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Hallo schaak- en damleden 

De nieuwe sneldamkampioen is Nico Grubben die de nummer 2 Lei Janssen twee 

punten voor bleef. Bij het snelschaken deelden Marcel Schuman en Urbain Diarra 

de titel. Komende maandag is er geen clubavond in verband met carnaval. Op 

zondag 13 maart speelt ons schaakzestal de laatste wedstrijd van de 

bondscompetitie in een thuiswedstrijd tegen 't Pionneke 3 en een gelijkspel is 

voor ons team voldoende voor de titel.  

 

   

Jaarlijkse snelschaak- en sneldamtoernooi 

met drie winnaars 

 
Op maandag 28-02-2011 hield onze vereniging zijn jaarlijkse snelwedstrijden. Bij de schaakafdeling 
waren zes leden aanwezig. 
Zij speelden ieder vijf wedstrijden met een bedenktijd van 10 minuten per speler per partij  

Na een spannende strijd moesten wij twee spelers feliciteren met de titel: Urbain Diarra en Marcel 
Schuman behaalde beiden 4,5 punten 

De totale eindstand is: 
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Bij de damafdeling waren vijf spelers aanwezig. Deze speelden twee partijen tegen eenieder, zodat 
hier een stand komt van 10 wedstrijden per speler. 
Nico Grubben werd hier de kampioen met slechts twee remises. 

De totale eindstand was hier: 

 

 

 Schaken en dammen seizoen 2010-2011 

clubkampioenschap en keizercompetitie 

 
Onderstaand de standen van de interne competitie schaken en dammen. 



 

 

 

Damprobleem: wit speelt en wint 

 



 

Het probleem van deze week is slechts 5 zetten diep. Toch is de moeilijkheidsgraad hoog. 
 
De oplossing van het 70 jaar oude probleem was: 
49-44 (22x33) 34-30 (25x45) 44-40 (45x34) 32-27 (31x22) 17x10 en zwart is te laat om remise af te 
dwingen. 

 

Schaakprobleem: wit geeft mat in 2 

 

Deze week een leuke mat in 2 waarbij wit heel wat zetten tot zijn beschikking heeft. 

De zet die tot het mat leidt komt uit een onverwachte hoek. 

De oplossing van vorige week was als volgt: 

1. Lg2 b5 (1... b6 2. Tf7#) (1... bxa6 2. Tb3#) 2. Td3# (2. Tc3#) (2. Tb3#) (2. Ta3#) (2. Tf1#) (2. Tg3#) (2. 

Th3#) (2. Tf4#) (2. Tf5#) (2. Tf6#) (2. Tf7#) (2. Tf8#) 



 

   Foto van de week 

 

In Helden wordt op de vrijdag voor carnaval de optocht van de basisscholen de Liaan, de Fontein en 
de Pas gehouden. 
Deze twee eendjes wonnen de eerste prijs. 

 

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