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Hallo schaak- en damleden 

Afgelopen zondag behaalde ons schaakzestal een krappe maar mooie 

overwinning in Bergen en staat nu drie punten los van de nummer twee. Verder in 

deze nieuwsbrief de gebruikelijke rubrieken en een uitnodiging voor een 

schaaktoernooi in Noorbeek van de Juiste Zet en Sjaak Mat. 

 
 

 

Vierde overwinning op rij voor schaakzestal 

HSDV in uitwedstrijd tegen Bergen 

 
De uitwedstrijd tegen Bergen werd met spanning tegemoet gezien door ons schaakzestal. Het was 
de topper in de tweede klasse A: de nummer 1 (HSDV) tegen de nummer 2 (Bergen). Onze schakers 
begonnen met twee remises: Op het derde bord accepteerde Wiel Versteegen het remise-aanbod 
van zijn tegenstander in het middenspel bij een volkomen gelijke stand. Ook Hans Leenders 
accepteerde remise van zijn tegenstander: in het paard tegen lopereindspel met zes pionnen zaten 
weinig winstkansen. Op het eerste bord speelde Urbain Diarra een gewonnen eindspel. Ook hier was 
een paard tegen loper eindspel bereikt, maar Urbain had groot voordeel met twee vrijpionnen die niet 
meer tegen te houden waren. Ook Marcel Schuman pakte de winst op het zesde bord door een 
mataanval, zodat ons team al één matchpunt binnen had. Jan Verbruggen kwam op het vijfde bord te 
veel materiaal achter en moest opgeven, zodat de voorsprong voor de HSDV nog maar een half punt 
bedroeg. Gelukkig wist Pascal Schuman een remise te halen op het vijfde bord. Ons zestal behaalde 
hiermee de vierde overwinning op rij in deze competitie. 
 
De voorsprong op de nummer 2 bedraagt nu 3 punten, een heel royale voorsprong. Met nog twee 
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wedstrijd te spelen zal ons team dit waarschijnlijk niet meer uit handen geven. De volgende wedstrijd 
spelen we uit tegen Geleen 3 op 13 februari 2011.  

De persoonlijke uitslagen waren als volgt: 

J. Vossen - U. Diarra 0 - 1 

 

J. Woudstra - H. Leenders ½-½ 

H. Denissen - W. Versteegen ½-½ 

J. Rongen - P. Schuman ½-½ 

P. van der Deijl - J. Verbruggen 1 - 0 

H. van Riswick - M. Schuman 0 - 1 

SV Bergen - HSDV 2½-3½ 
 

 
 

Urbain Diarra pakte weer de volle winst in het eindspel op het eerste bord en staat op een mooie 
tweede plaats van de topscorerlijst in de tweede klasse A. 

 

 



 
 

Jan Verbruggen kon niet scoren deze middag tegen Piet v/d Deijl, op dit moment topscorer in de 
tweede klasse A.  

Op de achtergrond had Marcel Schuman meer succes: hij pakte zijn eerste volle winst dit seizoen. 
 

 

 

 



 Pascal Schuman accepteerde de remise van zijn tegenstander maar al te graag. Het halve punt was 

voldoende voor de winst in Bergen. 
 Hans Leenders kijkt toe. 

Standen en topscorers Lisb competitie 2e klasse A 

 
Ons schaakzestal staat na vier wedstrijden op de eerste plaats met acht punten. Ook staan vijf spelers 
van de HSDV in de top 16 van het topscorerklassement van de tweede klasse A. 
 
(Standen: website Lisb: www.lisb.nl). 
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Schaken seizoen 2010-2011 

clubkampioenschap en keizercompetitie 

 

 

Clubkampioenschap schaken: 

Piet Pouwels - Luc 
Janssen 

0 - 1   

Luc wist Piet te verrassen met een damewinst tegen een toren en loper en drie pionnen, later wist 
hij hier profijt van te trekken. 
 
 
Keizercompetitie: 
  

Jan Verbruggen - 
Urbain Diarra 

0 - 1   

Wiel Versteegen - 
Marcel Schuman 

½-½   

Gerard Eggebeen 
- Johan Zonneveld 

1 - 0   

Nico Grubben - 
Jac Janssen 

0 - 1   

Komende maandag staan op het programma de clubkampioenschappen voor zowel schakers 
als dammers. 
 
Bij de schaakafdeling zijn dit de wedstrijden: 
Piet Pouwels heeft zich afgemeld. 
Ook Hans Pirée is komende tijd vaak afwezig.  
(Hans laat even weten, welke maandagen je er niet bent, zodat ik eventueel de wedstrijden voor je 
kan plannen.) 
Johan Zonneveld - Luc Janssen 
Urbain Diarra - Hans Leenders 
Gerard Eggebeen - Marcel Schuman 
Wiel Versteegen - Jan Verbruggen 
Jac. Janssen is dan vrij  

 



 

 

Dammen seizoen 2010-2011 

clubkampioenschap en keizercompetitie 

 

 
CLUBKAMPIOENSCHAP: 
   

Jo Peeters - Hans Leenders 2 - 0   

KEIZERCOMPETITIE: 
   

Lei Janssen - Harry Winkelmolen 2 - 0   

Programma 17 januari: 
 
Bij de damafdeling is gepland: 
 
Nico Grubben - Lei Janssen 
Harry Winkelmolen - Gerrit Kessels 
 



Keizerkompetitie: 
 
Albert Janssen - Jo Peeters 

 

 
  

Damprobleem: wit speelt en wint 

 

 
Het probleem van deze week is 6 zetten diep en pittig. Zelfs bij de 5

e
 zet van wit, zal niet iedereen de 

oplossing vinden. 
 
Vorige kon wit winnen door: 
12-8 (2x13) 21-17 (22x11) 16x7 (1x12) 47-41 (37x46) 6-1 (46x19) 1x24 (19x30) 35x24 en oppositie. 



 

Schaakprobleem: wit geeft mat in 2 

 
 
Deze week een mat in twee waar de sterke dame de beslissing brengt. 

De oplossing van vorige week: 1. g4+ hxg4 2. T4+ Lf4 3. e4#. 

 
 



 

 

   Foto van de week  



 

Na de sneeuw komt het smeltwater en als het daar ook nog flink bij regent stijgen de rivieren snel. 
Op de foto de oversteekplaat voor het veer in Kessel bij de Loswal. De Maas (voorlopig) op haar 
hoogste stand. 

 

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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