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Hallo schaak- en damleden 

Het artikel over het jeugdschaak in de vorige nieuwsbrief was al eens geplaatst. 

Vandaar onderstaand het laatste nieuws wat betreft het jeugdschaak. 

 

 

 

Jeugdschaak 
 
Afgelopen maandag waren er weer twee competitiepartijen. 
 
Daphne  -  Pieter   0 – 1 
Van deze uitslag zal niemand raar opkijken, maar Pieter moest in het middenspel alle zeilen bijzetten 
om de achterstand in materiaal en stelling weg te werken! 
Daphne opende sterk en ontwikkelde de stukken goed. Ze kwam zelfs een loper voor doordat Pieter 
deze weliswaar onder dekking van een paard ergens neerzette, maar over het hoofd zag dat de loper 
daar twee keer stond aangevallen. Maar gaandeweg kreeg Pieter weer controle over de partij en liet 
hij zien waarom hij al jaren op rij jeugdkampioen is geweest door op fraaie wijze met een pion mat te 
geven. 
Aukje  -  Sebastiaan   1 – 0  
Deze twee zijn normaal gesproken wel aan elkaar gewaagd, maar deze keer was Aukje oppermachtig! 
Ze opende goed en speelde geconcentreerd en maakte al snel een loper buit. Een week eerder 
speelde Sebastiaan heel goed en geconcentreerd, maar daarentegen speelde hij nu 
ongeconcentreerd en veel te snel. Aukje maakte stuk na stuk buit en promoveerde zelfs een pion tot 
dame. Met alleen de koning van Sebastiaan en de grote overmacht van Aukje zou het moeilijk worden 
om geen mat te geven. 
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Dat brengt ons tot de volgende stand:  
1)   Pieter met 4 punten         (5 partijen gespeeld) 
2)   Erik met 3,5 punten         (4 partijen gespeeld) 
3)   Aukje met 2,5 punten      (4 partijen gespeeld) 
4)   Sebastiaan met 2 punten (5 partijen gespeeld) 
5)   Joey met 1 punten           (4 partijen gespeeld) 
6)   Daphne met 0 punten       (4 partijen gespeeld) 
  
De twee resterende partijen zijn: 
Erik – Daphne 
Joey – Aukje 
Deze zullen ergens na Pasen worden gespeeld. 
  
Komende woensdag 13 april wordt ik in Weert (St. Jans Gasthuis) geopereerd aan mijn 
rechterschouder waardoor ik er maandag 18 april niet zal zijn. 
Indien mogelijk zal iemand mij vervangen, maar mocht dit niet het geval zijn, zullen jullie dat tijdig per 
mail te horen krijgen. 
  
Jan Verbruggen, Jeugdleider 

 

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

 

 

HOOFDSPONSO
R HSDV 

AutoArena Venlo, 
Celsiusweg 5, 5928 PR 

Venlo 
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Website: www.autoarena.nl 
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