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Hallo schaak- en damleden 

Ons damviertal wist een gelijkespel te behalen in de spannende thuiswedstrijd 

tegen het sterke EAD uit Asten. Deze week kregen we twee uitnodigingen voor 

toernooien: een damtoernooi in Heerhugowaard en wat dichter bij huis een 

rapidtoernooi bij de Blerickse schaakverereniging. Verder de uitslagen en 

programma schaken en dammen intern, een nieuw schaak- en damprobleem en de 

foto van de week. 

 

 

Gelijkspel damviertal in thuiswedstrijd tegen 

EAD Asten 

 
Op maandag 31 januari 2011 speelde ons damviertal zijn wedstrijd in de 7e ronde van de 
Bondskompetitie en wel de thuiswedstrijd tegen het team van E.A.D. uit Asten. 
Helaas kon een speler van ons vaste viertal wegens ziekte niet meespelen, zodat wij weer een 
beroep moesten doen op onze invaller (ons schaaklid) Hans Leenders. 
Als eerste verrassing kwam deze Hans Leenders op bord 4 op voorsprong van een schijf, maar iets 
later in de partij had hij een combinatie naar dam niet gezien, waardoor zijn tegenstander deze dam 
kon nemen en daardoor ook de overwinning kon grijpen. 
Hierna kwam er een remise op bord 3, waar Albert Janssen in een drie-om- drie stand niet de winst 
had gezien. Als volgende uitslag kwam er weer een remise en wel op bord 2, waar Nico Grubben de 
puntendeling wist te bereiken. 
Daarna was het nog even wachten op de uitslag van bord 1, waar Lei Janssen een schijf voorsprong 
had verkregen en met secuur spel uiteindelijk hier de overwinning wist te behalen. 
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Hierdoor kwam er als totaalstand ook een gelijkspel in deze wedstrijd. 
 
De persoonlijke uitslagen waren dus: 

1. Lei Janssen (898) - Herman Clevis (1048) 2 - 0 

 

2. Nico Grubben (968) - Jan v.d. Mortel (1045) 1 - 1 

3. Albert Janssen (733) - Martien Madou (903) 1 - 1 

4. Hans Leenders (---) - Riny van Oosterwijk (768) 0 - 2 

HSDV - EAD 4 - 4 

Na deze wedstrijd is de stand in de viertallenkompetitie als volgt: 

 
 
Onze volgende wedstrijd is op maandag 21 februari 2011 en wel de thuiswedstrijd tegen T.D.V. uit 
Tilburg. 

 

 
   

Schaken seizoen 2010-2011 

clubkampioenschap en keizercompetitie 

 

Afgelopen maandag waren er weer uitslagen voor het clubkampioenschap schaken. 
Helaas was er een misverstand en kon de wedstrijd van Luc Janssen tegen Urbain geen doorgang 
vinden. 
Verder moesten wij met ons damviertal weer een beroep doen op Hans Leenders als invaller, zodat 
ook deze wedstrijd niet kon doorgaan 
Hierdoor werden er gespeeld voor het Clubkampioenschap schaken: 

Johan Zonneveld - Marcel Schuman ½-½   



Jac Janssen - Wiel Versteegen ½-½   

Gerard Eggebeen - Hans Pirée 1 - 0   

Voor de Keizerkompetitie werd gespeeld: 

Jan Verbruggen - Urbain Diarra 0 - 1   

Voor komende maandag 7 februari 2011 zijn de volgende wedstrijden gepland: 
Voor het CLUBKAMPIOENSCHAP 
Hans Leenders - Wiel Versteegen  
Johan Zonneveld - Hans Pirée 
Marcel Schuman - Urbain Diarra 
Luc Janssen - Jan Verbruggen 
 
Voor de KEIZERKOMPETITIE 
Jac Janssen - Gerard Eggebeen 
Voor deze beide spelers zijn er komende maandag geen clubkampioenschapwedstrijden (meer). 
Piet Pouwels heeft zich afgemeld voor deze maandag. 

 

 

 



Dammen seizoen 2010-2011 

clubkampioenschap en keizercompetitie 

Bij de DAMAFDELING (inclusief Hans Leenders) werd een puntje weggehaald bij het team van E.A.D. 
uit Asten. 
Jongens goed gedaan. 
 
Voor komende maandag staat dan op het programma: 
CLUBKAMPIOENSCHAP 
Jo Peeters - Nico Grubben 
Lei Janssen - Albert Janssen 
 
Gerrit Kessels heeft zich afgemeld voor deze maandag 
 

 

 

Damprobleem: wit speelt en wint 

 



  

Het probleem van deze week is ondanks dat het 6 zetten diep, maar toch niet heel moeilijk. 
 
Vorige week kon wit winnen door: 
35-30 (24x35) 45-40 (35x44) 34-30 (25x34) 33-29 (34x23) 43-39 (44x33) 41-37 (31x42) 47x20. 

 

Schaakprobleem: wit geeft mat in 2 

 

 

Deze week weer een mat in twee. Alle stukken staan gericht op de zwarte koning en het mat is niet 
ver weg, maar voor mat in twee heeft wit slechts één beginzet. 
De oplossing van vorige week: 1. Dd6+ Kxd6 (1... Ke4 2. Te2#) 2. Td2#. 

 



 

 



 

 

 



Foto van de week 

 

 

Deze week een foto van vliegende knobbelzwanen. Wikipedia weet het volgende te melden over deze 
grote watervogels: 
 
Knobbelzwanen kunnen een spanwijdte van 2,30 meter bereiken en zijn daarmee de grootste watervogels. Zelf 

zijn ze 145 – 160 cm groot. Met hun lange nek kunnen ze ver onder water reiken. Ze kunnen tot 10 - 13 kg 

wegen. Daarmee behoren ze ook tot de zwaarst vliegende dieren. Ze zijn even groot als de wilde zwaan, maar 

groter dan de kleine zwaan. Ze zijn wit en ze hebben een oranjerode snavel. Hun kop en hals hebben een gele 

schijn. De onbevederde huid aan de snavelwortel en om het oog, onder de voorhoofdsknobbel, zijn zwart. Die 

voorhoofdsknobbel is bij mannetjes heel opvallend. Ook hun poten zijn zwart. Hun ruglijn is sterk gebogen. Ze 

houden hun hals altijd in een sierlijke S-vorm. Die hals heeft het grootste aantal halswervels van alle vogels (26). 

Ze houden hun kop altijd iets omlaag gebogen. Hun snavel is relatief breed. Mannetje en vrouwtje zijn volledig 

gelijk, alleen hebben de mannetjes in de lente een veel meer gezwollen knobbel en hun snavel is dan ook veel 

roder. Mannetjes hebben ook een zwaardere nek. 

 

 

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