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Hallo schaak- en damleden 

 

Onze beide schaakteams hielden afgelopen zondag 25 maart 2007 drie punten 

over aan de wedstrijden tegen Pionneke 3 en 4 uit Roermond. Vooral ons tweede 

team deed het prima met een afgetekende 3-1 overwinning. Ons clublokaal was 

weer goed gevuld afgelopen maandag en er werd weer volop geschaakt en 

gedamd. Ook waren weer enkele verrassende uitslagen te noteren. A.s. vrijdag 

30 maart gaan enkele van onze leden weer naar de bibliotheek in Panningen om 

geïnteresseerden informate te geven over deze denksporten en eventueel een 

partijtje te schaken of te dammen. Verder hebben we het tweede artikel van 

Nico Grubben over damlessen voor beginners en weer een schaak- en 

damprobleem. Bij de jaarlijkse verkiezing van de Audi dealer van het jaar is 

AutoArena, sponsor van de Heldense Schaak- en Damvereniging, dit jaar als 

allerbeste uit de bus gekomen, waarover een artikel. 

 

Weer gelijkspel HSDV 1 in spannende 

thuiswedstrijd 

De 6e bondswedstrijd op 25 maart 2007 eindigde voor de 3e keer in deze competitie in een 3-3 
gelijkspel. De tegenstander was Pionneke 3 uit Roermond. Ook deze puntendeling was het maximale 
wat er voor onze schakers inzat. 
 
De eerste uitslag was een nederlaag op het eerste bord van Urbain Diarra die niet goed uit het 
middenspel kwam en een achterstand niet meer ongedaan kon maken. Deze achterstand werd weer 
snel gelijkgetrokken door een snelle overwinning van Pascal Schuman op het vijfde bord. Marcel 
Schuman wist een remise te behalen op het zesde bord na 1,5 uur spelen.  

 
De volgende uitslagen kwamen pas na ruim 3,5 uur spelen: op het derde bord behaalde Hans 
Leenders een remise in een paardeneindspel. Wim Oosthuizen had weer een lastig eindspel en kwam 
hier goed uit, maar had te weinig tijd om nog op winst te spelen zodat ook deze partij remise werd. 
Wiel Versteegen speelde weer de langste partij tegen een lastige tegenstander die hem dwong 
verdedigend te spelen, maar na afruil kwam Wiel toch weer wat beter te staan in een toreneindspel. 
Ook in deze partij bleek weer dat de twee uur per speler eigenlijk te krap is om ook in het eindspel de 
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beste zetten te vinden, zodat ook de vierde remise deze middag een feit werd.  
 
Uiteindelijk mochten onze schakers tevreden zijn met dit 3-3 gelijkspel tegen een goede tegenstander 
in deze laatste thuiswedstrijd in de Riehn te Helden van deze competitie. Ons eerste team staat nu op 
een mooie gedeelde 2e plaats en heeft nog een kleine kans op het kampioenschap, maar de 
achterstand van twee punten op koploper Blerick zal waarschijnlijk te groot zijn.  

 
 

HSDV 2 verslaat koploper Pionneke 4 met 3-

1 

 
Ons 2e schaakteam behaalde de mooiste overwinning dit seizoen: met 3-1 werd koploper Pionneke 4 
verslagen en staat nu op de tweede plaats in de ranglijst met één punt achterstand op Tegelen 2. 
 
Koploper Pionneke 4 uit Roermond had bij een overwinning op de HSDV 2 zeer goede kans op het 
kampioenschap. Maar op deze mooie lentedag  speelde onze tweede team de beste wedstrijd van het 
seizoen. Na een nederlaag van Guus Jagers op het vierde bord wisten de schakers van Pionneke 4 
geen enkel punt meer te halen. Gerard Eggebeen speelde een partij met wisselende kansen en na 
een lastig middenspel wist Gerard de winst te pakken, zodat de stand weer gelijk was. Ook Jan 
Verbruggen pakte op het tweede bord de overwinning. Hiermee had ons tweede al een gelijkspel 
binnen. Piet Pouwels speelde op het eerste bord een prima partij en had makkelijk remise kunnen 
aanbieden, maar hij had inmiddels een eindspel met een klein voordeel op het bord staan van loper 
tegen loper en wist een pluspion toch nog te promoveren en zodoende zijn tegenstander de eerste 
nederlaag van het seizoen te bezorgen. 
 
Door deze overwinning behoudt ons tweede team de kansen op het kampioenschap, maar heeft dit 
niet in eigen hand. Maar de tweede plaats op de ranglijst op dit moment is al een prima prestatie voor 
ons viertal. 

 

Piet Pouwels blijft koploper in finalegroep 1 

Jan Verbruggen pakt kampioenschap in finalegroep 2 

 
In de eerste groep eindigden alle wedstrijden in remise, iets dat zelden tot nooit eerder is 
voorgekomen. 
Toch kan men niet zondermeer besluiten dat er op onze clubavond op 26 maart 2007 niet voor de 
winst is gegaan. Wat wel meespeelt is dat er nog erg veel kandidaten zijn voor de eerste plaats 
waardoor niemand te veel risico's wil lopen. In de meeste partijen wordt weliswaar op winst gespeeld 
maar als de stelling niet duidelijk is en indien forceren teveel risico 's met zich meebrengt wordt snel 
tot remise besloten. Zo is deze competitie langzaam een pokerspel geworden en de vraag is wie de 
sterkste zenuwen heeft. Door deze uitslagen blijft Piet Pouwels aan de leiding. 
 
In de 2e groep kon Lei het uiteindelijk niet bolwerken tegen Jan, die door deze overwinning het 
kampioenschap pakte in finalegroep 2. Jan verloor slechts één partij en wist maar liefst zes keer te 
winnen. Luc haalde weer eens uit en deze keer was Gerard het slachtoffer. Carsten tegen Jac in de 
extra competitie werd remise en voor de competitie werd Guus tegen Nico ook remise na behoorlijk 
wat strijd. 

 



Hans Leenders trapt niet in lokzet van Jo Peeters en pakt 

koelbloedig de winst 

Enkele keren per jaar zijn er grote verrassingen in de interne schaak- en damcompetitie. De dampartij 
tussen Hans Leenders en Jo Peeters zou normaal gesproken door Jo gewonnen moeten worden, 
maar afgelopen maandag 26 maart 2007 had Hans een superdag. In de 25e zet deed Jo een lokzet. 
Hierdoor kon Hans een dam halen, maar ook Jo zou een dam krijgen plus een schijf voorsprong. 
Gezien de stand zou Jo dit met zijn ervaring hoogstwaarschijnlijk in winst hebben omgezet.  

Maar Hans pakte geen dam, maar deed koelbloedig eerst een tussenzet. Hierdoor kon hij een zet later 
nog steeds een zeer sterke dam halen, maar Jo niet meer. Door deze uitslag staat Hans op dit 
moment zelfs op een vierde plaats in de ranglijst. 

 

Programma komende week schaken en dammen 

   
Voor maandag 2 april 2007 had ik de volgende wedstrijden gepland 
  
GROEP 1  
Wiel Versteegen - Hans Leenders  
Urbain Diarra - Marcel Schuman  
Johan Zonneveld - Eddy Thewis  
Wim Oosthuizen - Yero Derikx  
  
GROEP 2 
Jac Jansssen - Nico Grubben  
 
EXTRA KOMPETITIE  
Hans Pirée - Guus Jagers  
Carsten Daniëls - Gerard Eggebeen  
Lei Janssen - Luc Janssen  
 
Jan Verbruggen is dan voorlopig vrij 
 
Wedstrijdleider Lei Janssen 

 

Damles voor beginners  (door Nico Grubben) 

 

Les 2: de notatie 

 
De notatie bij damwedstrijden lijkt op die van schaken. Bij damnotatie wordt altijd het begin- en 
eindveld genoteerd. Tussenvelden worden niet opgeschreven. 
De zetten worden genummerd. 
Bij een zet plaatst men een streepje (-) tussen het begin- en eindveld. 
Als men slaat komt er een maalteken (x) tussen begin- en eindveld. 
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Vanuit de beginstand is bovenstaand diagram op de volgende wijze ontstaan: 
1. 32-28   19-23 
2. 28x19 14x23 
3. 35-30 10-14 
4. 34-29? 23x25 
De vierde zet van zwart is een meerslag. Hij slaat vanaf veld 23, via veld 34, naar veld 25. Het 
tussenveld (34) wordt dus niet genoteerd. 
Achter de 4

e
 zet van wit staat een vraagteken (?). Hiermee wordt aangegeven dat dit geen goede zet 

voor wit is, hij verliest immers 2 schijven. Bij een zeer sterke zet kan men een uitroepteken (!) 
plaatsen. 

 

In deze stand heeft wit weliswaar een dam op 48, maar zwart heeft maar liefst 7 schijven. Toch is het 
afgelopen omdat witte alle zwarte schijven van het bord kan “vegen”. Namelijk met de slag 
48x30x19x2x11x22x31x48. Op het notatiebiljet zal komt te staan 48x48.  
Daardoor kun je niet zien welke tussenvelden worden gebruikt. Het is zelfs mogelijk dat wit de route 
tegengesteld neemt (48x31x22 etc.). Maar in alle mogelijke varianten is het resultaat van deze 
slachting hetzelfde, namelijk een witte dam op 48 en zwart bestaat niet meer. 



 

Bij analyseren en problemen wordt vaak een andere vorm van notatie gebruikt. Hierbij worden niet de 
zetnummers meer genoteerd en de zetten van zwart staan tussen haakjes.  
In het geval van het eerste diagram krijgen we dan het volgende: 
32-28 (19-23) 28x19 (14x23) 35-30 (10-14) 34-29? (23x25) 
In de volgende lessen en bij het wekelijkse damprobleem, zal meestal van deze laatste manier van 
noteren gebruik worden gemaakt. 

Damprobleem: wit speelt en wint 

 

 
 
Deze week is de opgave erg pittig.  

Zwart staat op het punt om dam te halen. Maar dit is voor wit niet ongunstig. Mits hij de goede zetten 
doet, krijgt hij zelf een erg sterke dam. 
 

De oplossing van het vorige probleem is: 
32-27 (21x43) 34-30 (24x33) 48x19 (10-14) 19x10 (5x14) 50-44 
Beide partijen hebben nu één schijf die in de zelfde “kolom” staan. Degene die aan zet is verliest, in dit 
geval dus zwart. Dit noemt men oppositie. 

 

Schaakprobleem: mat in 3 

 



 
 
Deze week weer een mat in drie met slechts vier stukken. Niet zo moeilijk als de vorige twee 
problemen. 
 
De oplossing van vorige week was 1. Tc4-d4, een op het eerste gezicht totaal onzinnige zet. Toch is 
dit de enige zet naar het mat in 3: er volgt b.v. Kf4-f3, 2. Td4-d2, Kf3-f4, Td2-f2 mat. 

 

 
   
Schaken en dammen in de bibliotheek te 

Panningen 

 
Enkele van onze leden gaan in samenwerking met de bibliotheek in Panningen (Patersstraat 54, 
5981 TS Panningen, tel: 077-3072382) enkele vrijdagavonden van plm. 18.30 tot 20.00 uur het 
schaken en dammen promoten door een kleine stand in te richten in de bibliotheek. Hier 
kunnen geïnteresseerde bezoekers over deze prachtige denksporten tekst en uitleg krijgen van 
onze leden. Uiteraard kan er ook een partijtje geschaakt en gedamd worden tegen een van onze 
clubleden en eventueel tegen een computer. 
 
We hopen op deze manier misschien enkele leden te winnen en mensen laten zien hoe er in officiële 
wedstrijden gespeeld wordt en wat de regels zijn. Ook kan er foldermateriaal over onze schaak- en 
damclub meegenomen worden. 
 



De derde vrijdagavond is gepland op 30 maart a.s., waarna opnieuw bekeken wordt hoeveel 
vrijdagavonden we hier zullen gaan staan. Het lijkt ons een zeer zinvol initiatief om op deze manier het 
schaken en dammen wat meer bekendheid te geven aan de bezoekers van de bibliotheek.  

 

PERSBERICHT VAN ONZE SPONSOR 

Auto Arena Audi Dealer van het jaar 2007! 

 

Bij de jaarlijkse verkiezing van de Audi dealer van het jaar is AutoArena, met vestigingen in 
Venlo, Venray en Panningen, dit jaar als allerbeste uit de bus gekomen. Op de meetpunten: 
klanttevredenheid, het technische kennisniveau van de service-afdeling en het behaalde 
marktaandeel scoorde AutoArena het beste. Tijdens het recentelijk gehouden jaarlijkse Audi 
congres mocht het Audi team van AutoArena de felicitaties en bijbehorende trofee in ontvangst 
nemen. De prijs wordt jaarlijks toegekend en is een initiatief van de Audi fabriek en de 
Nederlandse importeur Pon’s Automobielhandel.  
 
Beste Service team 
Afgelopen zomer wist het technisch service team van AutoArena al de nationale finale van de Audi 
Twin Cup winnend af te sluiten en eindigde bij de internationale finale in Valencia, waaraan 25 landen 
deelnamen, op een keurige vierde plaats. De Audi Twin Cup is een competitie voor service teams 
waarbij de technisch complexe vaardigheden, zoals het stellen van een diagnose en het verhelpen 
van gecompliceerde storingen beoordeeld worden. Ook op het gebied van klanttevredenheid behoort 
het bedrijf al jaren tot de top van Nederland.  
 
AutoArena timmert hard aan de weg 
Rond maart 2007 wordt er gestart met de bouw van het nieuwe Audi pand. Het stand-alone pand zal 
in alle opzichten volgens de Audi-architectuur worden gebouwd. Een bijzonder transparant gebouw, 
een in architectonisch opzicht hoogwaardig concept, geïnspireerd op een hangar gebruikt in de 
luchtvaart industrie, met gebruik van veel natuurlijke materialen en waar vooral de Audi belevenis 
wereld tot zijn volle recht zal komen. Naar verwachting zal de Hangar eind september gereed zijn. 
 
 
Voor meer informatie: 
Auto Arena B.V. 
Renate Barents  
Marketing & Communicatie 



Celsiusweg 5, 5928 PR Venlo 
Tel. 077 3203040 
E-mail: marketing@autoarena.nl 

 

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 
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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 
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E-mail: 

helden@autoarena.nl 
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