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 Hallo schaak- en damleden 

Deze week de uitslagen van de dam-eindspelavond, die verrassend gewonnen 

werd door een schaker nl. Eddy Thewis. Verder deze week twee artikelen over 

het jeugdschaak, de laatste uitslagen van het schaken, een uitnodiging voor een 

dambekercompetitie en de gebruikelijke rubrieken: schaak- en damprobleem en 

een nieuwe foto van de week. 

 
 

 
 

Jeugdschaak: simultaan clubkampioen  

Afgelopen maandag hebben we, zoals vorige week aangekondigd, een simultaan gehouden met 
de kampioen als simultaangever. Dus Erik tegen de rest, maar dat is blijkbaar nog niet weggelegd 
voor de jeugd! Het gaat namelijk te langzaam, waardoor het erg rumoerig is en iedereen met 
andere dingen bezig is dan met schaken. Ook Erik, die het eigenlijk best druk had, kon maar 
moeilijk de concentratie opbrengen. Getuige ook het feit dat hij al vrij snel op 4 borden de dame 
kwijt was. 
Geen partij kon binnen de tijd worden afgerond waardoor het formeel dus 5 remises waren. Dit 
doen we voorlopig dus niet meer, behalve misschien een keertje oefenen!? 
Waarschijnlijk houden we ook deze zomer weer een gezellige middag met de jeugd, maar het 
waar en wanneer zal ik de jeugd en de ouders tijdig rechtstreeks laten weten. 
 
Helaas heeft één lid het lidmaatschap opgezegd, vanaf volgend seizoen zal Daphne er niet meer 
bij zijn! Daphne vond het bij de schaakclub heel leuk en gezellig, en ze heeft veel geleerd, maar 
wil nu graag wat anders gaan doen. Ze gaat waarschijnlijk bij ‘streetdance’. We danken haar voor 
haar inzet en prettige aanwezigheid en wensen haar heel veel plezier en succes bij het 
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‘streetdance’. 
Ik wens de jeugd veel sterkte en succes in de laatste 4 à 5 schoolweken en daarna een heel 
prettige en welverdiende vakantie!! 
 
Jan Verbruggen, jeugdleider 
 

Schaakles op basisschool de Kemp in 

Egchel 

 
Sinds enkele weken geven Eddy Thewis en Jan Verbruggen op maandagmiddag een uur 
schaakles aan 7 kinderen op basisschool ‘De Kemp’ in Echel, hiervoor zijn we door de school 
benaderd. 
Door het schaken leren de kinderen o.a. patronen herkennen, maar kan ook het 
tegenovergestelde een doel zijn, door bijvoorbeeld bewust een verandering in een patroon aan te 
brengen. Verder worden o.a. de concentratie, het analyseren, het letten op details en het ‘out of 
the box denken’ gestimuleerd. 
 
Het zijn in totaal zes lessen waarvan er al twee zijn geweest. De lessen worden gegeven, hoe kan 
het ook anders, volgens de stappenmethode. We maken gebruik van ons oprol-demonstratiebord 
en onze eigen borden en stukken. De pagina’s met opgaven (ook huiswerk) worden gekopiëerd uit 
het werkboek van stap 1. Ook hebben ze elk een CD-rom gekregen met uitleg en meer dan 2600 
opgaven uit de stappenmethode. De kinderen zijn erg leergierig en pikken de stof snel op. 
 
Omdat de school hier geen budget voor heeft doen we dit uit een soort van liefdadigheid en 
promotie van de schaaksport, dus misschien houden we hier een of meer jeugdleden aan over. 
  

 

 
 

Jaarlijkse eindspelavond 

dammen 

    



 
Op maandag 30 mei vond de jaarlijkse eindspelavond van het dammen plaats.  

Opvallend is hier, dat een schaaklid  Eddy Thewis.deze wedstrijd heeft gewonnen, doordat hij een 
moeilijkere opgave goed had als de nr. 2, Nico Grubben.  

Verder werden veel opgaven hier niet gevonden, terwijl ze eigenlijk toch wel eenvoudig waren. 
  

Eddy Thewis 100 ptn 

 

Nico Grubben 90 

Jo Peeters 40 

Marcel Schuman 40 

Johan Zonneveld 40 

Gerrit Kessels 40 

Hans Leenders 20 
 

 

 
   

Schaken seizoen 2010-2011 

clubkampioenschap en keizercompetitie 

 

 
Nadat nu alle wedstrijden een uitslag hebben gekregen kunnen nu de eindstanden worden 
opgemaakt. 
 
De laatste uitslagen voor het clubkampioenschap waren 

CLUBKAMPIOENSCHAP 

Hans Pirée - Urbain Diarra 0 - 1   

Luc Janssen - Hans Pirée 1 - 0   

KEIZERCOMPETITIE: 

Luc Janssen - Jan Verbruggen 1 - 0   

Johan Zonneveld - Urbain Diarra 0 - 1   



Piet Pouwels - Marcel Schuman ½-½   

Gerard Eggebeen - Hans Leenders 0 - 1   

 
 

 

Damprobleem: wit speelt en wint 

 

Deze keer een combinatie van 8 zetten diep. Maar daar heb je maanden de tijd voor. Want dit is de 
laatste opgave voor dit seizoen. 
 



De laatste maal won wit door: 
38-32 (27x38) 20-14 (18x27) 48-43 (32x49) 15-10 (49x19) 10-5 (19x10) 5x19 

 

Schaakprobleem: wit geeft mat in 2 

  

 

Deze week een vrij eenvoudige mat in twee. 
 
De oplossing van vorige week (waar wit mat gaf en niet zwart zoals boven het schaakprobleem stond) 
was als volgt:  1. Kc6 Kd8 (1... Kxe6 2. De1# (2. De4#)) 2. Dxf6#. 

 



 

 



 Foto van de week 

 

Deze week een van de grotere insecten: een platbuik libelle (Libellula depressa). Het exemplaar op de 
foto is een mannetje. 
Ze beschermen hun kleine territorium agressief tegen andere libellen. De prooidieren bestaan uit 
insecten en waterjuffers. 
De eerste twee jaar brengen ze als larve door in het water. De vleugelspanwijdte is 7 tot 8 centimeter. 
Het mannetje is veel moeilijker te fotograferen als het vrouwtje, dat weinig angst voor mensen kent. 

 



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