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Hallo schaak- en damleden 

  

Bij deze nieuwsbrief een bijlage van het interne en externe programma schaken 

en dammen. In het boekje van de Lisb staan andere data voor de beide 

schaakteams. Deze zijn in de bijlage aangepast. De oplossing van het 

schaakprobleem van vorige week: wit slaat de zwarte pion op g5 met h5xg6 en 

passant, daarna gaat zwart mat. Zwart kan in deze stand immers niets anders 

gespeeld hebben dan g7-g5. Om dit probleem op te lossen moet je even terug in 

de tijd kijken. Dit was zeker geen makkelijk schaakprobleem. Ons damteam wist 

afgelopen maandag weer met 5-3 te winnen, waarvan verslag. Verder hebben we 

nog een uitnodiging gekregen voor een toernooi in Schaesberg voor 50+'ers. 

  

 

Gerard Eggebeen aan kop bij interne schaakcompetitie 

Er zijn nog maar vier ronden gespeeld in de interne competitie schaken en nu zijn er al diverse 
verrassende uitslagen. Sinds afgelopen maandag 24 oktober mag Gerard Eggebeen zich de koploper 
noemen in de interne schaakcompetitie. In een vooruitgespeelde partij tegen Balan Balachanthiran 
wist Gerard zijn tegenstander in het nauw te drijven en uiteindelijk de overwinning te pakken. De partij 
tussen Jan Verbruggen en Luc Janssen werd door Jan gewonnen na een foute afruil door Luc. Jan 
stijgt hiermee enkele plaatsen in het klassement. De partij tussen Wim Oosthuizen en Johan 
Zonneveld werd remise. 

 

Weer 5-3 winst voor damteam 

Het damviertal van de Heldense Schaak- en Damvereniging speelde op maandag 24 oktober zijn 
derde wedstrijd in de bondkompetitie van dit seizoen en wel de thuiswedstrijd tegen het team van 
R.D.S. uit St.-Oedenrode. 
 
Met goede moed werd aan deze wedstrijd begonnen. Na ruim twee uur spelen kwam de eerste 
uitslag en wel op bord 2, waar Lei Janssen een fout van zijn tegenstander afstrafte met een 
damcombinatie en daarom de winst wist te grijpen. Hierna wist Albert Janssen in de tijdnoodfase zijn 
partij in remise om te zetten op bord 4. Ook Nico Grubben moest op bord 3 met de tijdsdruk 
genoegen nemen met een remise. 
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Precies na het bereiken van de tijdcontrole kreeg Ton Noyens een mooie kans op de overwinning, 
maar overzag deze combinatie, waardoor ook deze partij op bord 1 in een remise eindigde. 
 
Onze volgende wedstrijd is op dinsdag 8 november 2005 en wel de wedstrijd tegen S&A/D.A.M. 
Jongens veel succes 
 
De persoonlijke uitslagen waren dus: 
 
H.S.D.V. - R.D.S. 
    

1. Ton Noyens - Martien van Erp 1 - 1 

2. Lei Janssen - Jac. Matheeuwsen  2 - 0 

3. Nico Grubben - Wim Goossens   1 - 1 

4. Albert Janssen - Piet Gabriëls  1 - 1 

H.S.D.V. - R.D.S.  5 - 3 
 

 

Zaterdag 29 oktober 2005 
Het Streeperkruistoernooi voor 50+'ers 

Op zaterdag 29 oktober 2005 organiseert SV Schaesberg het Streeperkruistoernooi voor 50+'ers. 
Iedereen die op de speeldag 50 jaar of ouder is mag meedoen.  

LOKAAL: 
Het Streeperkruis, Streeperstraat 66 in Landgraaf  
Tel. 045 - 5313397 (ca. 5 minuten lopen vanaf het N.S.-station) 
Ruime parkeerplaats aanwezig. 

TOERNOOIVORM 
Er worden groepen van vier spelers gemaakt op basis van KNSB-rating. Binnen elke groep wordt een 
enkelrondige competitie gespeeld (3 partijen). Het speeltempo is 1 uur per persoon per partij. De 
partijen worden gespeeld volgens het Rapidreglement. 

PRIJZEN 
In elke groep zijn er prijzen in natura 
Inschrijfgeld: € 7,50 (inclusief 2 broodjes en een kop koffie) 
Aanmelden:Tot 10.15 uur in de speelzaal of vooraf bij T. Verhagen, 
tel: 045 - 571 17 26 
  
Aanvang: 10.15 uur 
Pauze: ca. 13.00 uur 
Einde: ca. 17.15 uur 

 

Voor alle informatie van de diverse competities zie onze website www.hsdv.tk 
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