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 Hallo schaak- en damleden 

Deze week een actiebrief van Zoo Parc Overloon en de Kasteeltuinen in Arcen. 

Via de schaakclub kan een flinke korting verkregen worden op de entree van 

deze parken. Verder in deze nieuwsbrief een artikel over het jeugdschaak, een 

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

 

Jeugdschaak: Erik van Lune kampioen 

Afgelopen maandag was de laatste competitieronde, en het was spannend! De volgende partijen 
werden gespeeld:  

Erik  -  Daphne   1 – 0 
Beiden openden goed, de stukken werden goed ontwikkeld. Erik kwam met veel pionnen naar voren, 
maar Daphne speelde voorzichtig en verdedigde zich prima. Langzaam werd Erik sterker en werd 
Daphne in de verdediging gedrongen, maar Erik werd onvoorzichtig en leverde de dame in! Toen ging 
het snel bergafwaarts met Erik en kwam Daphne veel materiaal voor te staan, en stond eigenlijk 
gewonnen. Maar vervolgens kreeg Daphne de zenuwen en leverde achter elkaar twee torens in 
waardoor ze in een hopeloos verloren eindspel terecht kwam. 

Joey  -  Aukje   ½ - ½  
Ook hier openden beide goed met goede ontwikkeling van de stukken en voorzichtig spel. In het 
midden-spel werden de dames geruild. Gaandeweg kreeg Joey steeds meer overwicht en bleek Aukje 
haar dag niet te hebben. Joey gaf familieschaak op de toren van Aukje en had een volle toren winst. 
Hoewel Joey een ongedekt paard van Aukje over het hoofd zag, kwam hij toch veel materiaal voor te 
staan. Toen hij vervolgens ook nog promoveerde was het D + T + P tegen drie pionnen van Aukje, 
maar met zo veel overmacht en te snel zetten loerd er een groot gevaar! Aukje was aan zet, 
maar.......kon niks zetten. PAT!! 

 Dat brengt ons tot de volgende eindstand: 

1)   Erik met 4,5 punten 
2)   Pieter met 4 punten 
3)   Aukje met 3 punten 
4)   Sebastiaan met 2 punten 
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5)   Joey met 1,5 punten 
6)   Daphne met 0 punten 

Dat betekend dat we een nieuwe, verrassende kampioen hebben: ERIK VAN LUNE!!  Proficiat, heel 
goed gedaan. Jammer Pieter, maar je moet maar denken, er komt volgend seizoen weer een kans om 
de macht terug te pakken! Aukje en Sebastiaan zitten in de stabiele middenmoot door wisselende, en 
soms verrassende resultaten. Joey moest in zijn eerste seizoen nog wat wennen, maar zal zeker nog 
stijgen in de rangschikking. Daphne heeft dan wel nul punten, maar dat wekt een heel verkeerde 
indruk. Ze heeft een paar keer de winst laten glippen waardoor anderen heel goed wegkwamen.  Met 
een beetje meer rust en killers-instinct gaat Daphne zeker nog wel punten pakken. 

 Voor de kinderen en de ouders: De laatste schaakavond voor de kinderen is 30 mei!! 

 

Damprobleem: wit speelt en wint 

 

 Deze week dwingt wit in 7 zetten zwart tot opgeven. Dit doet hij door tegenstander eerst sterker te 

maken. Maar schijn bedriegt. 

De oplossing van vorige week was: 
27-22 (slagkeus) 44-39 (slagkeus) 34-29 (slag) 26-21 (16x27) 29-23 (28x19) 24x2 (35x24) 2x13 

 

 Schaakprobleem: zwart geeft mat in 2 



 

Deze week een mat in 2 waar zwart met de dame na de sleutelzet nog flink tegenstand kan bieden 
maar het mat niet kan verhinderen. 

De oplossing van vorige week: 
1. Pd5+ Ka8 2. Pb6+ axb6 3. Ta1#  

 

 Entreekorting bij Zoo Parc Overloon en de 

Kasteeltuinen via de schaakclub 



 



 

Degenen die belangstelling hebben, dienen dit uiterlijk 17 juni kenbaar te maken aan Nico 
Grubben.  
Per e-mail (nico.grubben@home.nl) kan men het aantal tickets per attractiepark door geven.  
Het bedrag moet worden overgemaakt op de rekening 1419.38.994 t.n.v. Heldense Schaak- en 
Damvereniging te Heythuysen. 

Met vriendelijke groet,  
Nico Grubben 
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  Foto van de week 

 

Deze week een foto van de binnenkant van een klaproos, een fel rood gekleurde bloem. Klaproos of 
papaver (Papaver) is een geslacht van bloeiende planten. Een bekende soort is de slaapbol (Papaver 
somniferum), waaruit opium gewonnen wordt. Deze soort wordt ook als sierplant gebruikt. 

De papaver die in Nederland groeit, komt vooral voor op droge zanderige grond die kort geleden 
omgewoeld is, zoals op spoordijken of op opgespoten zandvlaktes. De zaden van de klaproos 
behouden onder de grond erg lang hun kiemkracht en ontkiemen als ze, soms na jaren, weer aan de 
oppervlakte komen. De klaproos is dan ook een echte pioniersplant. 

 

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

http://www.hsdv.nl/
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