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Hallo schaak- en damleden 

Vanmiddag gaat ons schaakteam proberen de eerste plaats in de ranglijst te 

behouden in de thuiswedstrijd tegen De Postertoren; aanvang van de wedstrijd 

13.00 uur. Verder in deze nieuwsbrief naast de wekelijkse rubrieken een artikel 

over het jeugdschaak met zes interessante stellingen. 

 

   

Schaken seizoen 2010-2011 

clubkampioenschap en keizercompetitie 

 

 

 
Afgelopen maandag 6-12-2010 waren er weer wedstrijden voor de Clubkampioenschappen 
 
Bij de schaakafdeling had Hans Pirée zich nog afgemeld. 
Hierdoor werden er de volgende wedstrijden gespeeld: 
 
SCHAKEN CLUBKAMPIOENSCHAP 

Urbain Diarra - Gerard Eggebeen 1 - 0   
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Wiel Versteegen - Marcel Schuman 1 - 0   

Piet Pouwels - Hans Leenders  1 - 0 (regl.)   

 
KEIZERCOMPETITIE: 
  

    

Luc Janssen - Eddy Thewis 0 - 1   

SCHAAKAFDELING: ZONDAG 12-12-2010 
BONDSKOMPETITIE: H.S.D.V. - DE POSTERTOREN 
 
MAANDAG 13-12-2010 clubkampioenschap 
Luc Janssen - Hans Pirée 
Gerard Eggebeen - Johan Zonneveld 
Marcel Schuman - Jac Janssen 
Wiel Versteegen - Jan Verbruggen 
Urbain Diara - Piet Pouwels 
 
Hans Leenders heeft zich afgemeld voor het schaken voor deze maandag 

 

 Dammen seizoen 2010-2011 

clubkampioenschap en keizercompetitie 

 

 
Het programma voor KOMENDE WEEK 
 
DAMAFDELING: 
 
Ons viertal speelt de bondswedstrijd (mits het weer het toelaat) tegen DAM DONGEN. 
Deze was afgelopen maandag uitgesteld 
 
Voor de overige spelers staat nog op het progamma: 
Clubkampioenschap 
 
Hans Leenders - Gerrit Kessels 
 
 
Bij de damafdeling werd gespeeld voor het Clubkampioenschap: 
   

Jo Peeters - Nico Grubben 1 - 1   

Albert Janssen - Lei Janssen 1 - 1   



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

Harry Winkelmolen - Eddy 
Thewis        0 - 2  

 

 Jeugdschaak 

Afgelopen maandag was er geen jeugdschaak i.v.m. sinterklaas, want toen moest de jeugd de 
cadeautjes uitproberen of aan familie laten zien. Komende maandag is de 2e competitieronde, de 
laatste keer ging het niet door wegens afwezigheid van enkele kinderen. 

De volgende partijen staan op het programma 

 
Daphne  -  Joey 
Pieter     -  Aukje 
Erik       -  Sebastiaan 

 
Zoals de laatste keer belooft volgen hier enkele schaakopgaven uit het werkboek van de jeugd. Die 
zal iedereen, na enig nadenken, wel kunnen maken. 

Maar het is waarschijnlijk minder simpel dan je verwacht. De opgaven gaan allen over verdedigen. 

 

 

Damprobleem: wit speelt en wint 



 

Het probleem van deze week is slechts 4 zetten diep. Toch is de oplossing niet echt makkelijk. 

 

Op volgende manier kon wit de laatste keer winnen: 

29-23 (19x28) 39-33 (28x39) 34x43 (25x34) 24-20 (15x24) 43-38 (32x43) 48x8 (3x12) 11-7 

en zwart verliest. 

 

Schaakprobleem: wit geeft mat in 2 

 

 

Deze week weer een partijstelling. De zwarte koning lijkt ondanks de twee witte paarden goed 
verdedigd te zijn, maar met een offer kan wit mat in 2 geven. 
 
De oplossing van vorige week: 
1. ... ; Df1+ 2. Kxf1 ; Ld3+ 3.Ke1 Tf1 mat 



 

   Foto van de week 

 

Wat je met zand allemaal kunt maken was te zien op de zandsculpturen tentoonstelling in Roermond 
afgelopen zomer. 
Voor het maken van dergelijke grote zandbeelden is een soort zand nodig waarvan de korrels er als 
dobbelstenen uitzien, zodat niet alles uit elkaar valt. 
Dit ideale sculptuurzand komt uit de rivier de Maas en is met het rivierwater meegevoerd uit de Alpen. 
Deze minerale zandkorrels zien er nog uit als dobbelsteentjes van verschillende afmetingen, die in en 
op elkaar passen. 

 

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