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Hallo schaak- en damleden 

Ons schaakzestal behaalde een krappe maar verdiende overwinning op 't 

Pionneke 3 en werd zo ongeslagen kampioen in de 2e klasse A. Ook ons damteam 

deed het goed: in de laastste wedstrijd werd met 6-2 gewonnen tegen BDO uit 

Oss. Verder in deze nieuwsbrief de uitslagen interne competitie schaken en 

dammen, het jeugdschaak, een nieuw schaak- en damprobleem en een uitnodiging 

voor het Brabants kampioenschap viertallen voor sneldammen. 

 

   

   

Schaakzestal HSDV 

ongeslagen kampioen 2e 

klasse A 

 
Eén ronde voor het einde van de competitie heeft ons schaakzestal de titel gepakt in de 2e klasse A. 
Met het kleinst mogelijke verschil werd in een thuiswedstrijd het zestal van 't Pionneke 3 verslagen 

mailto:hsdv-helden@planet.nl
mailto:hsdv-helden@planet.nl


met 3½-2½. Door deze uitslag is ons zestal niet meer in te halen door de concurrenten. Alle zes 
wedstrijden werden door de HSDV gewonnen, een unicum in de geschiedenis van onze schaakclub. 
 
Jan Verbruggen speelde op het eerste bord en wist in een niet vaak voorkomende opening een 
mooie remise te behalen. Op het tweede bord kon Urbain Diarra in een dame-eindspel niet verder 
komen dan remise, evenals Wiel Versteegen op het vierde bord waar een ongelijk loper-eindspel niet 
meer te winnen zou zijn. De eerste winst deze middag kwam op het zesde bord waar Pascal 
Schuman met een loper voorsprong en een vrijpion de winst niet meer kon ontgaan, zodat zijn 
tegenstander opgaf. Hans Leenders speelde op het derde bord een prima partij en kwam in kwaliteit 
voor te staan. Hans besliste de partij met een mooie aanvalscombinatie met torenwinst. Door deze 
uitslag waren de punten en het kampioenschap binnen voor ons zestal. In de laatste partij op het 
vijfde bord stond Marcel Schuman een pion achter in een loper tegen paard-eindspel en moest na 
afruil opgeven omdat de twee vrijpionnen van de tegenstander niet meer te stoppen waren. 
 
Zo behaalde ons zestal deze middag een kleine overwinning, maar dat was genoeg voor het 
kampioenschap in de 2e klasse A. 
 
De persoonlijke uitslagen waren als volgt: 
   

J. Verbruggen - J. Moorten ½-½ 

 

U. Diarra - A. Hodzic ½-½ 

H. Leenders - F. Dupont 1 - 0 

W. Versteegen - M. Roesler ½-½ 

M. Schuman - D. Klokgieters 0 - 1 

P. Schuman - J. Klokgieters 1 - 0 

HSDV - 't Pionneke 3 3½-2½ 
 

 

Hans Leenders staat gewonnen op het derde bord, maar moet het nog wel afmaken. 

Supporter Charles van Vreede volgt de partij.  



  

 

Marcel Schuman had het niet gemakkelijk deze middag en moest uiteindelijk opgeven nadat zijn 
tegenstander twee vrijpionnen kreeg die niet meer te stoppen waren. 

 

Het belissende moment deze middag: Hans Leenders wint zijn partij met een mooie combinatie en op 



dat moment is het zestal van de HSDV kampioen. 

  

Stand Lisb competitie 2e klasse A 

 
Ons schaakzestal staat na zes wedstrijden ongeslagen op de eerste plaats met twaalf punten en is 
daarmee kampioen in de 2e klasse A. 
Bij de topscorerslijst van de 2e klasse A staan vijf spelers van de HSDV bij de eerste zestien. 
 
(Standen: website Lisb: www.lisb.nl). 

 

http://www.lisb.nl/


 

 

 

 

Damteam wint laatste wedstrijd royaal tegen 

BDO uit Oss 

 
Op donderdag 17 maart 2011 speelde ons damviertal zijn laatste wedstrijd van deze 
Bondskompetitie van de Brabantse Dambond. 
Dit was de wedstrijd tegen B.D.O. uit Oss 
Deze wedstrijd werd gespeeld in Sint Michielsgestel, waar (bijna) alle Brabantse teams de 
gezamenlijke slotronde speelden 
 
Voor ons team was de eerste uitslag op bord 1, waar de tegenstander van Lei Janssen de partij 
opgaf, waar een remise nog mogelijk was. 
Als tweede uitslag kwam wer een overwinning voor ons team en wel op bord 3, waar Jo Peeters een 
combinatie naar dam had genomen en daardoor de partij wist te winnen. 



Hierna wist Nico Grubben in een lange partij op bord 2 een remise in de wacht te slepen  
Daarna wist ook Hans Leenders in een partij met wisselende kansen ook de remise te bereiken. 
 
De persoonlijke uitslagen waren dus: 

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

 

2. Frank Reijkers (977) - Nico Grubben (968) 1 - 1 

3. Jaap Hopman (809) - Jo Peeters (946) 0 - 2 

4. Geert Hendricks (725) - Hans Leenders 1 - 1 

BDO - HSDV  2 - 6 

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

 

 

 

 
 

Jeugdschaak 

Afgelopen maandag hebben we een proefexamen gemaakt van stap1 met 25 opgaven. 
Op het formulier stond dat de kandidaten hier èèn uur de tijd voor kregen, maar daar vind ik deze 



groep te goed voor. 
Daarom kregen ze van mij maar een half uur. En ze hebben het heel goed gedaan, hier volgen de 
resultaten. 

 

Erik       -  2 fouten + 3 fouten van de rokade-vragen = 89 punten 
Pieter     -  2 fouten                                               = 92 punten 
Joey      -  2 fouten                                                = 92 punten 
Daphne  -  3 fouten + 3 fouten van de rokade-vragen = 85 punten 
Aukje    -  6 fouten                                               = 76 punten 

 

De rokade-vragen waren 2 opgaven met ieder 4 vragen, bij 4 fouten heb je dus èèn opgave fout. 

Komende maandag zullen we de foutjes bespreken, en dan kan Sebastiaan het proefexamen maken. 

 

Tot maandag. Jan Verbruggen, jeugdleider. 

 

Schaken seizoen 2010-2011 

clubkampioenschap en keizercompetitie 

 

 

 
Op maandag 14-03-2011 zijn de volgende wedstrijden gespeeld 
 
CLUBKAMPIOENSCHAP SCHAKEN: 

Jan Verbruggen - Piet Pouwels  ½-½   

KEIZERKOMPETITIER SCHAKEN: 

Urbain Diarra - Jac Janssen 1 - 0   

Gerard Eggebeen - Luc Janssen 1 - 0   

Wiel Versteegen - Johan Zonneveld 1 - 0   

Marcel Schuman - Dummy 1 - 0   



Het programma voor komende maandag: 
clubkampioenschap Inhaalwedstrijd 
Hans Leenders - Wiel Versteegen 
 
KEIZERKOMPETITIE 
Marcel Schuman - Urbain Diarra 
Johan Zonneveld - Jan Verbruggen 
Gerard Eggebeen - Piet Pouwels 
Jac Janssen - Luc Janssen 
 
Hans Pirée is afwezig en Eddy Thewis is vrij  

 

 

Dammen seizoen 2010-2011 

clubkampioenschap en keizercompetitie 

 

DAMMEN CLUBKAMPIOENSCHAP 
   

Gerrit Kessels - Nico Grubben 0 - 2 0 - 2   



Hans Leenders - Jo Peeters 2 - 0 2 - 0   

KEIZERKOMPETITIE DAMMEN 

Vrij - Albert Janssen 0 - 2   

OP donderdag wist ons damviertal de bondswedstrijd te winnen van B.D.O. uit Oss 
Deze wedstrijd was een gezamenlijke ronde, die werd gespeld in Sint Michielsgestel 
 
DAMAFDELING clubkampioenschap 
 
Albert Janssen - Gerrit Kessels 
Lei Janssen - Nico Grubben 
Harry Winkelmolen - Jo Peeters  

 

  

 

Damprobleem: wit speelt en wint 



 

Deze keer wint wit op de lange lijn. 
 
De laatste maal kon op de volgende manier winst worden behaald: 
28-23 (17x19) 11-7 (1x23) 6-1 (35x44) 1x14 via de velden 34, 48, 26 en 3 
daarna (19x10) 49x40 en oppositie.  

 

Schaakprobleem: wit geeft mat in 2 

 

Deze week weer een mat in 2 met een verrassende beginzet. 

De oplossing van vorige keer: 1. Kb2 Kd5 (1... Kf5 2. Dg5#) (1... Ld5 2. Tg5#) (1... Lf5 2. Tc5#) 2. 
Dc5# * 

 



 

 



 Foto van de week 

 

Deze week een kleurige foto van de binnenkant van een parkiettulp. 
 
De parkiettulp is één van het meest in het oog springende tulpensoorten. Grillig gekartelde 
bloembladen en opvallende kleurencombinaties geven de parkiettulp iets heel bijzonders.  
Zelfs als ze iets over het hoogtepunt van de bloei heen zijn, blijven deze tulpen bijzonder boeiend.  

 

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

 

 

HOOFDSPONSO
R HSDV 

AutoArena Venlo, 
Celsiusweg 5, 5928 PR 

Venlo 
Tel.: (077) 320 30 40 - Fax: 

(077) 320 30 90 
Website: www.autoarena.nl 
E-mail: venlo@autoarena.nl  

 

 
AutoArena 

Venray, 
Leunseweg 47a, 
5802 CG Venray 
Tel.: (0478) 55 13 

00 - Fax: (0478) 58 
56 96 

E-mail: 
venray@autoarena.

nl  

 
AutoArena 
Panningen, 

JF kennedylaan 20, 
5981 XC Panningen 
Tel.: (077) 306 06 

66 - Fax: (077) 307 
75 70 

E-mail: 
helden@autoarena.

nl 
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