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Hallo schaak- en damleden 

Het Hutton toernooi wordt morgen vanaf 10.00 uur gehouden in ons clublokaal. 

Uiteraard is iedereen welkom om hier een kijkje te komen nemen. We laten onze 

sponsors in deze nieuwsbrief nog even zien middels een doorlopende animatie. 

Verder de uitslagen intern van het schaken en dammen en een nieuw schaak- en 

damprobleem en als afsluiter een nieuwe foto van de week. Voor de nieuwsbrief 

kregen we deze week een ongebruikelijke uitnodiging: er wordt een spokentocht 

gehouden in Helden, georganiseerd door Jong Nederland. 

 

 Hutton jeugdschaaktoernooi in gemeente 

Peel en Maas op zaterdag 23 oktober 2010  

De HSDV bedankt de volgende sponsors voor het Hutton schaaktooernooi (de namen zijn 
tevens aanklikbare links naar hun website): 
 
GEMEENTE PEEL EN MAAS 
KERKEBÖSKE HELDEN 
AUTOBEDRIJF GRASHOEK 
'T BÖLKE BAKKERIJ - LUNCHROOM 
DÖRPER ONDERNEMERS 
ENORM JAN REIJNEN 
HOUTHANDEL VAN OPHOVEN 
VERHAEGH BOUWBEDRIJF 
TVONLINESURVEYS.COM 
 
De advertentie van de sponsors zijn te zien in de doorlopende animatie. 

mailto:hsdv-helden@planet.nl
mailto:hsdv-helden@planet.nl
http://members.home.nl/wversteegen/hsdv/
http://www.huttontoernooi.nl/2010/
http://www.peelenmaas.nl/
http://www.kerkeboske.nl/
http://www.autobedrijfgrashoek.nl/
http://www.telefoonboek.nl/bedrijven/18551619/helden/bakkerij-lunchroom-t-bolke/
http://www.dorperondernemers.nl/
http://www.janreijnen.nl/
http://www.houthandelvanophoven.nl/
http://www.verhaeghbouwbedrijf.nl/
http://tvonlinesurveys.com/


 

 

   

Schaken seizoen 2010-2011 

clubkampioenschap en keizercompetitie 

 
 

  

De schakers speelden maandag 18 oktober 2010 de eerste ronde voor het clubkampioenschap. Luc 
had als eerste zijn wedstrijd gewonnen en was toen koploper. Later moest hij deze plaats delen met 
Urbain en Wiel. 
 
RONDE 1 

Johan Zonneveld - Wiel Versteegen 0 - 1   

Urbain Diarra - Jac Janssen 1 - 0   

Gerard Eggebeen - Luc Janssen 0 - 1   

Hans Leenders - Marcel Schuman ½-½   

      

RONDE 5 
      



Hans Pirée - Jan Verbruggen ½-½   

Komende maandag staat er weer een ronde voor de Keizercompetitie op het programma. 

 

 

Dammen seizoen 2010-2011 

clubkampioenschap en keizercompetitie 

 

Voor de dammers stonden er afgelopen maandag 18 oktober 2010 weer Keizerwedstrijden op het 
programma. Gelukkig kon ook Lei weer deelnemen en won zijn wedstrijd. Nico versloeg Jo Peeters en 
verstevigde daardoor zijn koppositie. 
 
RONDE 4 

Jo Peeters - Nico Grubben 0 - 2 

Lei Janssen - Gerrit Kessels 2 - 0 

    

 
 



 

 

Damprobleem: wit speelt en wint 

 

Deze keer heeft wit 7 zetten nodig om alle zwarte schijven van het bord te verwijderen. 
 
In de laatste editie was de combinatie: 
33-29 (24x11) 35x4 (40x49) 31-26 (49x 32) 4-27 (32x21) 26x6 
Zwart moet dam zien te halen dus: 
(16-21) 6-1 (21-27) 1-23 (2-7) 23x1 (27-32) 1-29 (32-37) 29-47 

 

Schaakprobleem: wit geeft mat in 4 

 



Deze week een mat in 4 met minimale stukken. Dat er een minorpromotie aan zit te komen is niet 
moeilijk te zien. 

De oplossing van vorige week:  

1. Le5 {dreigt Ld6(#3)} Lh1 2. Lxg3 {dreigt Ld6(#3)} Lg2 3. Ld6 {dreigt Lf8(#2)} Lf1 4. Lf8 {dreigt 
Lg7#(#1)} Lg2 5. Lg7# * 

 



 

 

   Foto van de week 



 

Een herfstfoto die alles heeft van dit jaargetijde: verkleurde bladeren aan de bomen, wisselend weer 
met in de verte een aankomende bui en flinke temperatuursverschillen: 
de bomen rechts staan nog in de warme zon, de bui in de verte zal afkoeling met zelfs hagel brengen. 
De foto is genomen langs de Heibloemseweg.  

 

Voor alle uitslagen en standen zie onze website: www.hsdv.nl 
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5981 XC Panningen 
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70 
E-mail: 
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