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Hallo schaak- en damleden 

Deze week de uitslagen van de interne competetites schaken en dammen, een 

uitnodiging voor een rapid schaaktoernooi in Schaesberg en uiteraard weer een 

nieuw schaak- en damprobleem en als afsluiter een nieuwe foto van de week. 

 
 

Schaken seizoen 2010-2011 

clubkampioenschap en keizercompetitie 

 

 

Afgelopen maandag 4-4-2011 waren weer enkele wedstrijden 
 
Bij de afdeling schaken was er een ronde voor de Keizerkompetitie 
Hierbij waren de volgende uitslagen te noteren: 

Johan Zonneveld - Marcel Schuman 0 - 1   

Urbain Diarra - Piet Pouwels 1 - 0   

Jac Janssen - Luc Janssen 0 - 1   

Dummy - Jan Verbruggen 0 - 1   

Voor komende maandag 11-4-2011 is voorlopig gepland: 
Inhaalwedstrijd CLUBKAMPIOENSCHAP 
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Hans Pirée - Urbain Diarra 
 
KEIZERKOMPETITIE 
 
Wiel Versteegen - Jan Verbruggen  
Marcel Schuman - Eddy Thewis - 
Johan Zonneveld - Piet Pouwels 
Jac Janssen - Hans Leenders 
Luc Janssen - Nico Grubben 
 

  

   

 

 Dammen seizoen 2010-2011 

clubkampioenschap en keizercompetitie 

 

 
Bij de damafdeling was er een ronde voor het Clubkampioenschap 



Hier waren de volgende uitslagen: 
   

Hans Leenders - Lei Janssen 0 - 2   

Jo Peeters - Gerrit Kessels 2 - 0   

Nico Grubben - Albert Janssen 2 - 0   

Bij de damafdeling spelen wij ook een ronde in de KEIZERKOMPETITIE voorlopig gepland: 
 
Jo Peeters - Lei Janssen 
Albert Janssen - Gerrit Kessels 
Harry Winkelmolen - Lei Janssen 
 
Let op: 
 
Dit programma kan nog wijzigen door afmeldingen. 
Dus kom graag op tijd. 

 

 

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 week een combinatie waarbij wit zwart alle hoeken van het bord laat zien, om uiteindelijk een 
dam te krijgen op een zeer gunstige plaats. 
 
Vorige keer bereikte wit een winnende positie door: 
13-8 (19x30 of 2x13) 17-12 (2x13 of 19x30) 12-7 (1x12) 22-17 (33x11) 16x9 (4x13) 15x4 en door te 
“jagen” op de zwarte schijf op veld 13 wint wit. 

 

Schaakprobleem: wit geeft mat in 2 

 

Deze week weer een mat in 2. Veel speelruimte heeft zwart niet en na de sleutelzet van wit is er geen 
ontsnappen aan. 

De oplossing van vorige week: 1. Dxh7+ Pxh7 2. g7# * 

 



 

 

  Foto van de week 

 



 

Onze gevleugelde vrienden hebben een drukke tijd voor de boeg. Eerst moet er (meestal) een nest 
gebouwd worden waarna de eieren uitgebroed en de jongen grootgebracht worden. 
Deze kauw vliegt met een takje in de bek naar zijn nest in aanbouw hoog in een dennenboom. 

Kauwen zijn intelligente vogels die wel als huisdier werden gehouden en die, vooral als ze als jong al 
met de mens in contact komen, erg tam kunnen worden. Het is tegenwoordig echter wettelijk niet 
meer toegestaan om kauwen te houden.  
Dit is overigens ook geen kleinigheid - kauwen zijn zeer energieke vogels en in een kooitje kwijnen ze 
weg; als ze ouder worden gaan ze vaak een soort paarbinding aan met hun verzorger en zien de rest 
van het gezin niet meer staan.  
Ze kunnen zelfs jaloers en agressief reageren op andere mensen. Gewoon in de natuur laten dus. 
 

 

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