Clubcompetitie op het programma. De 
wedstrijden zijn: 

Ronde 1   4-10-2010  
 
Lei Janssen  vrij 

Gerrit Kessels - Albert Janssen 
Jo Peeters - Harry Winkelmolen 
Hans Leenders - Nico Grubben 

 

Damprobleem: wit speelt en wint 



 

Dit probleem is iets moeilijker, mede doordat er een aantal oplossingen mogelijk zijn. De hoofdvariant 
is, inclusief het eindspel, 11 zetten diep. 
 
Een week geleden ging de winst op de volgende wijze: 
34-29 (18x16) 29x9 (4x13 of 25x34) 49-43 (25x34 of 4x13) 24-20 (15x24) 43-38 (32x43) 48x8 

 

Schaakprobleem: wit geeft mat in 3 

 
 
Deze week een mat in 3. De eenzame zwarte koning laat zich niet eenvoudig vangen; alleen door 
goed te combineren wordt het mat in 3 bereikt. 
 
De oplossing van vorige week: 1. Pb8 Kd4 (1... Kxd6 2. Pf7#) (1... Kf4 2. Pg6#) (1... Kxf6 2. Pd7#) 2. 
Pc6#. 



 

 

 



 

 

Foto van de week 

 



 

Deze week weer een foto van een insect: de grote rupsendoder, een graafwesp. Opvallend is de zeer 
dunne overgang naar het achterlijf. Gefotografeerd in de Eikele Peel in de Heldense Bossen. 
De naam van het beestje belooft niet veel goeds voor de rupsen die met hem te maken krijgen. 
Daarover meldt Wikipedia het volgende: 

De grote rupsendoder draagt meestal één grote rups of in het voorjaar soms twee kleinere 
rupsen als proviand voor een larve naar een nest. Vaak betreft het rupsen van uiltjes 
(Noctuidae) die veel zwaarder en langer zijn dan de wesp zelf en die lopend worden vervoerd 
met de buikzijde naar boven en de kop naar voren. De rupsen worden altijd verlamd door een 
aantal steken in de voorste zenuwknopen van het ventraal gelegen touwladderzenuwstelsel. De 
wesp begint met het graven van een nest in een zandbodem en gaat daarna pas op jacht. Bij 
het nest aangekomen laat zij de rups korte tijd bij de opening van het nest liggen om het 
steentje te verwijderen dat zij ter afsluiting op de nestingang heeft gelegd. Het nest bestaat uit 
een loodrechte naar beneden gegraven gang die uitmondt in een nestkamer. Vervolgens 
inspecteert de wesp haar nest een aantal malen, gaat met de kop naar voren naar binnen, 
draait zich in het nest om en komt als eerste met de kop naar buiten om de rups op te pakken 
en achteruit lopend naar binnen te trekken. Dan wordt er een ei gelegd en tenslotte wordt het 
nest definitief gesloten met een grote steen en daarna met zand, ter camouflage, 
dichtgeschoven. 

 

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