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Hallo schaak- en damleden 

Deze week de uitslagen interne competities schaken en dammen en de 

gebruikelijke rubrieken: schaak- en damprobleem en een nieuwe foto van de 

week. Komende maandag 8 november wordt weer het jaarlijkse gongtoernooi 

gespeeld, altijd weer een spannende schaak- en damavond. 

 

   

Schaken seizoen 2010-2011 

clubkampioenschap en keizercompetitie 

 

 
  

Afgelopen maandag waren er weer meerdere wedstrijden vastgesteld. Bij schaakafdeling was de 2e 
ronde van het Clubkampioenschap aan de beurt. 
Helaas gingen hier maar twee wedstrijden door 
 
Verder waren er afmeldingen van Urbain Diarra en Hans Pirée 
Van Piet Pouwels had niemand een afmelding ontvangen. 
Om een of andere reden speelden de wel aanwezige schaakleden echter toch niet voor de 
Keizerkompetitie, maar verkozen of naar huis te gaan of een of ander vriendschappelijke partij te 
spelen. 
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Alleen Luc Janssen en Eddy Thewis speelden een partij voor de Keizerkompetite. 
Volgens afspraak zou iedereen toch een partij kunnnen spelen voor deze Keizerkompetitie 
 
Indien dit niet gebeurt, hoeven wij hierover ook geen afspraak meer te maken. 
 
Clubkampioenschap 2e ronde 

Jan Verbruggen - Johan Zonneveld ½-½   

Jac Janssen - Gerard Eggebeen ½-½   

Keizercompetitie: 

Luc Janssen - Eddy Thewis 0 - 1   

 
Komende maandag 8-11-2010 is er het GONGKAMPIOENSCHAP voor zowel schaken als dammen 
 

Afmelden: 
Op de vergadering is nogmaals afgesproken, dat iedereen zich dient af te melden. 
Op dit moment zijn er echter al spelers geweest, die zich voor een avond niet hebben afgemeld. 
Toch is datechter noodzakelijk, omdat andere spelers anders zonder te spelen naar huis gaan. 
 
Afmelden kan voortaan weer bij mij: 
tot maandag 12.00 uur via e-mail: leijanssen@ziggo.nl 
tot maandagavond 18.30 uur op telefoonnummer: 077-3061660 
in noodgevallen: tot 20.00 uur: op mobielnummer: 06-12528426 
 
Niet afmelden kan verlies van de partij tot gevolg hebben (zoals afgesproken) 
 
Lei Janssen, wedstrijdleider 
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Dammen seizoen 2010-2011 

clubkampioenschap en keizercompetitie 

 

Bij de damafdeling stond ook de 2e ronde van het clubkampioenschap op het programma. 
 
De uitslagen: 

Lei Janssen - Gerrit Kessels 2 - 0 

Harry Winkelmolen - Hans Leenders 0 - 2 

Albert Janssen - Jo Peeters 0 - 2 

Nico Grubben vrij   

Komende maandag 8-11-2010 is er het GONGKAMPIOENSCHAP voor zowel schaken als dammen 
 

 
 



 

 

Damprobleem: wit speelt en wint 

 
 
In deze stand heeft wit 7 schijven en ook 7 zetmogelijkheden. Maar welke is de winstvariant??? 

Vorige maal kon wit winnen door: 
23-18 (28x48) 18x9 (3x14) 44-39 (48x34) 40x9 
Als zwart wit dam laat halen volgt (8-12) 9-3 (12-18) 3-17 en wit staat ijzersterk op de trictrac-lijnen. 
Dus dan maar geven: (8-13) 9x18 (30-34) 45-40! (34x45) 18-12 (25-30) 12-7 (30-34) 7-1 (34-39) 50-
44! (39x50) 1-6 en zwart kan zijn dam afgeven en heeft geen zet meer. 

 
 

Schaakprobleem: wit geeft mat in 3 

 



 

Deze week een mat in 3. Zwart heeft niet veel mogelijkheden maar zou bij verkeerd spel van wit toch 
nog aan het mat in 3 kunnen ontsnappen. 
Na de sleutelzet is het makkelijk om het mat te vinden. 
 
De oplossing van vorige week: 
1. Dh4 {dreigt De4(#2)} Ka6 2. Dh7 {dreigt Dd7(#2)} Ka5 3. De4 Ka6 4. Da8#. 

 

  Foto van de week 

 

Deze week een foto van een nestje jonge katten. Het betreft hier Burmese raskittens, een heel speels 
en nieuwsgierig kattenras. 
 



Burmezen zijn hele sociale, intelligente en aanhankelijke katten. Ze zijn echte allemansvrienden. De 
Burmees heeft als doelstelling iedereen om z'n pootjes te winden! Mensen die niet van katten houden 
zijn voor de Burmees een extra grote uitdaging en ze zullen er alles aan doen om ze van gedachten te 
laten veranderen. Vaak met succes! Burmezen zijn echte schootkatten en hebben veel aandacht 
nodig. Ben je weinig thuis, neem er dan zeker een tweede kat bij! Burmezen zijn erg nieuwsgierig en 
willen precies weten wat er allemaal in huis gebeurt. Verder zijn Burmezen, tot op hoge leeftijd, erg 
speels en ondeugend. Veel Burmezen kunnen apporteren, de Burmees wordt niet voor niets de 'hond 
onder de katten' genoemd. Verder zijn ze goede uitbrekers. Dichte deuren zijn geen probleem: ze 
springen op de deurklink en gaan eraan hangen zodat de deur zich opent. 

 

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