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Hallo schaak- en damleden 

Er waren slechts twee uitslagen in de interne competitie afgelopen maandag. 

Naast de wekelijkse rubrieken in deze nieuwsbrief een uitnodiging van 't 

Pionneke voor een nieuwjaarstoernooi op 2 januari 2011. 

 
  

Schaken seizoen 2010-2011 

clubkampioenschap en keizercompetitie 
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Afgelopen maandag was er door de te verwachte gladheid een record aantal afmeldingen. Slechts 4 
spelers waren aanwezig! 

Clubkampioenschap: 

Jac Janssen - Hans Leenders 1 - 0   

Keizercompetitie: 

Hans Pirée - Jan Verbruggen ½-½   

Komende maandag is de laatste clubavond van dit jaar. Traditioneel wordt dan het gecombineerd 
Schaak-Dam-toernooi gehouden. Hierbij moeten alle deelnemers zowel dammen als schaken en 
heeft men 10 minuten per speler per partij. De indeling gebeurt volgens het Zwitsers systeem. 

 

 

Dammen seizoen 2010-2011 



clubkampioenschap en keizercompetitie 

 

 
Afgelopen maandag was er door de te verwachte gladheid een record aantal afmeldingen. Daardoor 
zijn alle geplande wedstrijden afgelast.  

Komende maandag is de laatste clubavond van dit jaar. Traditioneel wordt dan het gecombineerd 
Schaak-Dam-toernooi gehouden. Hierbij moeten alle deelnemers zowel dammen als schaken en heeft 
men 10 minuten per speler per partij. De indeling gebeurt volgens het Zwitsers systeem. 
  

 

 

 Lei Janssen 

 Donderdag lag Lei nog in het ziekenhuis. Het infuus was inmiddels verwijderd en als de medicijnen 

goed aanslaan, zou hij Kerstmis thuis kunnen vieren. Hopelijk lukt dit. 

 

 Damprobleem: wit speelt en wint 



 

Deze week een combinatie gevolgd door een eindspel. In totaal 7 zetten diep. 
 
De laatste maal kon wit triomferen door: 
48-43 (36x47) 43-39 (33x44) 45-40 (44x35) 20-15 (47x20) 25x3 (35X24) 15-10 (5X14) 3X1. 

 

Schaakprobleem: wit geeft mat in 3 

 

 
 

Deze week een mat in 3 waarin wit door een mooie combinatie mat geeft. 
 
De oplossing van vorige week: 1. Te8+ Kxe8 2. Pf6 mat. 

 
 



 
 

 
 

   Foto van de week  



 

Vers gevallen sneeuw in de Heldense Bossen. Op dit moment ligt er op sommige plaatsen een halve 
meter sneeuw. 

 

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.
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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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