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Hallo schaak- en damleden 

Ons schaakzestal behaalde afgelopen zondag een mooie 1-5 overwinning in de 

uitwedstrijd tegen Horst 2. Het damviertal kon in de thuiswedstrijd tegen de 

Schuivers niet winnen: het werd een 6-2 nederlaag. Op de website van SV Leudal 

is een verslag te lezen van de vriendschappelijke wedstrijd SV Leudal - 

HSDV. Verder in deze nieuwsbrief een nieuw schaak- en 

damprobleem, de uitslagen intern schaken, het jeugdschaak en een nieuwe foto 

van de week. 

 

 
   

De Schuivers te sterk voor damviertal HSDV 

 
Op maandag 22-11-2010 speelde ons damviertal de inhaalwedstrijd uit de eerste ronde van de 
viertallenkompetitie en wel de wedstrijd tegen De Schuivers uit Bakel. Vol goede moed werd aan 
deze wedstrijd begonnen. 
 
De eerste uitslag kwam op bord 4, waar Albert Janssen in een gelijkwaardige partij genoegen nam 
met een puntendeling. Daarna kwam op bord 3 weer een remise, omdat Lei Janssen in het eindspel 
niet de juiste voortzetting had gekozen en zijn tegenstander daardoor een remise kon afdwingen. 
Daarna kweam er een nederlaag voor Jo Peeters op bord 1, die een combinatie had gezien, welke 
niet geheel correct was, waardoor een achterstand ontstond. 
Als laatste uitslag kwam er nog een nederlaag op bord 2, waar Nico Grubben zijn meerdere had 
gevonden in zijn tegenstander. 
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De persoonlijk uitslagen waren dus: 

1. Wim Vloet (1025) - Jo Peeters (946) 2 - 0 

 

2. Walter Beekmans (903) - Nico Grubben (968) 2 - 0 

3. Mies van Berlo (905) - Lei Janssen (898) 1 - 1 

4. Sjaak van de Wijdeven (800) - Albert Janssen 
(733) 

1 - 1 

De Schuivers - HSDV 6 - 2 

(Deze wedstrijd werd gespeeld in Helden) 

 
Onze volgende wedstrijd is op maandag 6 december 2010 en wel de thuiswedstrijd tegen DAM 
DONGEN. Veel succes 
  

Na deze wedstrijd is de stand in de viertallenkompetitie : 
  

 

 

 
 

Schakers HSDV pakken met 1-5 

overwinning tegen Horst 2 de punten 

 
Een 1-5 overwinning behalen in een uitwedstrijd tegen Horst 2 was meer dan de schakers van de 
HSDV hadden durven hopen. Het schaakzestal uit Horst had immers een knappe 3-3 gespeeld tegen 
Bergen, een altijd lastige tegenstander. Het was alweer Urbain Diarra die op het eerste bord de 
eerste overwinning behaalde. Daarna speelde Marcel Schuman gelijk op het zesde bord. Wiel 
Versteegen had op het derde bord een gelijk eindspel bereikt met zes pionnen, maar het was de 
dubbelpion van de tegenstander die in een mooi eindspel de overwinning voor Wiel betekende, zodat 
er al een royale voorsprong was voor de HSDV van 2½-½. Pascal Schuman had op het vierde bord 
een lastige tegenstander die twee torens op de zevende rij kreeg, maar Pascal kon een loper pakken 
en speelde de partij naar een zekere winst, zodat de matchpunten binnen waren voor de HSDV. Jan 
Verbruggen wist in een moeilijke partij toch nog een remise te behalen op het vijfde bord. Als laatste 
wist ook Hans Leenders het punt te pakken in een gewonnen eindspel van paard tegen toren.  



De schakers van de HSDV behaalden zo een mooie en verdiende 1-5 overwinning op het tweede 
team van Horst en ze zijn in twee wedstrijden ongeslagen. In twaalf partijen heeft het zestal van de 
HSDV nog geen enkele partij verloren. 

De persoonlijke uitslagen waren als volgt: 
  

A. Siebers - U. Diarra 0 - 1 

 

A. Uitermark - H. Leenders 0 - 1 

G. Boots - W. Versteegen 0 - 1 

J. Seykens - P. Schuman 0 - 1 

E. v.d. Homberg - J. Verbruggen ½-½ 

G. Haegens - M. Schuman ½-½ 

Horst 2 - HSDV 1 - 5 
 

 

Jan Verbruggen bereikte in een moeilijke partij een remise voor de HSDV 



 

Hans Leenders wordt gefeliciteerd door clubgenoot Urbain Diarra 

 
 

 
 

Jeugdschaak  

Afgelopen weken hebben we flink gewerkt aan het nieuwe werkboek, maar er is ook elke week tijd 
voor een spelletje. Volgende week zal ik enkele opgaven laten zien uit het werkboek. 
Komende maandag is de 2

e
 competitie-ronde met de volgende partijen: 

 

Daphne  -  Joey 
Pieter     -  Aukje 
Erik       -  Sebastiaan 

 



Pieter, Erik en Sebastiaan hebben komende week proefwerkweek. Als een van de drie daarom geen 
tijd heeft wegens studie verschuiven we de competitieronde, want studie gaat natuurlijk voor. 

Tot maandag,  
Jan Verbruggen, jeugdleider 

 
 

 
 

Schaken seizoen 2010-2011 

clubkampioenschap en keizercompetitie 

 

Op maandag 21-11-2010 zijn de volgende wedstrijden gespeeld: 
 
SCHAKEN CLUBKAMPIOENSCHAP 

Hans Pirée - Piet Pouwels ½-½   

Wiel Versteegen - Urbian Diarra ½-½   

 
KEIZERCOMPETITIE: 
  

    

Gerard Eggebeen - Jan Verbruggen 0 - 1   

Luc Janssen - Johan Zonneveld 0 - 1   

Hans Leenders - Jac Janssen 1 - 0   

Eddy Thewis - Marcel Schuman 1 - 0   

Afgelopen dinsdag zijn wij met een aantal dammers en schakers naar de gezellige avond geweest bij 
SV Leudal, alwaar wij drie partijen hebben geschaakt en drie partijen hebben gedamd. Dat het 
Leudal de betere schakers herbergt kwam hier ook helaas weer tot uiting. De SV Leudal zal nog een 
verslag worden gemaakt, dat ook in het HSDV-nieuws zal komen te staan. 
 
Voor a.s. maandag staat op het programma de 4e ronde van het clubkampioenschap voor zowel 
schaken als dammen 
Voor het schaken is er een afmelding: (Hans Leenders) 
 
Hierdoor staan de volgende wedstrijden op het programma: 
Jan Verbruggen - Gerard Eggebeen  
Johan Zonneveld - Urbain Diarra  
Luc Janssen - Marcel Schuman 
Jac Janssen - Piet Pouwels (ronde 6) 



Wiel Versteegen - Hans Pirée 
Hans Leenders is dan vrij (ronde 11) 

 

 
 

 

 

Verslag vriendschappelijke wedstrijd schaken 

en dammen tegen SD Leudal  

We kregen een e-mail van onze schaakburen van SV Leudal. Via onderstaande links kom je op hun 
website waar het verslag van de vriendschappelijke wedstrijd afgelopen dinsdag tegen SV Leudal 
staat. 
 
 
Beste Schaakvrienden en schaakvriendinnen, 

 

Op onze website staat een verslag van onze vriendschappelijke ontmoeting met HSDV uit Helden. 
Een leuke ontmoeting die misschien wel gaat uitgroeien naar een jaarlijkse traditie. 

Lees het gehele bericht op onze website: www.svleudal.nl  

 

Of gebruik de directe link: 

www.svleudal.nl


http://www.svleudal.nl/actueel/nieuwsbericht.asp?lngNEW_ID=235 

 

 

 

Hans Kivits 
voorzitter SV Leudal 
e-mail: voorzitter@svleudal.nl 

 

Damprobleem: wit speelt en wint 

 
 
Zwart dreigt dam te halen, maar hij staat ook op slag. Hoe kan wit deze situatie uitbuiten? 

De “schoonmaakactie” van wit ging als volgt: 
25-20 (19x39) 20x9 (4x13) 48-43 (39x48) 31-26 (48x31) 36x7 (1x12) 26x19 

 

Schaakprobleem: wit geeft mat in 2 
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Deze week weer een mat in 2 waar zwart niet veel mogelijkheden heeft. 
 
De oplossing van vorige week: 1. e4 c4 (1... d5 2. Da6#) (1... Td5 2. exd5#) (1... Txe4 2. Dxe4#) (1... 
Tf5 2. exf5#) (1... f5 2. Th6#) (1... g4 2. Pxf4#) 2. Pxd4# * 

 

   Foto van de week 

 



In deze tijd van het jaar zijn ze regelmatig te zien en te horen: overvliegende ganzen in de bekende V-
vorm.  

De meeste ganzen zie je in Nederland in de winter. Ze komen dan naar zuidelijke gebieden om te 
grazen op de kwelders en de weilanden. Jaarlijks overwinteren meer dan 2 miljoen ganzen in 
Nederland. Als ganzen vliegen, doen ze dat meestal in groepen in een V-vorm. De V van 'vorst' zeiden 
mensen vroeger, want als de ganzen kwamen werd het winter. Tegenwoordig zijn er in de zomer ook 
veel ganzen in ons land. 
 
Door in een V-vorm te vliegen verbruiken ze minder energie. Ze kunnen dan namelijk gebruik maken 
van de opwerveling die volgt uit de vleugelslag van de voorganger. De voorste vogel heeft het dus het 
zwaarst, maar de ganzen wisselen regelmatig van plaats. Tijdens het vliegen roepen de ganzen 
voortdurend met elkaar. Je hoort ze meestal al van verre aankomen. 

<hr size=2 width="100%" align=center>  

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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