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Hallo schaak- en damleden 

Het Hutton toernooi zit er aan te komen, vandaar dat we onze sponsors ook in 

deze nieuwsbrief even op de voorgrond plaatsen. Naast de gebruikelijke 

rubrieken van het schaken en dammen kregen we deze week ook veel digitale 

post van te spelen toernooien; er was zelfs al een aankondiging voor een 

kersttoernooi en een uitnodiging voor het volgen van een cursus schaaktrainer. 

 
   

 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). 

De HSDV bedankt de volgende sponsors voor het Hutton 
schaaktooernooi: 

mailto:hsdv-helden@planet.nl
mailto:hsdv-helden@planet.nl
http://members.home.nl/wversteegen/hsdv/
http://www.lisb.nl/
http://kerkeboske.nl/
http://www.huttontoernooi.nl/2010
http://www.peelenmaas.nl/


 

KERKEBÖSKE HELDEN 
AUTOBEDRIJF GRASHOEK 

'T BÖLKE BAKKERIJ - LUNCHROOM 
DÖRPER ONDERNEMERS 

ENORM JAN REIJNEN 
HOUTHANDEL VAN OPHOVEN 

VERHAEGH BOUWBEDRIJF 

 

 

Jeugdschaak HSDV  

Afgelopen maandag was weer de eerste competitieronde voor de kinderen. 

De uitslagen waren als volgt: 

Aukje - Daphne 1 - 0   

Joey - Erik 0 - 1   

Sebastiaan - Pieter 0 - 1   

Hierdoor is de stand na de 1
e
 ronde: 

1 – 2 – 3  : Aukje, Erik en Pieter 



4 – 5 – 6  : Daphne, Joey en Sebastiaan 

Bij Aukje en Daphne ging het lang gelijk op, er werd wat weggegeven en weer wat teruggepakt.  Maar 
in het eindspel was het Aukje die de spannende partij wist te winnen. Joey had, doordat het de eerste 
echte competitiepartij was met klok, duidelijk last van zenuwen. Wel was duidelijk dat hij het kan en 
nog wel punten zal gaan pakken. Maar Erik speelde goed en wist in het eindspel te promoveren en de 
partij naar zich toe te trekken. Pieter speelde degelijk en geduldig, maar Sebastiaan liet soms zien wel 
goed te kunnen schaken, maar was te onvoorzichtig en gaf zijn dame weg. Dat is over het algemeen 
slecht voor de winstkansen en, zeker tegen Pieter, ging het dus helemaal mis! 

Komende maandag is geen clubavond i.v.m. herfstvakantie. Op de volgende clubavond op 25 oktober 
behandelen we pagina 7 (huiswerk). Daarna gaan we wat spelletjes spelen. 

Ik wens jullie een hele mooie herfstvakantie. 
Jan Verbruggen, jeugdleider 

 

Programma najaar 2010 schaken en dammen 

 

 

Schaken seizoen 2010-2011 

clubkampioenschap en keizercompetitie 

 



 
  

Afgelopen maandag werden weer 4 wedstrijden voor de Keizercompetitie gespeeld. Wiel blijft 
koploper, maar Urbain is naderbij gekomen. Beide spelers hebben 4 bordpunten uit 5 wedstrijden. 

Marcel Schuman - Jac Janssen ½-½   

Urbain Diarra - Gerard Eggebeen 1 - 0   

Jan Verbruggen - Johan Zonneveld 0 - 1   

Piet Pouwels - Wiel Versteegen 0 - 1   

      

 
 

Komende maandag wordt de eerste wedstrijd voor het Clubkampioenschap gespeeld.  
Op verzoek van Eddy is hij niet ingedeeld. Dit omdat hij waarschijnlijk geruime tijd in Spanje zal 

verblijven. Mocht hij uiteindelijk toch meedoen, dan komt hij in de plaats van “vrij”. 
 

De lijstvolgorde is door de computer willekeurig bepaald. 
 



 

 



Dammen seizoen 2010-2011 

clubkampioenschap en keizercompetitie 

 

Maandag werden door de dammers 3 wedstrijden gespeeld voor de Keizerkompetitie ronde 3. 

Hans Leenders - Jo Peeters 0 - 2 

Nico Grubben - Gerrit Kessels 2 - 0 

Harry Winkelmolen - Albert Janssen 0 - 2 

 
 

De stand van het clubkampioenschap dammen is als volgt:  
 



 

De uitslagen van de externe competitie van het dammen was als volgt: 



 

 



 

 



 

 



 

 

Damprobleem: wit speelt en wint 



 

Ook deze keer weer een combinatie plus eindspel. In totaal 10 zetten diep. 
 
De combinatie van vorige editie was: 
23-18 (13x24) 40x9 (4x13) 15x4 
Zwart zal dam moeten halen en speelt dus: 
(39-43) 4x6 (43-48) 6-28 (48-34/30/25) 49-43 (25x48) 28-37 (48x31) 26x37  

 

Schaakprobleem: wit geeft mat in 5 

 
 
Deze week een mooie mat in 5. Het aftrekschaak met het paard ziet er verleidelijk uit, maar dan zal de 
zwarte koning ontsnappen. 
Het is duidelijk dat indien de witte loper op g7 staat de zwarte koning mat staat. Ook pat speelt een rol 
in dit probleem. 
Voor wie hier een mat in 4 denkt te vinden: het beste zwarte antwoord op de sleutelzet van wit is net 



zo mooi als het hele mat in 5. 
 
De oplossing van vorige week:  

1. Th3 Kxd4 (1... e4 2. Tc4#) (1... exd4 2. Th5#) 2. Lf2# * 

 

  Foto van de week  

 

Deze wesp was 's morgens vroeg helemaal bedekt met waterdruppels. Omdat het nog vrij koud was 
kon het beestje maar langzaam bewegen: ideaal voor een foto. 

 

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

 

http://www.hsdv.nl/


  

 

HOOFDSPONSOR HSDV 
AutoArena Venlo, Celsiusweg 5, 5928 PR 

Venlo 
Tel.: (077) 320 30 40 - Fax: (077) 320 30 

90 
Website: www.autoarena.nl 
E-mail: venlo@autoarena.nl  

 

 
AutoArena Venray, 

Leunseweg 47a, 5802 CG Venray 
Tel.: (0478) 55 13 00 - Fax: (0478) 58 56 96 

E-mail: venray@autoarena.nl  

 
AutoArena 
Panningen, 

JF kennedylaan 20, 
5981 XC Panningen 
Tel.: (077) 306 06 66 
- Fax: (077) 307 75 

70 
E-mail: 

helden@autoarena.nl 
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