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Hallo schaak- en damleden 

Ons damzestal kon niet scoren in de thuiswedstrijd tegen TDV uit Tilburg: er 

werd met 1-7 verloren. Aanstaande maandag wordt weer het jaarlijkse 

snelschaak- en sneldamtoernoei gehouden. Verder in deze nieuwsbrief de 

uitslagen intern schaken en dammen, een uitnodiging voor het sneldamtoernooi 

van Noord-Brabant, een nieuw schaak- en damprobleem en een nieuwe foto van 

de week. 

 

 

Dammers HSDV verliezen thuiswedstrijd 

tegen TDV Tilburg 

 
Op maandag 21-2-2011 speelde ons damviertal zijn wedstrijd in de 8e ronde van de Bondskompetitie 
en wel de thuiswedstrijd tegen het team van T.D.V. uit Tilburg. 
Vol goede moed werd aan deze wedstrijd begonnen. De eerste tegenslag kwam op bord 3, waar 
Albert Janssen een combinatie van zijn tegenstander niet had gezien waardoor er een dam 
achterstand ontstond. Deze dam kon niet worden afgenomen en daardoor ging deze partij verloren. 
 
Hierna kwam er weer een nederlaag en wel op bord 4, waar Jo Peeters een combinatie niet goed 
had berekend, waardoor ook hier een achterstand ontstond en de nederlaag onvermijdelijk was. 
Hierna was op bord 1 een ongelijke strijd ontstaat, waar Nico Grubben geen goede zet meer had 
waardoor ook hier een nederlaag volgde. 
Daarna wist Lei Janssen op bord 2 niet de winnende voortzetting te vinden, waardoor hij genoegen 
moest nemen met een remise. 
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De persoonlijke uitslagen waren dus: 

1. Nico Grubben (968) - Herman Lamberts (944) 0 - 2 0 - 2 

 

2. Lei Janssen (898) - Jo Frissen (902) 1 - 1 1 - 1 

3. Albert Janssen (733) - Piet Jonkers (807) 0 - 2 0 - 2 

4. Jo Peeters (946) - Wim van Geloven (782) 0 - 2 0 - 2 

HSDV - TDV 1 - 7 

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

 
 
De laatste wedstrijd voor deze kompetitie is een gezamenlijke ronde in St. Michielsgestel en wel op 
donderdag 17 maarts 2011, waar wij dan moeten strijden tegen het team van B.D.O. Jongens veel 
succes. 

 

 

Schaken seizoen 2010-2011 

clubkampioenschap en keizercompetitie 

 

Afgelopen maandag 21-2-2011 zijn de volgende wedstrijden gespeeld: 
 
CLUBKAMPIOENSCHAP SCHAKEN 

Piet Pouwels - Gerard Eggebeen 1 - 0   

Jan Verbruggen - Hans Leenders 0 - 1   

Wiel Versteegen - Luc Janssen 0 - 1   

Voor de KEIZERKOMPETITIE werd gespeeld: 

Jac Janssen - Marcel Schuman ½-½   



Urbain Diarra - Johan Zonneveld 1 - 0   

Bij de schaakafdeling is Urbain Diarra kampioen, al moet hij misschien nog deze titel delen met 
Hans Leenders, die in punten nog gelijk kan komen. 
Urbain moet nog spelen tegen Hans Pirée  
Hans Leenders moet nog spelen tegen Hans Pirée en tegen Wiel Versteegen 
 
Voor komende maandag 28 februari 2011 staat het snelschaak- en sneldamkampioenschap op het 
programma. 

 

 
 

 

Dammen seizoen 2010-2011 

clubkampioenschap en keizercompetitie 

DAMMEN CLUBKAMPIOENSCHAP 
   

Gerrit Kessels - Harry Winkelmolen 2 - 0   

Ons damviertal verloor helaas zijn bondswedstrijd tegen het team van T.D.V. met 1 - 7 
 
Voor komende maandag 28 februari 2011 staat het snelschaak- en sneldamkampioenschap op het 
programma. 

 

Damprobleem: wit speelt en wint 

 



 

Dit probleem is 70 jaar geleden gemaakt, maar is nog steeds interessant. 

In de laatste editie kon wit winnen door: 
20-15 (40x49) 15x4 (49x16) 41-37 (31x42) 47x38 (16x49) 23-18 (13x22) 4x44 (49x40) 35x44. 

 

 Schaakprobleem: wit geeft mat in 2 

 

 Deze week een mat in 2 waar zwart na de openingszet van wit vier mogelijkheden heeft en wit 

daarna talloze matzetten. 

De oplossing van vorige week was als volgt: 1. Pc6 b5 (1... bxc5 2. Pe5#) (1... Kxc5 2. Db4#) (1... Kd3 
2. Db3#) 2. Dc2#. 

 



 

 

 

   Foto van de week 



 

Deze week een foto van een vroegbloeier: de wilg. 
 
In Wikipedia staat het volgende over deze snel groeiende boom- en struiksoort: 

Wilg (Salix) is een geslacht van tweehuizige bomen en struiken uit de wilgenfamilie (Salicaceae). 
Wilgen zijn bladverliezende bomen met verspreide bladstand. De knop heeft één knopschub. De 
bloem van de wilg heeft de vorm van een katje en groeit uit de zijknoppen van een éénjarige twijg. De 
wilgenkatjes zitten of staan, dit in tegenstelling tot populieren die hangende katjes hebben. 
De pluizige zaden worden door de wind verspreid maar zijn slechts korte tijd kiemkrachtig. De meeste 
soorten zijn te vermenigvuldigen door middel van stekken. 
Wilgen zijn pioniersoorten met een grote lichtbehoefte. Wilgen komen in Nederland en Vlaanderen 
veel voor langs sloten en plassen. Wilgen houden namelijk over het algemeen van een vochtige 
bodem en groeien zeer snel. 
 

 

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