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Hallo schaak- en damleden 

Ons damviertal behaalde een mooie overwinning afgelopen maandag 12 februari 

2007 in St. Oedenrode. Verder werden diezelfde avond ook weer enkele schaak- 

en dampartijen in de interne competitie gespeeld. Er stond deze week weer een 

artikel van Hans Leenders in Dagblad de Limburger. Verder kregen we een 

uitnodiging voor een schaaktoernooi in Schaesberg. En uiteraard hebben we weer 

een nieuw schaak- en damprobleem in deze nieuwsbrief en de vaste rubriek 

"Schaken met vuistregels". 

 

 

Royale overwinning damviertal in St. 

Oedenrode 

Op maandag 12-2-2007 speelde het damviertal van de Heldense Schaak- en Damvereniging zijn 
bondswedstrijd in de 10e ronde van dit seizoen en wel de uitwedstrijd tegen het team van RDS 
2 in St. Oedenrode. 
 
Als eerste uitslag kwam een remise op bord 2 voor Lei Janssen in een partij met weinig 
mogelijkheden. 
 
Hierna kwam weer een remise en wel op bord 4 voor Gerrit Kessels, die hiermee zijn eerste 
bondspuntje wist binnen te halen.  

Daarna wist in een spannende partij Ton Noyens de overwinning te grijpen op bord 1. 

Ook Jo Peeters op bord 3 wist zijn partij te winnnen met nog slechts enkele minuten speeltijd op de 
klok, zodat ons damviertal uiteindelijk een verdiende 6-2 overwinning wist te behalen. 
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De persoonlijke uitslagen waren dus:  

1. Piet Gabriels - Ton Noyens 0 - 2 

 

2. Piet van Hoof - Lei Janssen 1 - 1 

3. Friso van Zutphen - Jo Peeters 0 - 2 

4. Nard van de Laar - Gerrit Kessels 1 - 1 

RDS 2 - HSDV 2 - 6 

De volgende wedstrijden moeten nog worden gespeeld: 
Heymans Excelsior - E.A.D 2 
E.A.D. 2 - H.S.D.V. 
R.D.S. 2 - De Schuivers 

 

Interne competitie voorjaar 2007 schaken 
 
In de finalegroep 1 werden afgelopen maandag 12 februari 2007 twee partijen gespeeld. Wim 
Oosthuizen versloeg Hans Pirée in een ingewikkelde partij waarin Wim met diverse stukken de 
verdediging van Hans klem zette en voldoende voordeel behaalde voor de winst. De langste partij van 
de avond werd gespeeld tussen Marcel Schuman en Wiel Versteegen. Er werd in een toreneindspel 
tot de laatste pion doorgespeeld waarin Marcel twee pionnen offerde voor meer bewegingsvrijheid 
voor zijn toren en won de verloren pionnen weer terug. Het eindspel tussen pion en toren was totaal 
remise zodat na ruim 3 uur spelen het punt gedeeld werd. 
 
De topper tussen Jan Verbruggen en Jac Janssen in de finalegroep 2 was bijzonder spannend. Jan 
kwam een stuk voor te staan maar verloor dit later weer. Het eindspel met dame en pionnen wist Jan 
echter te winnen zodat hij de ongeslagen koploper is geworden. De partij tussen Carsten Daniëls en 
Guus Jagers eindigde ondanks een iets betere stand voor Carsten na 2,5 uur spelen in remise. 

Programma komende week schaken en dammen 

   
OP MAANDAG 19-02-2007 IS ER GEEN CLUBAVOND I.V.M. CARNAVEL 
 
Voor maandag 26-02-2007 is de planning: 
Finalegroep 1 
Piet Pouwels - Marcel Schuman 
Johan Zonneveld - Yero Derikx 
Hans Leenders - Eddy Thewis 
Wiel Versteegen - Hans Pirée 
Wim Oosthuizen is dan voorlopig vrij 
 
Finalegroep 2: 
Guus Jagers - Nico Grubben 
Lei Janssen - Gerard Eggebeen 
Jan Verbruggen - Luc Janssen 
Carsten Daniëls en Jac Janssen zijn voorlopig dan vrij 
 
Door afmeldingen kunnen hierin nog wijzigingen komen. 
 
Lei Janssen, wedstrijdleider 

 



Uitslagen dammen seizoen 2006 - 2007 interne competitie 

Afgelopen maandag 12 februari 2007 werden twee partijen gespeeld in de interne damcompetitie. In 
de partij tussen Albert Janssen en Hans Leenders had Hans de kans om minstens een remise te 
bereiken, maar hij zag een kleine combinatie over het hoofd en verloor een kostbare dam zodat de 
winst naar Albert ging. Piet Pouwels kon in zijn partij tegen Nico Grubben niet voor een verrassing 
zorgen zodat Nico verdiend de punten pakte. 

 

Artikel Hans Leenders in Dagblad de Limburger deel 2 

Het tweede artikel over Hans Leenders over zijn promotie naar de hoogste groep bij Schaakvereniging 
Venlo stond afgelopen woensdag in Dagblad de Limburger. Dit is weer te lezen door op onderstaande 
link te klikken. 
 
http://mgl.digi-dition.nl/daily/2007/2/14/MGL/VL/2/articles/artikel_DDL_1DA_20070214_30_383.php 

 

Schaakprobleem: mat in 2 

 

 

In deze mat in 2 zit de zwarte koning totaal gevangen tussen de witte stukken. 
De oplossing is niet al te moeilijk maar wit kan slechts met één goede sleutelzet de winst vinden. 
 
De sleutelzet van ons vorige probleem was Tf3 waarna de winst makkelijk is te vinden. 

 

Damprobleem: wit speelt en wint 
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Dit damprobleem is iets moeilijker als het vorige. Wit begint en wint. 
Zoals vaker bij damproblemen moet er voor de winnende partij eerst flink geofferd worden. 
 
De oplossing van het vorige probleem was: 
 

 

 
 

Zaterdag 10 maart 2007: het Schaesberg Rapid 

 

 
 
 
Op zaterdag 10 maart 2007 organiseert de S.V. Schaesberg haar jaarlijkse Rapid-toernooi. Het 
toernooi maakt tevens deel uit van de Grand-Prix cyclus voor senioren (LiSB). 

Lokaal:  “Het Streeperkruis” Streeperstraat 66 in Landgraaf  (Schaesberg) Tel. 045 – 531 33 97 
              (ca. 5 minuten lopen vanaf het N.S.-station). Ruime parkeerplaats aanwezig. 

Toernooivorm 



7 ronden Zwitsers met een bedenktijd van 20 minuten per speler per partij. Bij voldoende deelname 
wordt er in drie groepen gespeeld: 

Groep A:   
KNSB en Promotieklasse LiSB 
Groep B:   
1e en 2e klasse LiSB met een maximale rating van 1799 
Groep C:   
3e  klasse LiSB, jeugd t/m 16 en huisschakers (allen met een maximale rating van 1799) 
De groepen B en C spelen gecombineerd, maar de prijzen worden per groep toegekend. Spelers met 
een Nederlandse rating van 1800 of hoger kunnen uitsluitend deelnemen in groep A. 

Prijzengeld 

De prijzen zijn als volgt. Bij voldoende deelnemers kan dit worden verhoogd. 
 
Groep A 
1e €  50,- 
2e € 30,-  
3e € 20,- 

Groep B  
1e € 40,-  
2e € 25,- 
3e € 15,- 

Groep C 
1e € 30,-  
2e € 20,-  
3e € 15,- 

Inschrijfgeld: € 7,50 (jeugd t/m 16: € 5,50), inclusief 2 broodjes en een kop koffie,  

Aanmelden: Tot 10.00 uur in de speelzaal of vooraf bij H. Hageman, 06-28268609 of 
hanshageman@hotmail.com 
   
Aanvang:   10.15 uur                       
Pauze:       ca. 13.00 uur 
Einde: ca.  17.15 uur                    

 
 

Schaken met vuistregels 

Beoordelen van een stelling: 
In het schaken moet je de vaardigheid tot het algemeen beoordelen van de stelling 
ontwikkelen.  
Je moet in je denken en zoeken naar een zet eerst een algemeen oordeel vormen en 
daarna gaan rekenen. 
  

Blumenfeld: 
1.     Men moet bij elke zet de strengste innerlijke discipline in acht nemen; In het bijzonder moet je niet 

van de ene variant naar de andere en weer terug pendelen. Bij het berekenen moet je een 
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volgorde hanteren. 
2.     Nadat de zet van je tegenstander gespeeld is, neem je nog een keer de stelling in je op zonder je 

door een vooraf oordeel te laten beïnvloeden; Haast je niet en ook een geplande zet niet meteen 
spelen; 

3.     Bij het bepalen van de volgorde van de te berekenen varianten moet je jezelf beperken; Ten 

eerste bekijk je de meest scherpe / gevaarlijkste zet. Nadat je daartegen een verdediging gezien 
hebt, ga je naar andere mogelijkheden van je tegenstander zoeken. 

4.     Als de varianten pas beginnen nadat jij jou (enige) zet gespeeld hebt, is het zinloos alle varianten 

te gaan berekenen. Doe de zet en ga daarna rekenen in zijn tijd. Met de zet reeds gedaan is het 
makkelijker voor te stellen. 

5.     In rustige stellingen zonder geforceerde varianten, moet je weinig rekenen. 

6.     Heb je de keus tussen twee gelijkwaardige zetten, kies dan degene die minder rekenwerk vereist. 

Dat vermindert de kans op fouten door verkeerd rekenen. 
7.     Varianten berekenen is een noodzakelijke en belangrijke techniek. Kun je dat proces 

vereenvoudigen of verlichten, des te beter. 
  

Als je de partijen van Fischer bekijkt zie je dat hij bijna automatisch onnodige 
schoonheid vermijdt, en niet vaak in een kluwen van varianten terechtkomt. Zijn 
waarheid lag juist in de eenvoud. 
  

Tel je voordelen en doe er wat mee. 
Benader iedere stelling met een logische beredenering. Houd een interne dialoog om 
de stelling te doorgronden. Redeneer gewoon in 1 of twee extra (gratis) zetten voor 
jezelf of voor de tegenpartij. 
De grondslag van iedere beoordeling of elk oordeel is de momentele 
krachtsverhouding (materiaal verhouding) 
      De relatieve waarde van een stuk wordt bepaald door: 
      Het aantal velden dat het bestrijkt; 
      De mate van het kunnen handhaven (aangrijpbaarheid van het veld); 
      Zijn inzetbaarheid bij de strijd; 
      Zijn wendbaarheid, verplaatsbaarheid naar een ander deel van het bord; 
      De mate van samenwerking met andere stukken; 
  

Hoe de juiste zet te vinden?  
Begin bij het normale verloop. Daarna probeer je jezelf 2 zetten te mogen laten doen 
of de tegenstander 2 als jij de verdediger bent, of als je niet ziet wat hij van plan is.  
Of redeneer van: "stel ik verhinder een bepaalde zet, wat dan…". Zet een 
redeneerplan op! 
  

De beoordeling en analyse van een stelling is gebaseerd op initiatief, beweeglijkheid 
en veiligheid van de koning.  
Beweeglijkheid is verder onderverdeeld in pionnenstructuur en algemene vrijheid van 
de stukken. Samen met de tactische complicaties moeten we ons steeds 5 
basisvragen stellen: 
a.      Sta ik voor, achter of gelijk in materiaal? 

b.      Staan mijn pionnen goed en hoe staan ze in vergelijking met die van tegenstander? 

(beweeglijkheid) 
c.      Hoeveel bewegingsvrijheid hebben mijn stukken en is mijn bewegingsvrijheid groter dan die van 

mijn tegenstander? (beweeglijkheid) 
d.      Staan de koningen veilig of staan zij blootgesteld aan aanval? 



e.      Wat is de dreiging? (combinatie). 
  

De stukkenconfiguratie / samenwerking wordt voornamelijk bepaald door de positie 
van de dame (sterkste stuk). 
  

Ook de methode van het uitsluiten (of de “negatieve denkwijze”) is een manier om tot 
een zetkeuze te komen. Het is ook een manier om je plan te controleren. De 
gedachte is dus dat je een zet kiest omdat al het andere nog slechter is. 
  

Eis van een stelling niet meer dan zij kan geven. 

 

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

 

  

 

HOOFDSPONSOR HSDV 
AutoArena Venlo, Celsiusweg 5, 5928 PR 

Venlo 
Tel.: (077) 320 30 40 - Fax: (077) 320 30 

90 
Website: www.autoarena.nl 
E-mail: venlo@autoarena.nl  

 

 
AutoArena Venray, 

Leunseweg 47a, 5802 CG Venray 
Tel.: (0478) 55 13 00 - Fax: (0478) 58 56 96 

E-mail: venray@autoarena.nl  

 
AutoArena 
Panningen, 

JF kennedylaan 20, 
5981 XC Panningen 
Tel.: (077) 306 06 66 
- Fax: (077) 307 75 

70 
E-mail: 

helden@autoarena.nl 
 

 

 

http://www.hsdv.nl/
http://www.autoarena.nl/
mailto:venlo@autoarena.nl
mailto:venray@autoarena.nl
mailto:helden@autoarena.nl

