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 Hallo schaak- en damleden 

Vandaag kan er gedamd worden tegen Harm Wiersma. Je moet er wel voor naar 

Malden, zie de uitnodiging in deze nieuwsbrief. In Boxtel is een groot 

schaaktoernooi, waarvoor we ook een uitnodiging kregen. Verder in deze 

nieuwsbrief de gebruikelijke rubrieken: uitslagen intern, een schaak- en 

damprobleem en een nieuwe foto van de week. 

 

   

Schaken seizoen 2010-2011 

clubkampioenschap en keizercompetitie 

 

 
Afgelopen maandag 9-5-2011 zijn er weer enkele wedstrijden gespeeld in de diverse kompetities 
 
Bij de SCHAAKAFDELING zijn er wedstrijden gespeeld in de KEIZERKOMPETITIE en wel met de 
volgende uitslagen 
 
SCHAAKAFDELING KEIZERKOMPETITIE 

Eddy Thewis - Urbain Diarra 0 - 1   

Piet Pouwels - Luc Janssen 1 - 0   

Marcel Schuman - Gerard Eggebeen 1 - 0   
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Jan Verbruggen - dummy 1 - 0   

Er moet nu nog gespeeld worden voor het clubkampioenschap 
Hans Pirée - Urbain Diarra 23 mei 2011  
Luc Janssen - Hans Pirée 30 mei 2011  
 
 
Voor alle overige spelers is er op 16 mei 2011 de laatste ronde in de Keizerkompetitie  
 
Op 23 mei 2011 is er de eindspelwedstrijd SCHAKEN 
 
Op 30 mei 2011 is er de eindspelwedstrijd DAMMEN 
 

 
 

 

  

Dammen seizoen 2010-2011 

clubkampioenschap en keizercompetitie 



 

 
Bij de DAMAFDELING zijn gespeeld: 
 
CLUBKAMPIOENSCHAP 
   

Albert Janssen - Harry Winkelmolen 2 - 0   

Nico Grubben - Hans Leenders 2 - 0   

KEIZERKOMPETITIE 

Gerrit Kessels - Jo Peeters 0 - 2   

Door deze uitslagen is Nico Grubben wederom CLUBKAMPIOEN geworden bij de DAMAFDELING 
Nico Proficiat met deze titel 
 
 
Dammen 
 
Lei Janssen - Albert Janssen 16 mei 2011  
 
 
Voor alle overige spelers is er op 16 mei 2011 de laatste ronde in de Keizerkompetitie  
Op 23 mei 2011 is er de eindspelwedstrijd SCHAKEN 
Op 30 mei 2011 is er de eindspelwedstrijd DAMMEN 
  

 

 



Damprobleem: wit speelt en wint 

 

Bovenstaande opgave is 7 zetten diep. Twee keer heeft zwart slagkeus, maar waar hij ook voor kiest, 
de eindslag kan hij niet ontlopen. 
 
Het eerste deel van de dubbele opgave van vorige keer was: 
19-14 (24x44) 14x5 (8x19) 5x40 
Zwart lijkt nog remise te kunnen halen door (36-41). Nu volgt echter: 
40-7 (2x11) 21-17 (11x31) 26x46 en oppositiewinst. 

 

Schaakprobleem: zwart geeft mat in 3 

 

Deze week een mat in 3 en niet al te moelijk. 



De oplossing van vorige week was als volgt: 1. Lg8 e5 (1... f4 2. Lh7#) 2. Db4#  

 

 

 



 

 



  Foto van de week 

 

Deze week een bijzonder kleurig insect: de pyjamaschildwants. Een heel opvallende wantssoort met 
zijn rode en zwarte strepen, terwijl de onderkant er als een lieverheersbeestje uitziet. 

Ze eten vrijwel alleen planten zoals fluitenkruid en wilde peen. Vóór 1996 kwam deze wantssoort 
vrijwel niet voor in Nederland, daarna kwam hij vanuit België ons land binnen.. 



Het maakt voor deze wants niets uit dat hij zo opvallend is: voor vogels schijnt hij erg vies te smaken, 
hoewel het beestje zelf aangenaam naar appeltjes ruikt. 

 

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