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Hallo schaak- en damleden 

Ons damviertal kon een kleine nederlaag niet voorkomen in de uitwedstrijd tegen 

D’Amateurs in Sint Michielsgestel. In deze wedstrijd maakte Hans Leenders zijn 

debuut bij het damviertal. In Heerlen wordt op 19 februari 2011 een 

snelschaaktoernooi gehouden met 5 minuten partijen, waarvan een uitnodiging in 

deze nieuwsbrief. Verder de uitslagen intern dammen en (jeugd)schaken, een 

nieuw schaak- en damprobleem en de foto van de week. 

 

 
   

Nipte nederlaag damviertal in Sint 

Michielsgestel 

 
Ons damviertal speelde op 20-1-2011 de bondswedstrijd in de 6

e
. ronde tegen het team van 

D’Amateurs in Sint Michielsgestel. Omdat bij ons viertal enkele vaste spelers verhinderd waren, 
hadden wij een nieuw (dam)lid gevonden in de persoon van ons schaaklid Hans Leenders. 
 
Na ruim tweeëneenhalf uur spelen kwam de eerste uitslag en wel op bord 3, waar Lei Janssen een 
fout had gemaakt in de voortzetting, waardoor zijn tegenstander kon doorbreken en daardoor ging 
deze partij voor ons team verloren. Op bord 1 wist Jo Peeters echter via een voorsprong zijn partij te 
winnen, waardoor de stand weer gelijk werd. 
 
Helaas moest Hans Leenders op bord 4 na langdurige strijd toch de winst aan zijn tegenstander 
laten. 
Hierna was het wachten op de uitslag op bord 2, waar Nico Grubben een voordelige stand had 
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gekregen. 
Helaas was dit voordeel net niet voldoende voor de winst en moest hij na bijna vier uur spelen toch 
genoegen nemen met een remise. 
 
De persoonlijke uitslagen waren dus: 

1. Theo v.d. Westelaken (807) - Jo Peeters (946) 0 - 2 

 

2. Willem Peter Berkelmans (1058) - Nico Grubben 
(968) 

1 - 1 

3. Lambert van Vugt (818) - Lei Janssen (898) 2 - 0 

4. Ad Boeren (780) - Hans Leenders (---) 2 - 0 

D'AMATEURS - HSDV 5 - 3 

 
 
Onze volgende wedstrijd is op 31 januari 2011 en wel de thuiswedstrijd tegen E.A.D. uit Asten. 
Jongens veel succes. 
  

 

   

 

Jeugdschaak 

 
Afgelopen maandag was de 3e ronde van de competitie. De uitslagen waren als volgt: 
Joey - Pieter 0 – 1 
 
Het was een mooie partij met goed en geconcentreerd combinatiespel van beiden. Joey speelde 
degelijk en wist zelfs een loper van Pieter klem te zetten en buit te maken. 
Maar Pieter staat niet voor niks bovenaan en had een mooie mat-aanval met dame en toren op de 2e 
lijn waar Joey geen antwoord op had. 
 
Aukje - Erik ½ - ½  



Deze partij ging lang tamelijk gelijk op waarbij beiden (door onoplettendheid) de dame kwijtraakten, 
maar gaandeweg kreeg Aukje groot overwicht. 
Met alleen de koning kon Erik alleen maar vluchten voor de overmacht van Aukje, maar op zeker 
moment kon Erik geen zet meer doen........pat! Erik, handjes dichtknijpen! 
Het is de eerste remise in de groep. 
 
Sebastiaan - Daphne 1 - 0  
Deze partij was vuurwerk waarbij Daphne geconcentreerd vol in de aanval ging en Sebastiaan alle 
zeilen bij moest zetten om zich te verdedigen, maar dat lukte alleen in het begin. 
Mede door ongeconcentreerd spelen van Sebastiaan kwam Daphne veel materiaal voor te staan en 
stond in heel gewonnen positie. Maar helaas ging Daphne door de vlag! 
En ook voor Sebastiaan geldt: Handjes heel erg dichtknijpen! 
 
Dat brengt ons bij de volgende stand: 
1) Pieter met 3 punten 
2) Erik met 2,5 punten 
3) Aukje met 1,5 punten 
4 en 5) Joey en Sebastiaan met 1 punt 
6) Daphne met 0 punten 
 
Na de competitie hebben we samen pagina 17 gemaakt: Hoeveel keer mat in èèn? Dat ging tamelijk 
goed, maar bleek ook vrij lastig! 
Komende maandag heeft iedereen, als het goed is, pagina 18 gemaakt. Dat is ook hoeveel keer mat 
in èèn. 
 
Jan Verbruggen, jeugdleider 

 

 
  

Schaken seizoen 2010-2011 

clubkampioenschap en keizercompetitie 

 

Afgelopen maandag 24-01-2011 waren er weer wedstrijden voor het clubkampioenschap 
Bij de schaakafdeling werd gespeeld: 

Luc Janssen - Marcel Schuman 0 - 1   

Hans Leenders - Gerard Eggebeen 1 - 0   

Jac Janssen - Johan Zonneveld 1 - 0   

HET PROGRAMMA VOOR KOMENDE MAANDAG 31-1-2011  
SCHAAKAFDELING: CLUBKAMPIOENSCHAP 
 
Johan Zonneveld - Marcel Schuman 



Jan Verbruggen - Hans Leenders -  
Jac Janssen - Wiel Versteegen 
Luc Janssen - Urbain Diarra 
 
Hans Pirée en Piet Pouwels hebben zich afgemeld 
 
Gerard Eggebeen is dan vrij; kan dan eventueel spelen tegen Eddy Thewis voor de Keizer-
kompetitiewedstrijd is dan Eddy Thewis - Gerard Eggebeen 

 
 

 

 

Dammen seizoen 2010-2011 

clubkampioenschap en keizercompetitie 

 
Bij de damafdeling is het een bijzondere spannende strijd. 
 
Er zijn nog twee wedstrijden voor de eerste helft van de clubkampioenschapskompetitie 
 
Een wedstrijd van de tweede helft is al gespeeld. 
Gespeeld werd op 24-01-2011 
   



Lei Janssen - Harry Winkelmolen 2 - 0   

(voor de 2e. helft):     

Jo Peeters - Albert Janssen 0 - 2   

Hierdoor is de volgende stand ontstaan: 

 
 
Ons damviertal heeft een bondswedstrijd en wel tegen het team van E.A.D. uit Asten. 
Jongens veel succes. 

 

Damprobleem: wit speelt en wint 

 

 

Het unieke van dit 7 zetten diep probleem is, dat zwart geen enkele keer meerslag heeft en weet juist 
geen enkele keer slechts één schijf slaat. 



 
De oplossing van de “Oldtimer” van vorige keer was: 
43-39 (34x32) 48-42 (28x39) 42-37 (slagkeus) 47x9 (4x13) 15x4 (13-19) 4-10 (19-24) 10-15 en zwart 
zaal bij schijven moeten afstaan. 

 

Schaakprobleem: wit geeft mat in 2 

 

Deze week een mat in 2 vanuit een partijstelling. Zwart lijkt winnend te staan maar is helaas niet aan 
zet zodat wit mat in 2 kan geven.  
 
De oplossing van vorige week: 1. b4 Kd4 2. Dd3#. 

 



 



 

     Foto van de week 

 

Deze week twee foto's van de renovatie van de oude steenfabriek in Panningen aan de 
Ringovenstraat (genoemd naar de ringoven van de betreffende fabriek). 
Boven de vervallen fabriek waar de bomen door het dak groeiden en onder het nieuwe houtwerk op 
de oude ringoven met verlengde en gerenoveerde schoorsteen. 

 

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