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 Hallo schaak- en damleden 

Deze week de uitslagen intern van het schaken en dammen met de standen. 

Verder weer een nieuw schaak- en damprobleem en weer een foto van de week. 

 

Schaken seizoen 2010-2011 

clubkampioenschap en keizercompetitie 

 

Afgelopen maandag 2-5-2011 waren sde volgende wedstrijden gespeeld: 
 
SCHAAKAFDELING KEIZERKOMPETITIE 

Wiel Versteegen - Urbain Diarra 1 - 0   

Johan Zonneveld - Gerard Eggebeen 0 - 1   

Eddy Thewis - Piet Pouwels 0 - 1   

Marcel Schuman - Jan Verbruggen 0 - 1   

Voor komende maandag heb ik als afmelding ontvangen: 
Hans Pirée en Johan Zonneveld. 
 
 
Alle overige leden zullen kunnen spelen voor de KEIZERKOMPETITIES ZOWEL VOOR DE 
SCHAAKAFDELING ALS VOOR DE DAMAFDELING. 
 
De wedstrijden worden maandag samengesteld. 
Degenen, die alsnog verhinderd zijn, graag even een berichtje, dat men niet komt. 
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Dammen seizoen 2010-2011 

clubkampioenschap en keizercompetitie 

 

 
WEDSTRIJDEN VOOR CLUBKAMPIOENSCHAP DAMMEN UITSLAGEN:  
DAMAFDELING clubcompetitie 
   

Nico Grubben - Gerrit Kessels 2 - 0   

Albert Janssen - Hans Leenders 2 - 0   

Voor de damafdeling is er gepland voor de Clubcompetitie: 
 
Albert Janssen - Harry Winkelmolen 
eventueel kan ook gespeeld worden: 



Nico Grubben - Hans Leenders 
 
 
Alle overige leden zullen kunnen spelen voor de KEIZERKOMPETITIES ZOWEL VOOR DE 
SCHAAKAFDELING ALS VOOR DE DAMAFDELING. 
 
De wedstrijden worden maandag samengesteld. 
Degenen, die alsnog verhinderd zijn, graag even een berichtje, dat men niet komt. 
  

 

 

Damprobleem: wit speelt en wint 

 

Deze keer een dubbele opgave. De eerste is niet zo moeilijk. De tweede vergt iets meer van het 
denkvermogen. 

Vorige keer kon wit winnen door: 



33-28 (16x27) 38-32 (27x38) 49-43 (38x49) 34-29 (49x35) 29-24 (35x19) 23x1 (2-7) 1x9 (4x13) 28-23 
 

Schaakprobleem: zwart geeft mat in 2 

 

Deze week een niet al te moeilijke mat in 2. 

De oplossing van vorige week begon met Pe-f1. Daarna volgt e2xf1D en het dame-offer Da3-f8. 
De paardzet was dus bedoeld om de lijn voor de toren vrij te maken voor het mat. 

 

   Foto van de week 



 

Deze week een gecombineerde foto van een boktor: de kleine wespenbok. Dit keversoort ziet er in 
eerste instantie uit als een wesp en dat is nu ook net de bedoeling. 
Op de vergroting onder zou je echt denken dat het een wesp is, maar het beestje is niet gevaarlijk 
want steken kan hij niet. 
Er zijn boktoren die uiterst schadelijk kunnen zijn: de larven kunnen in huizen houten balken van 
binnen uithollen. 
De kleine wespenbok leeft hoofdzakelijk van stuifmeel en de larven leven in rottend hout, het liefst van 
een beuk. 

 

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

http://www.hsdv.nl/
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