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Hallo schaak- en damleden 

Morgen speelt ons schaakzestal de vijfde wedstrijd van het seizoen. De eerste 

vier werden allemaal gewonnen. Vertrek 12.00 uur bij het clublokaal voor de 

uitwedstrijd tegen Geleen 3. Verder in deze nieuwsbrief de uitslagen schaken en 

dammen intern, een nieuw schaak- en damprobleem en een foto van de week. 

 

   

 

Schaken seizoen 2010-2011 

clubkampioenschap en keizercompetitie 

 

Afgelopen maandag zijn er weer meerdere wedstrijden gespeeld in de 
clubkampioenschapskompetities 
 
Bij de SCHAAKAFDELING waren hier de uitslagen 
CLUBKAMPIOENSCHAP 

Johan Zonneveld - Hans Pirée 0 - 1   
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Marcel Schuman - Urbain Diarra 0 - 1   

Luc Janssen - Jan Verbruggen 0 - 1   

Voor de KEIZERKOMPETITIE 

Jac Janssen - Gerard Eggebeen 0 - 1   

Het programma voor de komende week: 
 
SCHAAKAFDELING 
A.s. zondag speelt ons schaakteam zijn bondswedstrijd tegen het team van Geleen 3 
Daarom staat er voor maandag een inhaalronde of keizerkompetitiewedstrijd op het programma; 
 
INHAALWEDSTRIJD CLUBKOMPETITIE 
 
Piet Pouwels - Gerard Eggebeen 
Wiel Versteegen - Hans Pirée 
Luc Janssen - Urbain Diarra 
 
Voor de KEIZERKOMPETITIE 
Marcel Schuman - Johan Zonneveld 
Jan Verbruggen - Jac Janssen 

 

 

Dammen seizoen 2010-2011 

clubkampioenschap en keizercompetitie 

Afgelopen maandag zijn er weer meerdere wedstrijden gespeeld in de 
clubkampioenschapskompetities 
 
Bij de DAMAFDELING: 
CLUBKAMPIOENSCHAP 
   

Jo Peeters - Nico Grubben 0 - 2   

Hans Leenders - Albert Janssen 1 - 1   

Harry Winkelmolen - Lei Janssen 0 - 2   

Programma 
CLUBKAMPIOENSCHAP 
 
Gerrit Kessels - Nico Grubben 



Hans Leenders - Harry Winkelmolen 
Lei Janssen - Albert Janssen 
 
Jo Peeters is dan vrij 
 
Op maandag 21 februari 2011 speelt ons damviertal een bondswedstrijd tegen het team van TDV  
Jongens veel succes. 

   

 

 Damprobleem: wit speelt en wint 

 

  

In bovenstaande stand zit een oppositiewinst. Om hem te zien, moet je wel 7 zetten diep kunnen 
denken. 
 
Vorige keer kon wit win door dam te geven en daarna te plakken: 
39-34 (30x39) 50-44 (39x50) 29-24 (50x26) 24x11 (6x17) 42-37 (26x42) 48x37 en oppositiewinst. 

 

Schaakprobleem: wit geeft mat in 2 

  



 

Deze week een mat in 2 waar wit een pion op promoveren heeft. 
 
De oplossing van vorige week: 1. Lc8 Kf3 (1... Kf4 2. De3#) (1... Kg2 2. Dxh3#) 2. Dg4# 

 

    Foto van de week 

 



Deze week weer een foto van een grote vogelsoort: de Europese ooievaar, gefotografeerd in de 
Kasteeltuinen te Arcen. 
 
De site van de Kasteeltuinen vermeldt het volgende over deze statige vogel:  
 
Aan de grote centrale vijver is een biotoop ingericht voor de Europese ooievaars. Ze stappen 
parmantig door het hoge gras of waden door het water op zoek naar een lekker hapje. In 2010 
is voor het eerste met succes een ooievaar geboren en opgevoed.  Een paartje ooievaars is het 
symbool van eeuwige trouw en van vruchtbaarheid. Typisch voor ooievaars is hun geklepper 
waarbij de vogels zeer snel herhaaldelijk met de snavelhelften tegen elkaar slaan. Met de bouw 
van het nest is een ooievaar zeker een week bezig. Als het moet, kan de ooievaar zelfs 
zwemmen, maar dat doet hij zelden. 

 

 

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