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Hallo schaak- en damleden 

Het Hutton toernooi afgelopen weekend was voor iedereen die eraan meedeed 

een groot succes. Alles verliep in een ontspannen sfeer en alle jeugdschakers 

hadden een mooie en spannende schaakdag. De beide viertallen van onze 

vereniging pakten de winstpunten: de dammers wonnen met 7-1 en de schakers 

met 4-2. Verder deze week de gebruikelijke rubrieken: de interne competitie, 

een nieuw schaak- en damprobleem en de foto van de week. Schaakvereniging De 

Juiste Zet stuurde ons een uitnodiging voor een open toernooi snelschaken voor 

teams in Noorbeek. 

 

 Hutton jeugdschaaktoernooi in Kerkeböske 

kende alleen maar winnaars 
  
Het op zaterdag 23 oktober 2010 Hutton jeugdschaaktoernooi in het Kerkeböske te Helden is 
uitstekend verlopen. De organisatie was in handen van de Limburgse Schaakbond Lisb, de Heldense 
Schaak- en Damvereniging en Dorpscentrum het Kerkeböske. De hele zaterdag verliep in sportieve 
schaaksfeer en de jeugdschakers uit heel Nederland hadden een prima schaakdag. We mogen wel 
zeggen dat dit toernooi alleen maar winnaars kende. 
 
De winnaar van de totaaluitslag was Schaakbond Groot Amsterdam dat de meeste matchpunten 
behaalde. De Oostelijke Schaakbond eindigde op de tweede plaats, net voor de Noord Brabantse 
Schaakbond. Na de prijsuitreiking om ongeveer 6 uur vertrokken de jonge schakers met begeleiders 
weer naar huis, zodat de vrijwilligers van de HSDV de schaakstukken en -klokken weer in de dozen 
konden doen. 
 
Hieronder staan enkele foto's die gemaakt werden tijdens het druk bezochte Hutton toernooi. 
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De opening van het Hutton toernooi: van links naar rechts:  
wethouder Wim Hermans gemeente Peel en Maas, Eddy Thewis, voorzitter HSDV en een 
wedstrijdleider van het Hutton toernooi 

 

Wethouder Wim Hermans van de gemeente Peel en Maas doet de openingszet 



 

De jeugd in volle concentratie achter het bord 

 

Lotta en Nico verzorgden onder andere de verkoop van consumptiepenningen 



 

Frank Clevers, voorzitter Lisb, reikt de prijzen uit 

 

Het sterkste team deze zaterdag: De oudste jeugd van Schaakbond Groot Amsterdam 



 

Schaakbond Groot Amsterdam: vreugde met de eerste prijs totaalklassement 

 

 

Damviertal haalt grote overwinning tegen 

RDS in St. Oedenrode 

 
Op maandag 25 oktober 2010 speelde ons damviertal zijn wedstrijd in de derde ronde van de 
viertallen-kompetitie van de Brabantse Dambond. Het was voor ons team echter wel de eerste 
wedstrijd, aangezien de wedstrijd uit de 1

e
. ronde was uitgesteld en ons team in de tweede ronden 

vrij was. Deze wedstrijd in de derde ronde werd gespeeld in St. Oedenrode tegen het viertal van 
R.D.S.. 

Als eerste uitslag kwam er een overwinning op bord 2 voor Nico Grubben, die een winnende 
damcombinatie had gevonden. Daarna volgde een overwinning voor Albert Janssen op bord 4, 
doordat zijn tegenstander een foutieve voortzetting had genomen, waarbij een achterstand ontstond. 
Als derde uitslag kwam er dan een remise voor Lei Janssen op bord 3,  die een combinatie van 
zeven om zeven had genomen, waardoor geen winst meer mogelijk was. Hierdoor was de 
wedstrijdoverwinning al een feit. 

Als laatste uitslag wist Jo Peeters op bord 1 via een mooie plakker de overwinning te grijpen, 
waardoor een grote overwinning ons team ten deel viel. 



De persoonlijke uitslagen waren dus:  

1. Harm van der Veen (780) - Jo Peeters(946) 0 - 2 

 

2. Wim Goossens (773) - Nico Grubben (968) 0 - 2 

3. Piet Gabriëls (751) - Lei Janssen (898) 1 - 1 

4. Gijs van Aarle (---) - Albert Janssen (733) 0 - 2 

RDS - HSDV  1 - 7 

Onze volgende wedstrijd is op donderdag 11-11-2010 in Tilburg tegen het team van Micone. Jongens 
veel succes. 

 

 
 

Schaakzestal HSDV pakt de punten in 

thuiswedstrijd tegen Venlo 3 

 
Daags na het drukke Hutton toernooi waren de schakers van de HSDV nog fit genoeg om in de 
eerste thuiswedstrijd van de bondscompetitie Venlo 3 met 4-2 te verslaan. De eerste twee 
bordpunten waren heel snel binnen voor de HSDV: op de eerste twee borden speelden Urbain 
Diarra en Wiel Versteegen een snelle winstpartij. De tegenstander van Urbain zag een combinatie 
over het hoofd en de tegenstander van Wiel zag te laat dat zijn dame gevangen zou worden. 
Daarna ging het iets moeizamer: Op bord vier kwam Marcel Schuman slechter te staan met twee 
pionnen achterstand, maar hij wist er toch nog een remise uit te halen. Ook Jan Verbruggen 
bereikte een stand waar remise de enig juiste uitslag was. Gerard Eggebeen op het zesde bord wist 
in een dame en loper eindspel een mooie remise te halen en ook Hans Leenders op het derde bord 
kwam in het derde loper eindspel van deze middag ook niet verder dan remise.  

Over de gehele wedstrijd gezien een verdiende winst voor het team van de HSDV dat zo in de 
eerste wedstrijd de twee matchpunten al binnen heeft. Dit geeft vertrouwen voor de andere 
wedstrijden van dit seizoen. 
 
 
 
De persoonlijke uitslagen waren als volgt: 

Urbain Diarra - John de Laat 1 - 0 

 

Wiel Versteegen - Karl Jacobitz 1 - 0 

Hans Leenders - Ad Burgmans ½-½ 

Marcel Schuman - Gerard in 't Veld ½-½ 

Jan Verbruggen - Boeb Jacobs ½-½ 

Gerard Eggebeen - Ron Vink ½-½ 



HSDV - Venlose SV 3 4 - 2 

 

 

 
 
DAMEVANGST 
 
Op het tweede bord heeft wit zojuist Pc3-d1 gespeeld, op het eerste gezicht een erg passieve zet. 
Voor de zwarte dame is er echter na deze zet geen redden meer aan: ze zit hopeloos gevangen 
tussen de pionnen en na Pd1-f2 is de partij verloren voor zwart. 

 
 
Het begin van de wedstrijd HSDV tegen Venlose SV 3 
 



 
Hans Leenders moest uiteindelijk genoegen nemen met een remise 

 
 
Jan Verbruggen kwam niet verder dan een remise. Urbian Diarra kijkt toe 



 

Urbain Diarra heeft een optie op snelle overwinningen.  
Ook nu weer haalde hij als eerste een punt binnen voor de HSDV 

 

Schaken seizoen 2010-2011 

clubkampioenschap en keizercompetitie 

 

Na het Huttontoernooi op zaterdag en de Bondscompetitie op zondag, waren er nog schakers die 
energie genoeg hadden om aan de interne Keizercompetitie deel te nemen. Omdat er een oneven 
aantal was, “speelde” Urbain tegen de dummy. Hij heeft nu de meeste Keizerpunten omdat koploper 
Wiel verloor van Gerard.  

Ronde 6   25-10-2010 

Wiel Versteegen - Gerard Eggebeen 0 - 1   

Jan Verbruggen - Johan Zonneveld 1-0 Ronde  5 (- 1)  2e keer   

Jac Janssen - Piet Pouwels 0 - 1   

Luc Janssen - Marcel Schuman 0 - 1   

dummy - Urbain Diarra 0 - 1   

Komende maandag staat de 2
e
 ronde van het Interne Clubkampioenschap op het programma. De 

volgende wedstrijden worden dan gespeeld. 
 
Ronde 2   1-11-2010  

Jan Verbruggen - Johan Zonneveld 



Piet Pouwels - Hans Leenders 
Luc Janssen - Hans Pirée 
Jac Janssen - Gerard Eggebeen 
Wiel Versteegen - Urbain Diarra 
Marcel Schuman vrij 

 

 

Dammen seizoen 2010-2011 

clubkampioenschap en keizercompetitie 

Omdat de meeste dammers afgelopen maandag in St. Oedenrode speelde voor de bondscompetitie, 
waren er geen interne wedstrijden. Wel werden er een paar vriendschappelijke wedstrijden gespeeld. 

Door een foutje hadden de dammers geen programma komende week. Omdat op 22 november een 
inhaalwedstrijd tegen Bakel zal worden gespeeld, wordt komende maandag een extra ronde voor het 
Clubkampioenschap gespeeld. Dit betekend dat, net als de schakers, ook de dammers hun 2

e
 

wedstrijd voor het clubkampioenschap spelen. De geplande wedstrijden zijn dan: 

 Ronde 2   1-11-2010 

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

 

Programma najaar 2010 schaken en dammen 

AANGEPAST PROGRAMMA 
 
Op 22 november spelen de dammers hun inhaalwedstrijd tegen De Schuivers uit Bakel. Op deze 
avond zou voor het Interne Clubkampioenschap worden gespeeld. Ter compensatie spelen de 
dammers daarom komende maandag voor het clubkampioenschap. Het resterende programma is nu 



als volgt: 

 

 

Damprobleem: wit speelt en wint 

 

Bij de opgave van deze week moet je eerst de doorbrak vinden. Vervolgens moet het eindspel zeer 
precies worden uitgevoerd. Uiteindelijk wint wit in 11 zetten met één dam, tegen één dam en één 
schijf. 
 
De oplossing van de laatste nieuwsbrief was: 
13-9 (3x14) 19x10 (5x14) 23-19 (14x23) 49-43 (38x49) 47x7 en  
dan (49x21) 11-6 (2x11) 6x26. 
of (49x16) 7-1 (16x7) 1x12. 

 

Schaakprobleem: wit geeft mat in 4 



 

 

Deze week weer een mat in 4. De dame moet hier het werk doen. 

De oplossing van vorige week: 1. g8=T Ke6 2. Te8+ Kd5 (2... Kf5 3. Kd4 Kf4 4. Tf8#) 3. Kf4 Kd4 4. 
Td8#. 

 



 

 



  Foto van de week 

 

Met een macro-lens kun je heel bijzondere foto's maken: bovenstaand een foto van de bovenste 
knopjes van een blauwe passiebloem. 
Omdat de scherpte-diepte van deze foto slechts enkele millimeters is wordt alles wat verder weg van 
de lens is als de drie knopjes wazig waardoor het scherpe gedeelte afsteekt tegen de rest. 

 

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