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Hallo schaak- en damleden 

Deze week een artikel over het Hutton toernooi, mede gesponsord door de 

gemeente Peel en Maas, dat ook al te lezen was op onze website. Verder alle 

uitslagen van de interne competities schaken en dammen, en uitslagen dammen 

externe competitie. Nico Grubben heeft de ELO-punten uitgerekend van het 

afgelopen seizoen van de schaakafdeling, waarvan een verslag met standen, een 

klein artikel over het jeugdschaak, een nieuw schaak- en damprobleem en als 

afsluiter weer een foto van de week. 

 

   

Hutton jeugdschaaktoernooi in gemeente 

Peel en Maas op zaterdag 23 oktober 2010 

 
Op zaterdag 23 oktober 2010 zal in de gemeente Peel en Maas voor de 51e keer het Hutton 
jeugdschaaktoernooi gehouden worden. De organisatie is voor een deel in handen van de 
Heldense Schaak- en Damvereniging, in samenwerking met de Limburgse Schaakbond (link: 
www.lisb.nl). Het toernooi zal gespeeld worden in het clublokaal van de HSDV: Dorpscentrum 
Kerkeböske, Aan de Koeberg 3, 5988 NE  Helden. (link: http://kerkeboske.nl. Uit heel 
Nederland zullen sterke jeugdspelers van diverse provinciale schaakbonden die dag naar 
Helden komen met begeleiders en ouders. Het toernooi wordt onder andere gesponsord door 
de gemeente Peel en Maas. In dit artikel de geschiedenis van het Hutton toernooi (link: 
http://www.huttontoernooi.nl/2010) en een stukje geschiedenis van de gemeente Peel en Maas 
(link: http://www.peelenmaas.nl). 
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Historie gemeente Peel en Maas (tekst gemeente Peel en Maas website) 

 
De gemeente Peel en Maas bestaat sinds 1 januari 2010 en wordt gevormd door elf kernen, te weten 
Baarlo, Beringe, Egchel, Grashoek, Helden, Kessel, Kessel-Eik, Koningslust, Maasbree, Meijel, en 
Panningen. Deze kernen maakten deel uit van de vier voormalige gemeenten Helden, Kessel, 
Maasbree en Meijel. De regio wordt (natuurlijk) begrensd door de Peel, de Maas, de A67 en de 
gemeente Leudal. Hieronder vindt u achtergrondinformatie over het tot nu toe gevolgde proces van 
de samenwerking Peel en Maas. In februari 2006 hebben de raden van de vier gemeenten Helden, 
Kessel, Maasbree en Meijel elkaar ontmoet met als doel kennismaking en inventarisatie wat de raden 
vonden van de samenwerking tussen de vier gemeenten. Een zeer breed beeld kwam daaruit naar 
voren. Vervolgens zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest en kwamen er nieuwe colleges. In 
april 2006 ontmoeten de vier nieuwe colleges elkaar voor de eerste keer. Afgesproken werd dat de 
organisaties in een gezamenlijke overleg zouden inzoomen op de vele samenwerkingsvormen en het 
vermogen van de organisaties om de gemeentelijke opgaven in samenwerking of afzonderlijk in te 
vullen. Dit is door de vier gemeentesecretarissen uitgewerkt in een presentatie over de stand van 
zaken in de regio Peel en Maas. In dezelfde periode is door de burgemeesters het initiatief genomen 
om te komen tot een mission statement, waarin ingezoomd zou worden op de kracht en de potentie 
van het gebied als geheel. In september 2006 kwamen de colleges in Baarlo bij elkaar om te praten 
over het mission statement en de notitie van de organisaties. De colleges kwamen tot de conclusie 
dat één ambtelijke organisatie voor de hele regio het juiste antwoord zou zijn om de kansen te 
benutten en de opgaven in te vullen. Het besluit luidde als volgt:  
 
1.In deze raadsperiode (2006-2010) te komen tot één ambtelijke organisatie voor de regio Peel en 
Maas.  
2.Zo spoedig mogelijk hierover met de gezamenlijke gemeenteraden van gedachten te wisselen.  
3.De gemeenteraden te verzoeken naar aanleiding van de punten 1 en 2 kaders te stellen voor wat 
betreft de uitvoering van dit traject.  
4.Een zorgvuldig communicatietraject te voeren.  
5.De dialoog aan te gaan met de bevolking.  
6.De besluitvorming af te ronden voor 1 oktober 2007.  
 
De gezamenlijke colleges realiseerden zich dat bovenstaande besluiten op den duur zouden kunnen 
leiden tot één gemeente “Peel en Maas”. In november 2006 kwamen de raden bij elkaar om over het 
collegebesluit te praten. De raad van Maasbree vroeg om een time-out tot februari 2007 om de 
positie te bepalen wat betreft de dominante oriëntatie, de stad of de regio Peel en Maas. Daartoe 
doorliep de raad van Maasbree een vlot proces, ze consulteerde de burgers en kwam op 13 februari 
2007 tot een breed gedragen besluit voor deze regio. De raad van Maasbree nam een motie aan 
waarin de andere raden uitgenodigd werden eerst een proces te doorlopen om te komen tot de 
keuze voor een bestuurlijke structuur en daarna uitwerking te geven aan de uitvoeringsstructuur. Op 
6 maart 2007 volgde er een gezamenlijke bijeenkomst van de raden. Tijdens deze bijeenkomst werd 
aan de raden voorgelegd om een raadsbesluit te nemen, waarin het proces tot 1 oktober 2007 zou 
worden vastgelegd en de centrale vraagstelling werd geformuleerd. Om het besluit voor de gewenste 
structuur nader te motiveren, werd afgesproken dat een gebieds- en identiteitsvisie zou worden 
opgesteld. Het resultaat van de discussie met de raden werd verwerkt in een voorstel.  
 
De gemeenteraden hebben op 23 en 24 april 2007 het voorstel van de colleges overgenomen en 
besloten om in een gezamenlijk proces over versterking van de samenwerking na te denken. In 
maart 2008 hebben de vier gemeenteraden besloten tot een gemeentelijke herindeling.  
   



 
 
Hutton Toernooi - Historie (tekst Hutton toernooi website) 

 
Het Huttontoernooi vindt zijn oorsprong in het jaat 1959. Op initiatief van de SGS, de RSB en de 
NBSB wordt er een driekamp gespeeld. De NBSB weet de thuiswedstrijd, gespeeld in Den Bosch, in 
haar voordeel te beslissen. In 1960 werd het toernooi een vierkamp doordat de OSBO mee ging 
doen. De OSBO weet het toernooi in 1962 en 1963 op haar naam te schrijven, maar verschijnt de 
volgende 12 edities niet meer ten tonele. Pas in 1969 voegde een vijfde team, de LSB, zich aan het 
selecte gezel- schap toe. Er wordt in deze eerste reeks Hottontoernooien gestreden over één ronde 
aan 12 borden. De OSBO doet in 1975 haar herintrede. Nu het een zeskamp is geworden besluit 
men om met tientallen te gaan spelen. Dit betekent dat men elke bond (team) nu aan twee borden 
treft in plaats van aan drie borden. In 1975 doet er ook voor het eerst een meisje aan het toernooi 
mee (Van Gastel). Hoewel meedoen vaak belangrijker is dan winnen, weet zij toch haar partij in winst 
om te zetten. Toeval of niet, dit leidt tot het besluit dat voortaan elk team minstens één meisje dient te 
tellen.  
 
Doordat het toernooi een jaar later samenvalt met het mevrouw Vinke- toernooi voor meisjesteams 
van regionale bonden heeft dit besluit niet direct effect. Er wordt voor het alternatief gekozen dat elk 
team minstens twee aspiranten (tot 13 jaar) moet hebben. In 1977 voegen zich nieuwe bonden toe 
aan de lijst van deelnemers: de LiSB, de SGA en de NHSB. In 1978 doet de ZSB voor het eerst mee, 
gevolgd door de SBO in 1981, de NOSBO in 1982 en de FSB in 1988. In 1999 wordt het toernooi 
zelfs internationaal daar er voor het eerst een Vlaams team meedoet. Sinds 1981 worden er per 
team 20 partijen gespeeld, maar nog steeds over één ronde. In 1997, op het 39e Huttontoernooi, 
worden verdere wijzigingen in het speelschema en de teamsamenstelling doorgevoed. De verdeling 
van spelers naar leeftijdscategorie wordt gewijzigd in het voordeel van de jongste categegorieën, de 
C en D. De teams bestonden dat jaar voor het eerst uit zes A-, vier B-, zes C- en vier D-spelers. 
Daarnaast worden er in plaats van één partij voor de A-, B- en C-categorie en twee in de D-
categrorie nu twee partijen van 45 minuten per persoon en 15 seconde per zet gespeeld in alle 
categorieën.  
 
In 2003 is de teamsamenstelling opnieuw iets gewijzigd. Aan de eerste tien borden moeten spelers 
uit de A- of B-categorie komen. Invallers uit andere bonden opstellen is ook mogelijk, mits deze deel 
uitmaken van hetzelfde Servicepunt. Het speeltempo bedraagt sinds 2000 een uur per persoon per 
partij. Het Huttontoernooi heeft zich inmiddels een vaste plaats op de schaak- kalender verworven: 
de laatste zaterdag in oktober. De meer dan 45 jaren historie van het toernooi worden gekenmerkt 
door het feit dat menig regionaal jeugdspeler zich vereerd voelt om aan het toernooi te mogen 
deelnemen. 

 
 

Schaken seizoen 2010-2011 

clubkampioenschap en keizercompetitie 

 



 
  

Wederom werden er afgelopen maandag door de schakers 5 wedstrijden gespeeld voor de 
Keizercompetitie. Marcel won van Johan die tweede stond. Hierdoor heeft Marcel nu net zoveel 
keizerpunten als Wiel, ondanks dat hij een half wedstrijdpunt minder heeft. 

Wiel Versteegen - Hans Pirée 
½
-
½ 

  

Urbain Diarra - Eddy Thewis 
1 
- 
0 

  

Gerard Eggebeen - Jan Verbruggen 
½
-
½ 

  

Johan Zonneveld - Marcel Schuman 
0 
- 
1 

  

 

 

    

 
 

Dammen seizoen 2010-2011 

clubkampioenschap en keizercompetitie 

 



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. 

 

 
 
 

De stand van het clubkampioenschap dammen is als volgt:  
 

 
 

Clubkampioenschap dammen schema herfst 2010 
 

Ronde 1: 4 oktober 2010 

Lei Janssen - Ton Noyens     



Gerrit Kessels - Albert Janssen 0 - 2   

Jo Peeters - Harry Winkelmolen 2 - 0   

Hans Leenders - Nico Grubben 0 - 2   

 
Ronde 2:  

Lei Janssen - Gerrit Kessels     

Harry Winkelmolen - Hans Leenders     

Albert Janssen - Jo Peeters     

Ton Noyens - Nico Grubben     

Ronde 3: 

Gerrit Kessels - Ton Noyens     

Jo Peeters - Lei Janssen     

Hans Leenders - Albert Janssen     

Nico Grubben - Harry Winkelmolen     

Ronde 4: 

Lei Janssen - Hans Leenders     

Gerrit Kessels - Jo Peeters     

Albert Janssen - Nico Grubben     

Ton Noyens - Harry Winkelmolen     

Ronde 5: 

Jo Peeters - Ton Noyens     

Hans Leenders - Gerrit Kessels     

Nico Grubben - Lei Janssen     

Harry Winkelmolen - Albert Janssen     

Ronde 6: 

Lei Janssen - Harry Winkelmolen     

Gerrit Kessels - Nico Grubben     

Jo Peeters - Hans Leenders     

Ton Noyens - Albert Jansen     

Ronde 6: 

Hans Leenders - Ton Noyens     



Nico Grubben - Jo Peeters     

Harry Winkelmolen - Gerrit Kessels     

Albert Janssen - Lei Janssen   
  

 

Jeugdschaak 

 
Afgelopen maandagen zijn we druk bezig geweest met het nieuwe werkboek, daarbij hebben we elke 
opgave met de oplossing apart behandeld. 
De laatste maandag hebben de kinderen nog een vriendschappelijk partijtje gespeeld, maar 
komende maandag staat de eerste competitieronde op het programma.  

De indeling is als volgt: 

 

Aukje          –    Daphne 
Joey           –    Erik    
Sebastiaan –    Pieter  

 

Jan Verbruggen, jeugdleider. 

 

Schaken interne ELO punten 

 
Om de onderlinge sterkte weer te kunnen geven, houden we een intern ELO-klassement bij. 

Hieronder zijn eerst de wedstrijden voor de Keizerkompetitie 2009-2010 berekend. Vervolgens zijn 
de uitslagen voor het Clubkampioenschap ingevoerd. 

 

 
 



 

Urbain heeft zijn totaal op Wiel uitgebreid met 2 ELO-punten. Beide spelers verloren licht ELO-
punten. Het verschil tussen koploper en hekkesluiter is afgenomen met 2 punten. 
Hieronder staan de spelers gesorteerd op toename/afname. Gerard en Hans Pirée leiden dit 
klassement met 22 punten.  

 

 

Damprobleem: wit speelt en wint 

 



 

Bij het probleem van deze week moet je niet alleen de combinatie vinden, maar ook het eindspel dat 
volgt goed afhandelen. (8 zetten diep) 
 
De oplossing van vorige keer was: 
32-27 (37x46) 38-33 (29x38) 48-43 (38x40) 45x5  
Na (11-16) volgt 5-37 (46x21) 26x17 en zwart verliest. 
Na (11-17) volgt 27-21 (17-22) 21-17 (22x11) 26-21 (11-16) 21-17 (6-11) 17x6 (16-21) 6-1 (21-27) 
1-23 en wit is net op tijd, anders zou zwart nog remise halen. 

 

 
 

Schaakprobleem: wit geeft mat in 2 

 
 
Deze week een mat in 2. Zoals bijna altijd is de sleutelzet weer goed verborgen. 



 
De oplossing van vorige week was als volgt: 1. Ld7 Kc5 2. Ta7 Kb6 (2... Kc4 3. Tc7#) (2... Kd6 3. 
Lb4#) 3. Lf2#. 

 

   Foto van de week  

 

Deze week een foto van een duizendpoot, een insect dat in vrijwel iedere tuin voorkomt. Ze zitten 
meestal verborgen onder een steen of dood hout. 
Nu is de benaming duizendpoot wel overdreven: dit beestje telt nog geen 150 pootjes. Er zijn ook 
grotere exemplaren, de miljoenpoot, die een omtrek van meer als 10 centimeter kunnen halen; het 
beestje op de foto is ongeveer 3 centimeter lang. 

 

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