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 Jeugdschaken (door Jan Verbruggen) 
 
Afgelopen maandag heeft de jeugd de 1

e
 competitieronde gespeeld. 

De uitslagen waren als volgt: 
 
Pieter – Sebastiaan 1 - 0 
Beiden openden goed met ook een goede ontwikkeling van de stukken en speelden 
daarna allebei geconcentreerd. 
Pieter ging in de aanval, Sebastiaan noodgedwongen in de verdediging.  
Er ontstond een tamelijk ingewikkelde stelling op de koningsvleugel waarin 
Sebastiaan materiaal kwijtraakte. 
Gaandeweg kreeg Pieter steeds meer overmacht en had ook een mooie aanval. 
Daardoor kwam Sebastiaan in gierende tijdnood, en ging uiteindelijk in verloren 
stelling ‘door de klok’. 
 
Joey – Erik 0 - 1  
Joey opende goed met goede ontwikkeling, bij Erik ging het een beetje minder 
omdat de loper de d-pion blokkeerde, want mede daardoor kon de dame-vleugel 
niet goed ontwikkelen. Ook hier speelden beiden geconcentreerd, maar gaandeweg 
kreeg Joey het betere van het spel.  
Maar Erik verdedigde zich goed en liet zien ook goed te kunnen spelen, maar had 
geluk dat Joey een mat over het hoofd zag. 
Omgekeerd kon Erik de dame pakken van Joey en had Joey geluk dat Erik het niet 
zag.  
Ondanks het betere spel en de betere stelling kon Joey helaas niet vookomen ook 
‘door de klok’ te gaan. 
 
De stand is nu natuurlijk: 1+2: Pieter en Erik 3+4: Joey en Sebastiaan 
Komende maandag gaan we weer dapper verder met het werkboek, pagina 40. 



 
Tot maandag. 

 
 
 
 

 Interne competitie dammen 
 
 
Uitslagen wedstrijden 10 oktober voor het Clubkampioenschap: 
 
Harry  - Albert  0-2 
 
Francien - Hans   0-2 
 
De stand is nu: 
 

 
 
Komende maandag is er de jaarlijkse vriendschappelijke wedstrijd tegen onze 
zustervereniging SV Leudal. 
 

Deze avond zal er een toernooi worden gehouden, waarbij iedereen die hieraan 

deelneemt, zowel moet dammen als schaken. 
 

 Externe competitie dammen 

 
Maandag 10 oktober speelde het damviertal van de Heldense Schaak- en 
Damvereniging haar tweede wedstrijd. Deze keer kwam het derde team van TDV uit 
Tilburg op bezoek. 
 
De start was voortreffelijk doordat Lei Janssen in de opening een combinatie kon 
uithalen, waardoor hij 2 schijven voorkwam en de tegenstander opgaf. Vervolgens 
kon Gerrit Kessels een verlies niet afwenden. Nico Grubben behaalde met moeite 
een remise. 
De partij van Jo Peeters moest nu de beslissing brengen. Helaas maakte onze 
speler een fout, waardoor de partij en tevens de wedstrijd verloren ging. 
 



Persoonlijke uitslagen: 
1. Lei Janssen (896) - Jo Frissen (961)  2-0 
2. Nico Grubben (952) - Herman Lamberts (918) 1-1 
3. Jo Peeters (928)  - Piet Jonkers (778)  0-2 
4. Gerrit Kessels (234) - Wim van Geloven (792) 0-2 
 
    HSDV   - TDV 3   3-5 
 
De volgende wedstrijd is op dinsdag 1 november in Oss. 

 
 
 

 Interne competitie schaken 
 
Maandag 10 oktober werden de volgende wedstrijden gespeeld voor de 
Keizercompetitie: 
 
Jan  - Marcel   1-0 
 
Eddy  - Piet   ½-½ 
 
Gerard - Luc   1-0 
 
Johan  - Urbain  0-1 

 
De nieuwe stand: 

 

 
. 
Komende maandag is er de jaarlijkse vriendschappelijke wedstrijd tegen onze 
zustervereniging SV Leudal. 
 

Deze avond zal er een toernooi worden gehouden, waarbij iedereen die hieraan 

deelneemt, zowel moet dammen als schaken. 
 

 
 
 Externe competitie schaken 
 
Komende zondag speelt ons schaakachttal haar eerste wedstrijd thuis tegen Ultimo 



Vero 1. 

 
 Damprobleem: wit speelt en wint 

 

Oplossing vorige keer: 
38-33 (28x30) 25x34 (29x40) 49-44 (40x49) 21-16 (49x21) 16x7 (1x12) 26x28 (6-11) 
28-22 (11-16) 22-17 

 

 
 

Deze keer wint wit na 7 zetten met een prachtige eindslag. 
 
 
 

 

 Schaakprobleem (door Hans Leenders) 

 
Oplossing vorige week:   1.La8  Lxa8 
                     2.Kf1   Le4 of andere zet    
                       3.Pf2 mat 
 

 

 

 

 



 
 

In dit toreneindspel is wit aan zet en  
geeft mat in 2 zetten? 
Het lijkt op eerste gezicht moeilijk. 
 
 
 
 

 Afmeldingen 
  
 
Tot dat Lei weer volledig herstelt, afmelden bij Nico Grubben (nico.grubben@home.nl of 
077-3077905). 
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