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Hallo schaak- en damleden 

Ons damviertal behaalde deze week een mooi gelijkspel tegen het sterk AM-

Dongen. Ons schaakzestal pakte zelfs twee punten in de topper tegen de 

Postertoren: het werd een krappe 3½-2½ overwinning. Verder deze week de 

interne uitslagen schaken en dammen, het jeugdschaak, een nieuw schaak- en 

damprobleem en een (winter)foto van de week. 

 

Afgelopen vrijdag is onze wedstrijdleider Lei Janssen weer opgenomen in het ziekenhuis. Dit wegens 
de uitslag van een bloedonderzoek van de huisarts, waarbij enkele waarden niet goed waren. Hoe 
ernstig het is weten we nog niet, maar hij zal in ieder geval komende maandag nog niet aanwezig zijn. 
We wensen hem en Gerda veel sterkte toe. 

Voor hij naar Nijmegen ging heeft hij mij (Nico Grubben) nog snel de stand van de clubkampioenschap 
gemaild. Helaas waren hier niet de uitslagen van afgelopen week bij, maar gezien de stand zouden ze 
zoals hieronder staat moeten zijn. Indien het niet klopt, mail het me dan even (nico.grubben@home.nl) 

Schaken seizoen 2010-2011 

clubkampioenschap en keizercompetitie 

 

 
CLUBCOMPETITIE 
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Maandag 6 december: 

Jan Verbruggen - Jac Janssen 1 - 0   

Deze uitslag was vorige week nog niet bekend. 

Hans Leenders - Piet Pouwels 1 - 0   

Deze wedstrijd was voor Hans verloren verklaard. Na overleg met beide spelers is deze beslissing 
terug gedraaid. 

 
Maandag 13 december: 
  

    

Gerard Eggebeen - Johan Zonneveld ½-½   

Marcel Schuman - Jac Janssen 1 - 0   

Urbain Diarra - Piet Pouwels 1 - 0   

 
KEIZERCOMPETITIE: 
  

    

Jan Verbruggen - Eddy Thewis ½-½   

 
 
PROGRAMMA 
Maandag 20 december 
 
Volgens het programma zijn er inhaalwedstrijden voor het Clubkampioenschap.  
Één wedstrijd wordt vooruit gespeeld.  
Ronde 4: Jac Janssen - Hans Leenders 
Wiel Versteegen - Hans Pirée 
Ronde 5: Piet Pouwels - Luc Janssen 
Ronde 8: Johan Zonneveld - Marcel Schuman 
 
De overige spelers kunnen voor de Keizerkompetitie spelen. Marcel zal hier een indeling voor maken 
op de avond zelf. 
 
Als je niet kunt, a.u.b. afmelden bij Marcel (0475-493075) voor 18.30 uur. Mocht je je reeds bij 
Lei hebben afgemeld voor deze avond, graag opnieuw afmelden bij Marcel. 

 

Dammen seizoen 2010-2011 



clubkampioenschap en keizercompetitie 

 

 
Afgelopen maandag is één wedstrijd gespeeld voor het Clubkampioenschap: 
   

Hans Leenders - Gerrit Kessels 2 - 0   

Programma 20 december Clubkampioenschap: 

Ronde 4: Gerrit Kessels - Jo Peeters 
Ronde 5: Harry Winkelmolen - Albert Janssen 

Als je niet kunt, a.u.b. afmelden bij Nico (3077905) voor 18.30 uur. Mocht je je reeds bij Lei 
hebben afgemeld voor deze avond, graag opnieuw afmelden bij Nico.  

 

 

   

Puntendeling damviertal HSDV in 

thuiswedstrijd tegen AM-Dongen 

 
Op maandag 13-12-2010 speelde ons damviertal zijn wedstrijd in de 5e ronde van de 
viertallenkompetitie van Brabant en wel de thuiswedstrijd tegen het sterke team van AM-Dongen. Als 
eerste verrassing kwam een domcombinatie van Lei Janssen op bord 3, die hierdoor een voorsprong 
kon nemen en de partij wist te winnen. Hierna was Jo Peeters op bord 1 echter op een achterstand 
gekomen en moest naderhand opgeven. 
 
Als derde uitslag volgde weer een overwinning voor ons team en wel op bord 4, waar Albert Janssen 
zijn partij bekwaam uitspeelde na een mooie combinatie. Op bord 2 was Nico Gerubben echter op 
een schijf achterstand gekomen, welke ook door zijn tegenstander bekwaam werd uitgespeeld tot 
een overwinning 
 



Hierdoor kwam er een einduitslag van 4 - 4 achter deze wedstrijd te staan. 
 
De persoonlijk uitslagen waren dus: 

1. Jo Peeters (946) - Simon Rompa (850) 0 - 2 

 

2. Nico Grubben (968) - `Frans Smolders (1095) 0 - 2 

3. Lei Janssen (898) - Rob Lugten (1050) 2 - 0 

4. Albert Janssen (733) - Johan Rinzema (700) 2 - 0 

HSDV - AM-Dongen 4 - 4 

Onze volgende wedstrijd is op 20 januari 2011 en wel de uitwedstrijd tegen het team van D'Amateurs 
in St. Michielsgestel. Jongens veel succes 
  

Na deze wedstrijd is de stand in de viertallenkompetitie : 
  

 

 

Schaakzestal HSDV blijft ook in de derde 

wedstrijd zonder puntverlies 

 
Makkelijk ging het zeker niet voor ons schaakzestal, deze zondagmiddag 12 december 2010 in de 
thuiswedstrijd tegen De Postertoren in de derde ronde van de Lisb competitie. Jan Verbruggen 
begon uitstekend met een snelle overwinning op het vijfde bord. Niet lang daarna maakte Marcel 
Schuman remise op het zesde bord van de HSDV. De volgende uitslag kwam een uur later op het 
vijfde bord waar Pascal Schuman zijn partij wist te winnen, zodat de HSDV met 2½-½ voor kwam te 
staan. Dat lijkt een ruime voorsprong maar op de resterende borden stonden de schakers van de 
HSDV er niet goed voor. Hans Leenders en Wiel Versteegen konden alleen nog maar verdedigen en 
op het eerste bord had ook Urbain Diarra het niet bepaald makkelijk. Het was vervolgens Urbain die 
toch een remise wist te bereiken: zijn zwaarbevochten pluspion stond op de H-lijn en dat is met de 
koning van de tegenstander ervoor nu eenmaal niet te winnen. Wiel Versteegen speelde op het 
tweede bord een goede opening maar kwam in het middenspel zwaar in de verdrukking te staan. De 
tegenstander maakte toen een cruciale fout die een pion kostte zodat het initiatief weer bij Wiel kwam 
te liggen, maar het loper tegen paard eindspel was ondanks de pluspion niet meer te winnen zodat 
deze partij in remise eindigde en de winst binnen was voor de HSDV. Op de het derde bord speelde 
Hans Leenders met een loper achterstand eigenlijk een verloren partij, maar wist nog ruim anderhalf 
uur tegenspel te bieden totdat zijn tegenstander een dame haalde waarna Hans op moest geven.  

Deze derde overwinning op rij was de moeilijkste in deze competitie, maar dat neemt niet weg dat 
ons schaakzestal de eerste plaats stevig in handen heeft. De wedstrijd op 9 januari 2011 tegen de 
nummer twee Bergen (zoals altijd een uitwedstrijd voor ons team) gaat om het kampioenschap in de 
Tweede Klasse A. 

De persoonlijke uitslagen waren als volgt: 



U. Diarra - J. Hendrikx ½-½ 

 

W. Versteegen - Th. van Pol ½-½ 

H. Leenders - F. Clevers 0 - 1 

P. Schuman - A. Hermus 1 - 0 

J. Verbruggen - J. Kornips 1 - 0 

M. Schuman - C. Geurtjens ½-½ 

HSDV - De Postertoren 3½-2½ 

 

 

Hans Leenders probeert nog een remise binnen te halen, maar de loper voorsprong laat Frank 
Clevers van de Postertoren zich niet meer afnemen en pakt na bijna vier uur schaken het punt.  
 
Johan Zonneveld van de HSDV kijkt toe, evenals drie spelers van de Postertoren. 

Standen en topscorers Lisb competitie 2e klasse A 

 
Ons schaakzestal staat na drie wedstrijden op de eerste plaats met zes punten. Ook staan vier van 
onze spelers in de top 10 van het topscorerklassement van de tweede klasse A. 
 
(Standen: website Lisb: www.lisb.nl). 

http://www.lisb.nl/


 
 

 

 

 

 

Jeugdschaak 

 
Afgelopen maandag was er de 2

e
 competitieronde, de uitslagen waren als volgt: 

Daphne - Joey  0-1 

Joey wist met zijn dame de stelling van Daphne binnen te dringen om daar vernietigend huis te 
houden.  
Daphne deed dapper haar best om het gevaar te keren, maar moest zich uiteindelijk gewonnen 
geven. 



 
Pieter  -  Aukje  1-0 

Broer en zus leveren vaak enerverende gevechten af op het schaakbord, en dat was nu ook weer.  
Meestal wint Pieter, al is het soms met geluk. Ook nu was hij net iets slimmer en zette Aukje mat met 
dame en toren. 

Erik  -  Sebastiaan  1-0 

Beide zijn gedreven schakers, maar misschien daardoor met wat weinig geduld. Beide gingen 
enthousiast in de aanval en beide leverden vervolgens gewillig de dame in. Ja, ze zijn best aardig 
voor elkaar. Na een hectisch gevecht won uiteindelijk Erik. 

De stand is nu als volgt:  
 
1,2) Erik en Pieter met 2 punten\ 
3,4) Joey en Aukje met 1 punt 
5,6) Daphne en Sebastiaan met 0 punten 

I.v.m. de kerstvakantie is de volgende jeugd-clubavond op maandag 10 januari. 

 

Damprobleem: wit speelt en wint 

 

Deze week een speelse combinatie waarbij na 7 zetten alle zwarte schijven/dammen zijn verdwenen. 
 
De laatste maal was het het in de 2

e
 zet van zwart (47x18), van groot belang dat je een geslagen 

steen pas weg mag halen als de volledige slag voltooid is: 
38-33 (36x47) 33-28 (47x18) 28x8 (2x24) 23x1 

 

Schaakprobleem: wit geeft mat in 2 

 



 

Wit staat ver achter in kwaliteit, maar toch is er een mat in twee mogelijk, waarbij een paard en loper de zwarte 

koning kunnen vangen. 

 

De oplossing van vorige week: 

1. Dxb6 axb6 (1... bxa6 2. Dxa7# (2. Db8#)) (1... cxb6 2. Pc7#) 2. Pxc7# * 

 

   Foto van de week 



 

Een pak sneeuw waarvan de takken doorbuigen en af en toe zelf afbreken zoals afgelopen winter in 
de Heldense Bossen is altijd goed voor mooie foto's. 
Zoveel sneeuw is deze winter in onze provincie nog niet gevallen maar heeft wel al in heel Nederland 
voor flinke verkeersoverlast gezorgd. 

  

 

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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