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Hallo schaak- en damleden 

Deze week de uitslagen van de interne competities schaken en dammen. Verder 

een artikel over het jeugdschaak, een uitnodiging voor een 

weekendschaaktoernooi in Eindhoven en weer een nieuw dam- en schaakprobleem 

met als afsluiter weer de foto van week. 

 
 

 
   

Schaken seizoen 2010-2011 

clubkampioenschap en keizercompetitie 

 

Afgelopen maandag 17-01-2011 waren er weer wedstrijden in de strijd om het clubkampioenschap 
 
Bij de schakers waren de volgende uitslagen te noteren: 

Johan Zonneveld - Luc Janssen 1 - 0 1 - 0   

Urbain Diarra - Hans Leenders ½ - ½ ½-½   

Gerard Eggebeen - Marcel Schuman 0 - 1 0 - 1   

Wiel Versteegen - Jan Verbruggen 1 - 0 1 - 0   

mailto:hsdv-helden@planet.nl
mailto:hsdv-helden@planet.nl


Voor komende maandag 24-01-2011 staan weer wedstrijden voor het clubkampioenschap op het 
programma 
 
SCHAAKAFDELING 
 
Afmeldingen ontvangen voor deze maandag van 
Piet Pouwels 
Hans Pirée 
Eddy Thewis 
 
Hierdoor worden de volgende wedstrijden gepland 
 
Luc Janssen - Marcel Schuman 
Hans Leenders - Gerard Eggebeen 
Jac Janssen - Johan Zonneveld 
 
VOOR DE KEIZERKOMPETITIE 
 
Urbain Diarra - Wiel Versteegen 
Jan Verbruggen is dan vrij 

 

 

Dammen seizoen 2010-2011 

clubkampioenschap en keizercompetitie 



 

 
Bij de dammers waren de uitslagen op 17-01-2011: 
 
   

Nico Grubben - Lei Janssen 2 - 0   

Harry Winkelmolen - Gerrit Kessels 0 - 2   

KEIZERKOMPETITIE 

Albert Janssen - Jo Peeters 0 - 2   

Albert Janssen - Jo Peeters 0 - 2 
 
Bij de damafdeling programma maandag 24 januari 2011  
 
Lei Janssen - Harry Winkelmolen 
Gerrit Kessels - Nico Grubben 
 
en de eerste wedstrijd van de tweede ronde: 
 
Jo Peeters - Albert Janssen 

 

 

Jeugdschaak 



 
De laatste weken hebben we het verdedigen wat uitgebreider behandeld, de laatste keer het ‘slim’ 
schaak opheffen. Want je kunt nu eenmaal niet, zonder goed te kijken, een stapje opzij doen met de 
koning. 
We hebben geleerd dat als je naar een verkeerd veld gaat, je zomaar mat kunt komen te staan of een 
stuk verliezen. Voor komende maandag zouden de kinderen, als tijd en huiswerk van school het 
toelaten, pagina 17 gemaakt hebben. 

Dat kijken we dan samen na. Maar eerst spelen we de 3
e
 competitie-ronde met de volgende partijen:  

Joey   - Pieter 
Aukje - Erik 
Sebastiaan – Daphne 

 

Jan Verbruggen, jeugdleider 

 

Damprobleem: wit speelt en wint 

 

 

De opgave van deze week is 84 jaar geleden gemaakt. Hij is 7 zetten diep, maar dit is inclusief een 
kort eindspel. 
 
De oplossing van de pittige opgave in de vorige editie was: 19-14  
Als zwart de schijf op veld 14 niet slaat, krijgt wit een zeer voordelige dam. Dus (9x20)? 
Nu doet wit: 18-13 (6x17) 30-24 (20x29) 48-43 (38x49)  40-34 (49x8) 34x3 

 

Schaakprobleem: wit geeft mat in 2 



 

Deze week weer een mat in 2, niet al te moeilijk. 

De oplossing van vorige week was als volgt: 1. Db7 g5 (1... g6 2. Pxg6#) (1... Kxh7 2. Dh1#) 2. Pg6#. 

 

 
 

Op 15, 16 en 17 april 2011 organiseert schaakvereniging Woensel Lichttoren Combinatie (WLC) in 
Eindhoven het  

2e WLC - weekendtoernooi  



Toernooivorm  

6 ronden volgens het Zwitsers systeem in twee groepen:  

Groep A is vrij toegankelijk  Groep B is alleen toegankelijk voor spelers met een KNSB rating < 1700  
indeling: eerste drie ronden op rating, daarna op weerstandspunten.  
speeltempo: 40 zetten in 1 uur en 45 minuten, vervolgens gaat de klok 15 minuten terug waarna de 
partij versneld wordt uitgespeeld.  
Het is mogelijk om aan één van de eerste 4 ronden niet mee te doen mits dit voor aanvang van het 
toernooi kenbaar wordt gemaakt. In dat geval wordt voor de desbetreffende ronde een half punt 
toegewezen.  
De volgorde in de eindstand wordt bepaald door het aantal behaalde wedstrijdpunten  
De uitslagen worden doorgegeven aan de ratingcommissaris van de KNSB en aan de 
wereldschaakbond FIDE.  

Prijzen  

Groep A Groep B  
1e prijs: €500,-- 1e prijs: €100,--  
2e prijs: €300,-- 2e prijs: €50,--  
3e prijs: €150,-- 3e prijs: €25,--  
4e prijs: €100,--  
5e prijs: €75,--  

Daarnaast zijn er vier ratingprijzen van €50,-- voor spelers in groep B met de meeste behaalde 
wedstrijdpunten in de categorieën:  
KNSB rating < 1400  
KNSB rating 1400 tot 1500  
KNSB rating 1500 tot 1600 
KNSB rating 1600 tot 1700  

Bij gelijk eindigen worden de prijzen gedeeld. Per persoon kan slechts één prijs worden gewonnen. Bij 
minder dan 60 deelnemers worden de prijzen naar rato verlaagd.  

 

    Foto van de week  



 

 Deze week een foto van de Heldense Bossen een maand geleden: een dik pak sneeuw en 

wekenlang winterse temperaturen. 

 

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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