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Hallo schaak- en damleden 

Afgelopen maandag werd damlid Ton Noyens gehuldigd vanwege zijn 50-jarig 

lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Dam Bond. Verder deze week een 

uitgebreid verslag van het jeugdschaken door Jan Verbruggen, de uitslagen 

intern schaken en dammen, een nieuw schaak- en damprobleem en twee nieuwe 

foto's van de week. 

 

   

Ton Noyens 50 jaar lid Koninklijke 

Nederlandse Dam Bond 
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Een blij verraste Ton Noyens ontvangt uit handen van de voorzitter van de HSDV een 

oorkonde van de KNDB voor zijn 50-jarig lidmaatschap 

 

Ton werd geboren op 5 juni 1922. Op 21-jarige leeftijd werd hij lid van DSV Breda.  

Twee maal werd hij clubkampioen. Nadat hij een gezin had gesticht en voor zijn werk naar 

Venray verhuisde, moest hij deze club in 1952 verlaten.  

In 1968 werd hij lid van DC Venray. Ruim 15 jaar was hij bestuurslid. Helaas werd deze 

club in 1992 opgeheven. 

Maar Ton zette zijn carrière voort bij DC Venlo. Twee jaar later had ook deze vereniging geen 
bestaansrecht meer. 
Tenslotte werd hij in 1994 lid van de Heldense Schaak- en Damvereniging. Hij moest hier wekelijks 
zo’n 50 kilometer voor reizen, maar dat had hij er wel voor over.  
Behalve aan de interne competitie, was hij een enthousiaste speler voor de  bondswedstrijden. Ook 
aan het Brabants Kampioenschap nam hij diverse malen deel. 
Helaas kan hij om gezondheidsredenen niet meer aan lange partijen deelnemen. Met pijn in het hard, 
want het dammen is en blijft zijn grote passie. 

Op maandag 28 maart 2011 werd hij samen met zijn zoon Kees uitgenodigd voor een interne 
simultaan tegen de clubkampioen van de HSDV. Tijdens deze avond mocht hij uit handen van 
voorzitter Eddy Thewis een oorkonde van de KNDB ontvangen. Want uit een optelling van alle 
voorgaande perioden, blijkt dat Ton al 50 jaar lid is van de dambond. Een prestatie om trots op te 
zijn. 
  

 



   

 

Schaken seizoen 2010-2011 

clubkampioenschap en keizercompetitie 

 
Bij de schaakafdeling was er een inhaalwedstrijd voor het clubkampioenschap 
Hans Pirée speelde in een lange partij remise tegen Hans Leenders. 
 
Voor de keizercompetitie waren de uitslagen 

Jan Verbruggen - Marcel Schuman 0 - 1   

Gerard Eggebeen - Urbain Diarra 0 - 1   

Johan Zonneveld - Jac Janssen  ½ - ½   

Luc Janssen - Dummy 1 - 0   

Voor a.s. maandag 4 april staat er een ronde voor de keizercompetitie op het programma bij de 
schaakafdeling 
 
Urbain Diarra - Wiel Versteegen 
Marcel Schuman - Johan Zonneveld 
Jac Janssen - Luc Janssen 
Eddy Thewis -- Piet Pouwels 
 
Afgemeld: Hans Pirée, Gerard Eggebeen 
 
Jan Verbruggen voorlopig vrij 
 



  

 

 

Dammen seizoen 2010-2011 

clubkampioenschap en keizercompetitie 

 
 
Afgelopen maandag was er een huldiging voor Ton Noyens. 
Deze kreeg uit handen van onze voorzitter een oorkonde uitgereikt voor 50-jarig lidmaatschap van de 
KNDB. 
In gezelschap van zijn zoon Kees vond deze verrassing voor Ton plaats, die op deze clubavond was 



gekomen om de damsimultaan van Nico Grubben bij te wonen. 
Deze nam het op tegen 9 tegenstanders en wist hier een score van 50% te bereiken. 
 
Nico won zijn partijen tegen Luc Janssen, Gerrit Kessels en Harry Winkelmolen en speelde remise 
tegen Ton Noyens, Urbain Diarra en Albert Janssen. 
Nico verloor de partijen tegen Kees Noyens, Jo Peeters en Lei Janssen. 
 
Bij de damafdeling spelen wij een ronde (11) voor het CLUBKAMPIOENSCHAP 
 
Hans Leenders - Lei Janssen 
Jo Peeters - Gerrit Kessels 
Nico Grubben - Albert Janssen 
Harry Winkelmolen - vrij 

 

Jeugdschaak 

 
Afgelopen maandag was de 3

e
 competitieronde, maar dat ging slechts voor 4 kinderen, 2 waren vrij. 

Dat komt omdat er na drie competitierondes met 6 leden, twee groepen waren van drie kinderen, die 
ieder al gespeeld hadden tegen de drie van de andere groep. 
Daardoor was er van elke groep een vrij. De gespeelde partijen waren: 

Pieter  -  Erik    0 – 1 
Een verrassende uitslag. Bij uitzondering speelde Erik eens tamelijk geconcentreerd en dat betaalde 
zich meteen uit. 
In de opening raakte Pieter zijn dame kwijt voor een pion en een paard waarna hij door Erik flink 
onder druk werd gezet. 
Maar in het middenspel keerden de kansen en raakte Erik stuk na stuk kwijt, de kansen begonnen 
zelfs te keren.  
Maar met een zwarte loper onder dekking van een pion vòòr zijn koning werd Pieter op de 1

e
 lijn 

schaak gezet door de dame van Erik. 
Dit werd opgeheft door de loper naast de koning te zetten i.p.v. de toren onder dekking van de loper 
ertussen te zetten. En toen was het natuurlijk mat. 

Sebastiaan  -  Joey    1 – 0  
Goede partij met geconcentreerd spel van beiden. Joey begon aanvallend en wist Sebastiaan eerst 
het paard en later de loper afhandig te maken. 
Daarna was hij met de dame gevaarlijk in de stelling van Sebastiaan, maar deze verdedigde zich 
heel goed. 
Gaandeweg wist Sebastiaan zich te ontworstelen aan de druk van Joey en zetten een aanval op over 
de c-lijn. 
Op zeker moment kon Joey de dames ruilen, maar vondt het noodzakelijk om de koning weg te 
zetten. Toen Sebastiaan vervolgens de dame van Joey sloeg, zag deze over het hoofd dat zijn dame 
gedekt stond door het paard op b8 en deed een andere zet. Twee zetten later was het mat! 

Dat brengt ons tot de volgende stand: 
1)  Erik met 3,5 punten 
2)  Pieter met 3 punten 
3)  Sebastiaan met 2 punten 
4)  Aukje met 1,5 punten 
5)  Joey met 1 punt 
6)  Daphne met 0 punten 

Natuurlijk met de aantekening dat Daphne en Aukje een partij minder hebben gespeeld. 
En we hebben een nieuwe leider in de competitie: Erik. Dit maakt het wel wat spannender. 



De 2
e
 plaats van Pieter is een situatie die hij absoluut niet gewend is, daar zal hij vast iets aan willen 

doen! 

Voor komende maandag staan de volgende partijen op het programma: 
Daphne  -  Pieter 
Aukje  -  Sebastiaan 
Erik en Joey zijn dan vrij en kunnen vriendschappelijk tegen elkaar spelen. 

Tot maandag. 

 

Damprobleem: wit speelt en wint 

 

Deze keer bereikt wit in 6 zetten een winnende stand. 

Vorige maal moest wit eerst wat voorbereidende werkzaamheden doen: 
35-30 (25x34) 24-20 (15x24) 50-44 (39x50) 48x28 (50x11) 16x7 (2x11) 26-21 en wit wint. 

 

Schaakprobleem: wit geeft mat in 2 



 

Deze week een mat in twee waarbij zwart net iets te veel stukken heeft. Het wordt een soort stikmat. 

De oplossing van vorige keer: 1. c7 (dreigt c7-c8P) Ke7 (1... Pxc7 2. Lc5#) 2. c8=P# 

 

 Foto van de week 

 



Dit lieveheersbeestje is zijn vleugels aan het opwarmen in de lentezon en geeft even een kijkje onder 
zijn motorkap. 

Deze insecten leven ongeveer een jaar, het aantal zwarte stippen heeft met leeftijd dus niets te 
maken. 
De zwarte stippen spelen wel een rol bij het op naam brengen van de ongeveer 60 soorten die in 
Nederland leven. 
 
De larve van dit insect is veel minder bekend, maar wel regelmatig te zien in tuin en park. 
Dit stekelige geval hieronder lijkt totaal niet op een lieveheersbeestje, maar het wordt er wel een. 
 

 

  

 

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