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Breng hier je stem uit op Heldense Schaak- en Damvereniging en maak kans op één 

van de reizen naar Londen tijdens De Olympische Spelen en een iPad2! 

Voor elke stem keren organisatie en sponsors € 0,05 uit aan een goed doel naar keuze. Je kunt 

kiezen uit de volgende drie goede doelen; Right To Play, Stichting Spieren voor Spieren en 

Kika. 

We kunnen een titel winnen voor de vereniging met de meeste stemmen en een titel voor de 

beste cijfers voor zaken die met de sfeer op onze vereniging van toepassing zijn.  

Breng nu je stem uit op Heldense Schaak- en Damvereniging 

Link naar http://leukstesportvereniging.nl/peelenmaas/ 
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 Jeugdschaken (door Jan Verbruggen) 

 
Afgelopen maandag hebben we schaakprobleempjes ‘mat in twee’ behandeld, deze 
komen niet uit de stappenplan-boekjes. 
Daarin stonden opgaven zoals: mat in een, materiaal winnen, beste zet, beste 
verdediging, etc. Maar ‘mat in twee’ vonden ze weliswaar wat moeilijker, maar 
hadden ze de oplossing toch steeds verrassend snel gevonden.  
 
Komende maandag is er geen schaken i.v.m. Pasen, de week erna is er voor de 
jeugd geen schaken i.v.m. kermis in Helden. 
De volgende schaakavond is dus pas op 23 april, maar van Pieter en Erik heb ik 
begrepen dat zij niet elke maandag kunnen komen i.v.m. diverse schoolactiviteiten. 
Dat wachten we dus maar af, wèl graag tijdig doorgeven.  
 
De eerstvolgende keer dat we allemaal aanwezig zijn, wordt de 6

e
 en laatste 

competitieronde gespeeld met de volgende partijen: 
Pieter - Joey 
Sebastiaan - Erik 
 
Voor iedereen een heel fijn Paasfeest toegewenst! 
  
 

 Externe competitie schaken (door Jan Verbruggen en Nico Grubben) 

 
Voor de externe wedstrijd tegen Reuver hadden we de volgende tactische opstelling 
bedacht:Bord: 1) Nico 2) Luc 3) Urbain 4)Hans 5) Eddy 6) Pascal 7) Piet 8) Jan 

Al vrij snel liep de partij van Luc uit op een nederlaag tegen de nummer twee van 
Reuver, daarna volgden er echter drie winstpartijen van HSDV: Eddy, Jan en Piet. 

De stand was toen dus 3-1, we hadden uit de resterende 4 partijen nog maar èèn 
punt nodig voor een gelijke stand. 
Het eerste halve punt kwam van Urbain, hij had helaas de winnende voortzetting 
gemist.  
Toen het verlies van Pascal, de laatste keer dat hij had verloren in de externe 
competitie was in 2009. Dit verlies komt dus op een slecht moment! 
Daarna was het de beurt aan Hans om op te geven na een mooie en dodelijke 
aanval van zijn tegenstander. 
Als laatste, bijna iedereen was al naar huis, moest ook Nico na een dappere strijd 
opgeven. 



We hebben dus bijna voor een verrassing gezorgd! Eindstand: 4,5 – 3,5 

 

 

 
 
De stand is nu: 
 

 
 
Er staan geen HSDV-spelers meer in de topscoorderslijst: 
 



 
 
De laatste ronde is op de gezamenlijke eindronde welke op 22 april in ons eigen 
clublokaal wordt gespeeld. 

Tegenstander is dan het team van Venlo 3, die net als ons team nog puntloos is. 



 
 

 Interne competitie (door Lei Janssen) 

 
Afgelopen maandag waren er weer meerdere uitslagen in de diverse kompetities 
 

Bij het CLUBKAMPIOENSCHAP SCHAKEN was er een wedstrijd: 
Luc Janssen - Jan Verbruggen 0 - 1 
Luc was uiteindelijk niet opgewassen tegen Jan 
 

 
 

SCHAKEN KEIZERKOMPETITIE 
Gerard Eggebeen - Eddy Thewis 1 - 0 
Gerard speelde een mooie en goede partij en wist hiermee Eddy totaal te verslaan. 
 



 
 
 
 

DAMMEN CLUBKAMPIOENSCHAP 
Lei Janssen  - Harry Winkelmolen  2 - 0 
Harry speelde zoals gewoonlijk weer veel te snel en gaf zo meerdere schijven weg 
Gerrit Kessels - Jo Peeters   0 - 2 
Gerrit wist lang de stand in evenwicht te houden, maar maakte uiteindelijk toch een 
fout, waardoor Jo de partij kon winnen. 
Hans Leenders - Lei Janssen   0 - 2 
Hans wist ook hier lang stand te houden en had uitzichten op remise. 
Maar in de tijdnoodfase maakte hij toch enkele kleine foutjes, waardoor een 
overmacht-situatie ontstond. 
Hierna was ook nog de tijd verstreken en wist Lei ook deze partij te winnen. 
Nico Grubben - Albert Janssen  1 - 1 
In een lange partij wisten beide spelers niet een voorsprong te nemen, waardoor 
genoegen moest worden genomen met een remise. 
 

 
 

 

DAMMEN KEIZERKOMPETITIE 
Francien Sijstermans  - Harry Winkelmolen  2 - 0 
Ook deze partij was te snel gespeeld, maar Francien had hier het betere spel en 
wist dit dan ook te winnen. 
 



 
 
 
In dit seizoen zijn nog de volgende wedstrijden voor het clubkampioenschap te 
spelen: 
SCHAKEN 
Hans Leenders  - Piet Pouwels  23 -4 2012 
Luc Janssen   - Hans Leenders  nog niet bekend 
 
DAMMEN 
Francien Sijstermans - Nico Grubben  23-4-2012  
Gerrit Kessels  - Hans Leenders  ( 7 - 5 2012) 
 
Aanstaande maandag 9-4-2012 is het PAASMAANDAG en dus geen CLUBAVOND 
Maandag 16-4-2012 is het Kermis in Helden en is er geen clubavond (clublokaal 
gesloten) 
 
Op zondag 22-4-2012 is er de slotdag van de LiSB-competitie. 
Deze wordt gehouden in ons clublokaal  
Graag iedereen (ook de dammers) aanwezig zijn om te helpen met opzetten en 
dergelijke 
Tijdstip wordt nog bekend gemaakt. 
Op maandag 23-4-2012 is onze volgende clubavond met dus de wedstrijden voor 
het CLUBKAMPIOENSCHAP 
schaken: Hans Leenders  - Piet Pouwels 
dammen Francien Sijstermans - Nico Grubben 
 
Op donderdag 26-4-2012 is de slotavond van de BONDSKOMPETITIE voor de 
DAMMERS 
In Sint Michielsgestel. 
Hiervoor gaan mee: Nico, Jo, Hans en Lei 
 
Op zaterdag 28-4-2012 is het sneldammen van de Brabantse Bond in Sint 
Michielsgestel 

DAMMERS Graag zo spoedig mogelijk bericht, als je mee wil doen. 
Anders even doorgeven, dat je niet meedoet. 
 

 
 Aanpassing programma (door Lei Janssen en Nico Grubben) 



Doordat we met Heldense Kermis niet in ons clublokaal terecht kunnen, vervalt de  
clubavond van 16-4. Om toch op tijd klaar te zijn (voor het EK voetbal), zijn er een 
aantal wijzigingen in het programma noodzakelijk: 
 
23-04-2012 laatste wedstrijden Interne clubkompetities 
 
7-5-2012:  Eindspel schaken 
  tevens wedstrijd: Gerrit Kessels - Hans Leenders 
 
14-5-2012  eindspel dammen  
  (Hans heeft zich voor deze 14-5-2012 wel afgemeld (afwezig)) 
 
21-5-2012- Rapid wedstrijden 
Rapid wedstrijden: tempo = 15 minuten en 10 sec Fischer per speler per ronde. 
Te spelen op een avond = 3 rondes 
 
04-06-2012  2

e
. ronde Rapid wedstrijden 

 
Teamwedstrijden komt dit seizoen te vervallen. 
 
 
PS: Hans moet nog wel een keer (thuis) spelen tegen Luc.(graag z.s.m. onderling 
afspreken) 
 
 

 Damprobleem: wit speelt en wint (door Nico Grubben) 

 
Oplossing vorige keer: 
 
47-41 (36x47) 28-22 (47x49) 22x15 (49x20) 15x24 

 



 
 

Bovenstaande opgave is moeilijker dan hij lijkt. 
 
 

 Schaakprobleem (door Hans Leenders) 

 
Oplossing vorige keer: 

 
1.Ke4   Ka8 
2.Kd5   Kb8 
3.Kc6   Ka8 
4.Kc7   mat                                                   

 
 
 
 



 
 

In deze lastige stelling is wit aan zet 
en geeft mat in 3 zetten? 

 
 
 
 
Nieuws voor in de nieuwsbrief? Vragen of opmerkingen?  
Mail naar nico.grubben@home.nl 
 
Ook mensen die niet lid zijn van onze club  kunnen de nieuwsbrief gratis ontvangen. 
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