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Hallo schaak- en damleden 

Na de interne competitie-avond van afgelopen maandag hebben de schakers en 

dammers een druk programma: morgen speelt ons schaakzestal een uitwedstrijd 

tegen Horst 2 (vertrek 12.15 uur bij ons clublokaal), maandag a.s. is er de interne 

keizercompetitie en speelt ons damzestal een thuiswedstrijd tegen 

de Schuivers. Op dinsdagavond gaan de schakers en dammers een bezoek 

brengen aan het Leudal om daar te schaken en te dammen tegen de leden van SV 

Leudal. Verder in deze nieuwsbrief het verslag van de damwedstrijd tegen 

Micone uit Tilburg, een nieuw schaak- en damprobleem, een nieuwe foto van de 

week en een uitnodiging voor een sneldamtoernooi. Interessant voor de schakers 

(en misschien ook de dammers): er is een bijzondere scheurkalender met allerlei 

informatie over schaken te koop. 

 

 

Dammers HSDV moeten de matchpunten in 

Tilburg laten 

 
Op donderdag 11-11-2010 speelde ons damviertal zijn tweede wedstrijd in de viertallencompetitie 
van de PNDB en wel de uitwedstrijd tegen het team van Micone in Tilburg. Als eerste uitslag kwam er 
een nederlaag op bord 4 voor Gerrit Kessels, die een damcombinatie niet had gezien en daardoor de 
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partij verloor. Op bord 3 wist Lei Janssen zijn klein voordeel niet tot winst te brengen en moest 
genoegen nemen met een remise. 

Op bord 2 volgde de volgende uitslag en wel een remise voor Nico Grubben, die hiervoor een klein 
nadeel had gekregen. Als laatste uitslag kwam er een nederlaag voor Jo Peeters op bord 1, die een 
kleine combinatie over het hoofd had gezien, waardoor zijn tegenstander de winst kon pakken. 

 De persoonlijke uitslagen waren dus: 
  

1. Wil Maas (1023) - Jo Peeters (946) 2 - 0 

 

2. Patrick Botland (919) - Nico Grubben (968) 1 - 1 

3. Charlo Koorendijk (807) - Lei Janssen (898) 1 - 1 

4. N. Nanhoe (872) - Gerrit Kessels (229) 2 - 0 

Micone - HSDV 6 - 2 

Onze volgende wedstrijd is de inhaalwedstrijd tegen het team van De Schuivers uit Bakel van de 
eerste ronde op maandag 22-11-2010  

Jongens veel succes 

  

Na deze wedstrijd is de stand in de viertallenkompetitie : 
  

 

| 

 

Vriendschappelijke wedstrijd tegen SV 

Leudal 

 
Komende dinsdag staat een vriendschappelijke wedstrijd tegen SV Leudal op het programma. Dit is 
in hun clublokaal te Buggenum. 

 
Een jaar geleden waren zij te gast bij ons. Beide teams bestonden toen uit 12 spelers. Gerard 
Eggebeen speelde voor het Leudal en Marcel Schuman voor HSDV. Er werd toen een gecombineerd 
dam- en schaaktoernooi gehouden. In totaal werden er 3 ronden gedamd en 3 ronden geschaakt.  

 
Beste speler was Coen Oosse. Hij speelde 1 dampartij remise en won de andere 5 wedstrijden. Zoals 
te verwachten viel waren zij sterker met schaken (14-22) en wij met dammen (24½-11½). In totaal won 



onze club met 38½-33½. 
 
Hopelijk doen veel spelers dinsdag weer mee. Maandag zal bekeken worden wie er mee gaan. Mocht 
je maandag niet aanwezig zijn, maar dinsdag wel mee willen gaan, geef dit dan even door aan Nico 
Grubben. (nico.grubben@home.nl of 077-3077905) 

 

 

 

Schaken seizoen 2010-2011 

clubkampioenschap en keizercompetitie 

 

Op maandag 15-11-2010 zijn de volgende wedstrijden gespeeld: 
 
SCHAKEN CLUBKAMPIOENSCHAP 

Urbain Diarra - Jan Verbruggen 1 - 0   

Gerard Eggebeen - Wiel Versteegen 0 - 1   

Hans Pirée - Jac Janssen 1 - 0   

Hans Leenders - Luc Janssen 1 - 0   

Marcel Schuman - Piet Pouwels ½-½   

Johan Zonneveld vrij 1 - 0   

Komende week is weer een druk programma: 

A.s. zaterdag: 20 november 2010: Rapid Kampioenschap van Brabant voor de dammers 
A.s. zondag 21 november 2010:  BONDSWEDSTRIJD  SCHAKEN : HORST 2 - H.S.D.V 
 
MAANDAG:  
SCHAKEN: Interne Keizerkompetitie 
DAMMEN:  bondswedstrijd: H.S.D.V - De Schuivers 
Dinsdag: 23 november: WEDSTRIJD SCHAKEN DAMMEN tegen  SV LEUDAL  (Haelen) 
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Dammen seizoen 2010-2011 

clubkampioenschap en keizercompetitie 

 

DAMMEN CLUBKAMPIOENSCHAP 

Gerrit Kessels vrij 2 - 0   

Jo Peeters - Lei Janssen 0 - 2   

Nico Grubben - Harry Winkelmolen 2 - 0   

Verder is nog de wedstrijd gespeeld om de Keizerkompetitie bij het dammen: 

Gerrit Kessels - Albert Janssen 0 - 2   

Komende week is weer een druk programma: 

A.s. zaterdag: 20 november 2010: Rapid Kampioenschap van Brabant voor de dammers 
A.s. zondag 21 november 2010:  BONDSWEDSTRIJD  SCHAKEN : HORST 2 - H.S.D.V 
 
MAANDAG:  
SCHAKEN: Interne Keizerkompetitie 
DAMMEN:  bondswedstrijd: H.S.D.V - De Schuivers 
Dinsdag: 23 november: WEDSTRIJD SCHAKEN DAMMEN tegen  SV LEUDAL  (Haelen) 



 

 

 

Damprobleem: wit speelt en wint 

 
 
Hoe veegt wit in 6 zetten het bord leeg? 
 
Vorige week kon wit winnen door: 
24-20 (26x37) 47-41 (37x46) 19-14 (46x25) 14x5 (25x14) 5x2 en zwart verliest. 

 

Schaakprobleem: wit geeft mat in 2 

 



 

Deze week een theoretische stelling en weer een mat in 2. 
Niet al te moeilijk als wit er maar voor zorgt om de zwarte koning zoveel mogelijk velden af te nemen. 
 
De oplossing van vorige week: 
1. Lc3 Ke3 (1... Pd4 2. Lxd4#) (1... Pd6 2. Ld4#) (1... Pe3 2. Le1#) (1... g2 2. De1#) 2. Df3#. 

 
 

Scheurkalender Schaken   

Als er leden zijn die een originele schaakkalender in huis willen halen, kan deze besteld 

worden via een link naar de betreffende website. 

Onderstaand een artikel van de uitgever van dit bijzondere drukwerk. 

 



 

Zoals u wellicht heeft gelezen in de Schaakmagazine van oktober is er voor het eerst 

sinds lange tijd weer een Scheurkalender Schaken op de markt gebracht. Dit is een 

kalender die vol staat met verhalen, anekdotes en feiten uit de lange geschiedenis van 

het schaakspel. De pers is enthousiast, zie bijvoorbeeld de column van Johan Hut die in 

een aantal regionale bladen (Noord-Hollands Dagblad, Haarlems Dagblad, Leidsch 
Dagblad en Gooi- en Eemlander) is verschenen.  

Dat maakt de kalender niet alleen tot een ideaal sinterklaas- of kerstcadeau voor elke 

schaker, maar ook tot een leuke prijs bij ieder schaakevenement. Organiseert u 

misschien een eindejaarstoernooi of heeft u een andere gelegenheid waarbij u prijzen 

wilt gaan uitreiken? De Scheurkalender Schaken 2011 zal bij iedereen in goede aarde 
vallen! 

 

De kalender is te koop in elke boekwinkel, of indien niet in voorraad daar te bestellen. 

Voor meer informatie verwijs ik u graag naar www.schaakkalender2011.nl , waar u een 

aantal voorbeeldpagina’s kunt inzien en desgewenst de kalender direct online kunt 

bestellen.  

Overweegt u tien of meer exemplaren aan te schaffen, neem dan even contact op voor 
een aparte prijsafspraak. 

 

www.schaakkalender2011.nl


 

 

   Foto van de week 



 

Na de enorme regenval van vorige week nu een foto van een rustiger weertype: een spinneweb die de 
kleine waterdruppels in de mist gevangen heeft. 

 

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

 

 

HOOFDSPONSO
R 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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