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Hallo schaak- en damleden 

Ons schaakzestal wist een moeizame maar verdiende overwinning te behalen in 

de uitwedstrijd tegen Geleen 3 en staat bovenaan met vier punten voorsprong op 

nummer twee. Verder in deze nieuwsbrief een uitnodiging voor het Brabants 

kampioenschap, de uitslagen intern schaken en dammen, een nieuw schaak- en 

damprobleem en een nieuwe foto van de week. 

 

 
 

Moeizame overwinning schaakzestal HSDV 

in uitwedstrijd tegen Geleen 3 

 
Voor ons schaakzestal stond bij het begin van de uitwedstrijd tegen Geleen 3 al vast: deze wedstrijd 
moet gewonnen worden. Hier speelt de koploper HSDV tegen het puntloze Geleen 3. Maar zo 
makkelijk ging het niet deze middag. Urbain Diarra behaalde weer een snelle overwinning op het 
eerste bord. Jan Verbruggen kwam op het vijfde bord niet goed uit zijn opening en verloor een paard 
wat uiteindelijk tot verlies van de partij leidde. Marcel Schuman pakte in het eindspel de winst zodat 
ons zestal met 2-1 voor kwam te staan. Op het derde bord miste Wiel Versteegen de winnende 
combinatie en kwam in een toreneindspel niet verder dan remise. De laatste twee partijen waren op 
dat moment nog niet beslist. Hans Leenders had een vrijwel zeker remise op het bord maar de tijd 
was zijn grootste tegenstander. Met nog minder dan een kwartier op de klok nam de tegenstander 
van Hans het remise-aanbod aan, zodat ons zestal tenminste één matchpunt binnen had. 
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Daarna was de winst bepalend voor de laatste partij op bord vier van Pascal Schuman, waar op dat 
moment nog bijna alle stukken op het bord stonden. Lange tijd leek deze partij in remise te eindigen, 
maar Pascal ging voor de winst en pakte die ook met nog maar weinig tijd op de klok. Zo behaalde 
ons zestal de vijfde overwinning op rij in deze competitie, een prima prestatie voor dit team dat voor 
de HSDV dit seizoen een unieke serie overwinningen op rij haalde. Met vier punten voorsprong op de 
nummer twee Venlo 3 heeft de HSDV aan een gelijkspel genoeg voor het kampioenschap. 
 
De laatste wedstrijd van het seizoen speelt het schaakzestal van de HSDV tegen 't Pionneke 3 in een 
thuiswedstrijd op 13 maart 2011. 
   

P. Stevens - U. Diarra  0 - 1 

 

R. Mersnek - H. Leenders ½-½ 

R. Verschuren - W. Versteegen ½-½ 

J. Ummels - P. Schuman 0 - 1 

J. Peters - J. Verbruggen 1 - 0 

S. Kempinski - M. Schuman 0 - 1 

Geleen 3 - HSDV 2 - 4 
 

   

 Hans Leenders had een gelijk eindspel bereikt met weinig winstkansen. De klok was op dit moment 

de grootste tegenstander van Hans. Het paard tegen loper eindspel was uiteindelijk remise. 

 



 

 De tegenstander van Pascal Schuman kon een pion winnen waardoor er later weer een afruil op het 

bord kwam: van twee torens en een paard tegen een dame en een loper van Pascal. In dit eindspel 
kwam de loper van wit slecht te staan tegen een sterk paard van zwart. Ook de verdubbeling van de 
toren van zwart was sterker dan de witte dame. Zo moet wit al weer heel snel zijn voorsprong 
inleveren, gebruikte in de slotfase ook nog eens te veel tijd en kwam in daardoor in tijdnood. Toen ook 
nog eens door een mooie combinatie van zwart de witte loper van het bord verdween, gaf wit meteen 
op, met nog vijf minuten op de klok. Door deze winst waren de punten binnen voor de HSDV. 

 



  

 Wiel Versteegen speelde een spannende partij en miste een winnende combinatie die torenwinst 

betekent zou hebben. Het toreneindspel met vijf pionnen werd na ruim drie uur spelen remise. 

Stand Lisb competitie 2e klasse A 

 
Ons schaakzestal staat na vijf wedstrijden ongeslagen op de eerste plaats met tien punten. 
Bij de topscorerslijst van de 2e klasse A staan vier spelers van de HSDV bij de eerste vijf. 
 
(Standen: website Lisb: www.lisb.nl). 
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Schaken seizoen 2010-2011 

clubkampioenschap en keizercompetitie 

 

Afgelopen maandag 14-2-2011 zijn er weer meerdere wedstrijden gespeeld in de diverse kompetities 
Voor de schaakafdeling waren er drie wedstrijden in de clubcompetitie (inhalen) 
 
De uitslagen hiervan waren: 

Piet Pouwels - Johan Zonneveld ½ - ½   

Wiel Versteegen - Hans Pirée ½ - ½   



Luc Janssen - Urbain Diarra 0 - 1   

Voor de KEIZERKOMPETITIE werd gespeeld: 

Jan Verbruggen - Jac Janssen 1 - 0   

Marcel Schuman - dummy 1 - 0   

Voor komende maandag 21-2-2011 is het volgende programma gepland: 
SCHAKEN CLUBKAMPIOENSCHAP 
 
Piet Pouwels - Gerard Eggebeen 
Hans Pirée - Urbain Diarra 
Jan Verbruggen - Hans Leenders 
Wiel Versteegen - Luc Janssen 
 
Voor de overige leden van de schaakafdeling is er als planning een wedstrijd voor de 
Keizerkompetitie en wel:  
Jac Janssen - Marcel Schuman  
Johan Zonneveld is dan vrij  

 

 



 

Dammen seizoen 2010-2011 

clubkampioenschap en keizercompetitie 

Bij de damafdeling waren er ook wedstrijden voor de clubkampioenschap: 
De uitslagen hiervan waren: 
   

Hans Leenders - Harry Winkelmolen 2 - 0   

Gerrit Kessels - Lei Jansen 0 - 2   

Voor de keizercompetitie kwam hier nog de wedstrijd bij: 
Albert Janssen - vrij                                                2 - 0 
 
Bij de damafdeling is er een bondswedstrijd en wel tegen het team van TDV uit Tilburg. 
Verder kan hier eventueel gespeeld worden: 
Gerrit Kessels - Harry Winkelmolen (voor het clubkampioenschap.) 
 

 

 

Damprobleem: wit speelt en wint 

 



 

Deze keer weer een mooie combinatie waarin wit na 7 zetten de winst claimt. 
 
Vorige keer kon wit oppositiewinst behalen door: 37-31 (26x37) 47-41 (37x46) 17-12 (46x23) 18x40 
(7x18) 16-11 (6x17) 40-34 (39x30) 35x21 

 

Schaakprobleem: wit geeft mat in 2 
 

 

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

 

De oplossing van vorige week: 1. d8=T (dreigt Td8-d7) Ke7 2. Td7# 

 



 

 

    Foto van de week 



 

Deze week een foto van de europese zeearend, laag over de grond vliegend. 
 
Wikipedia weet het volgende te melden over deze roofvogel: 
 
De lengte van een volwassen exemplaar bedraagt 70 tot 92 cm, de vleugelspanwijdte is 200 tot 250 
cm en het gewicht 3,1 tot 7,5 kg. Een zeearend kan tot 20 jaar oud worden. 
Vanwege de grote spanwijdte wordt de Europese zeearend ook wel de vliegende deur genoemd. 
Buiten zijn enorme spanwijdte vallen zijn grote gele snavel, de diep gevingerde vleugels en zijn witte 
staart op. Jonge exemplaren hebben die witte staart overigens niet. 
Hij is verwant aan de Amerikaanse zeearend (Haliaeetus leucocephalus). 

 

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