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Hallo schaak- en damleden 

 

Na de jaarlijkse schaakprobleem oplosavond (waar de meeste deelnemers alle 

oplossingen konden vinden) die in de snelste tijd gewonnen werd door Jan 

Verbruggen, zijn er nog drie clubavonden: 14 mei, 21 mei en 3 juni. Verder in 

deze nieuwsbrief weer de damlessen van Nico, een artikel over obligaties van het 

nieuwe gemeenschapshuis van Helden-Dorp en de ontwikkelingen rond het nieuw 

te vormen bestuur van de Limburgse Schaakbond. Uiteraard hebben we weer een 

nieuwe schaak- en damprobleem. 

 

Jan Verbruggen winnaar spannende 

schaakprobleemavond 

Afgelopen maandag vond de jaarlijkse schaakprobleemavond van onze club plaats. Hans Leenders, 
onze vaste eindspelredacteur koos dit jaar voor een opzet met iets gemakkelijkere opgaves waardoor 
de factor tijd een belangrijkere rol speelde.  Naast de traditionele opgaves uit de schaakliteratuur had 
Hans ook enkele eigen combinaties gemaakt.De eerste 8 opgaves werden door bijna iedereen vrij vlot 
opgelost, maar toen ging hier en daar de machine toch haperen. Alleen Jan Verbruggen en Marcel 
Schuman streden nek aan nek voor de eerste plaats, Jan had wat minder tijd nodig voor zijn laatste 
opgave en ging dus verdiend met de eerste plaats aan de haal, op de voet gevolgd door Marcel. Net 
zoals verleden jaar was het weer jeugdspeler Carsten Daniëls die beslag legde op de derde plaats, 
een zeer goede prestatie in het sterke deelnemersveld. 

In totaal eindigden 6 spelers binnen de tijd al was het voor Urbain met nog minder dan 1 minuut te 
gaan met de hakken over de sloot. 
 
Al met al was het een leerzame avond, ook voor de scheidsrechters Hans en Eddy die regelmatig met 
behulp van de computer de soms erg creatieve, maar niet altijd correcte oplossingen moesten 
beoordelen. Volgend jaar staat er weer een probleemavond op het programma, dus is het misschien 
verstandig te oefenen met de opgaves die regelmatig via de nieuwsbrief verstuurd worden! De gehele 
uitslagen zijn te vinden op onze website. 
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Resterend programma seizoen 2006 - 2007 

 
Ma 14-05-2007 Interne Kompetitie Dammen laatste wedstrijden 
Ma 21-05-2007 EINDSPELWEDSTRIJD DAMMEN 
Ma 28-05-2007 PINKSTERMAANDAG, geen clubavond 
Ma 03-06-2007 Laatste clubavond van dit seizoen / TEAMWEDSTRIJDEN 
 
Op maandag 14 mei 2007 hebben we niet de beschikking over ons clublokaal van 19.00 tot 20.00 uur. 
Er is dan geen jeugdschaken. 

 
  

Damles voor beginners (door Nico Grubben) 
  
Als een schijf de achterste rij haalt promoveert hij tot dam. De meeste mensen noemen dit “dam halen”. 

Een deftige benaming is “een schijf kronen tot dam”.  

Dit gebeurt door er een schijf van dezelfde kleur op te plaatsen.  

  

 

In bovenstaande stand had wit al lang kunnen opgeven. Tot zijn verrassing speelt zwart nu (4-10) 15x22 (7-12). 

Vervolgens zegt zwart dat het uit is vanwege oppositie.  

Hier is wit het niet mee eens. Hij is met de slag immers over veld 4 gekomen en dus is zijn schijf een dam???  

Dit is echter niet juist. Volgens de regels wordt een schijf pas een dam als hij de damrij bereikt en daar tot 

stilstand komt. De witte schijf is niet tot stilstand gekomen op veld 4 en dus is de schijf geen dam. 

 



 

In bovenstaande stelling, haalt wit een dam op 4, maar kroont hem niet. Zwart zet (7-11) en wit slaat met de 

nog steeds ongekroonde schijf 4x27. Nadat zwart (11-17) heeft gespeeld claimd hij de partij. Volgens hem is de 

witte schijf geen dam omdat beide spelers een zet hebben gedaan nadat de schijf veld 4 bereikte. 

Hij heeft echter ongelijk. Dit is namelijk de uitzondering die in de vorige les werd genoemd. Een schijf die men 

niet kroont is en blijft altijd een dam. Het maakt niet uit of er daarna gezet is. 

Het mag duidelijk zijn dat het raadzaam is om een gepromoveerde schijf meteen te kronen.  

 

Damprobleem: wit speelt en wint 

 

 

In deze compositie van M. Lepsic  maakt wit dankbaar gebruik van de meerslagregel. 

 

De oplossing van het vorige probleem was: 

46-41 (35x44) 43-39 (44x33) 42-38 (33x31) 32-28 (23x32) 41-37 (..x..) 47x20 

 

 
  

Schaakprobleem: mat in 5 



 
 
Voor iedereen die de schaakproblemen van afgelopen maandag te gemakkelijk vond: deze mat in 5 
kunnen we tot de zeer pittige schaakproblemen rekenen. Er zijn twee varianten mogelijk. 
 
De oplossing van ons vorige schaakprobleem was het schijnbaar nutteloze Kf5-e5, maar als zwart nu 
de toren op e8 slaat, volgt Ke5-d6, waarna het mat niet meer te voorkomen is. 
  

  

 

Obligaties MFC (Multifunctioneel Centrum) 

in Helden-Dorp 

 

Over een paar jaar zullen we niet meer in ons huidige zaaltje clubavond hebben. Hoewel 

het voor onze vereniging nog prima voldoet, zal De Riehn onderdeel uitmaken van het 

nieuw te realiseren Multifunctioneel Centrum (MFC).  
 

De bouwplannen zijn klaar. Er is echter nog een tekort om deze uit te voeren.  

Dit wil men oplossen door o.a. een gemeenschapslening.  

In het kort komt het erop neer dat alle inwoners van Helden en gebruikers van het 

toekomstige MFC, obligaties kunnen kopen. Deze kosten € 20,00 per stuk. Uiteindelijk krijg 

je dit bedrag weer terug. Dit gebeurt tussen het 6
e
 en 25

e
 jaar door loting. Gedurende de 

looptijd zal geen rente worden uitgekeerd. 

 

Degene die meedoen, krijgen een boek over het huidige patronaat en gemeenschapshuis. 

 

Als er leden zijn die obligaties willen kopen, kunnen ze de brochure hiervoor krijgen in de 

Riehn. Deze is tevens als bijlage aan deze nieuwsbrief toegevoegd.  

 

Commissie voor vorming bestuur LiSB benoemd tijdens 



Buitengewone Algemene Vergadering op woensdag 9 mei in 

Roermond 
  
Op woensdag 9 mei vond in de Jo Janssen-zaal (clublokaal RSC ’t Pionneke) van de Jo Gerris 
sporthal te Roermond een Buitengewone Algemene Vergadering van de Limburgse 
schaakbond plaats. De vergadering werd bijgewoond door 22 personen, die hun bij de 
Limburgse bond aangesloten vereniging kwamen vertegenwoordigen. 
  
Deze Buitengewone Algemene Vergadering vond plaats naar aanleiding van het terugtreden van het 
bestuur van de Limburgse schaakbond tijdens de Algemene Vergadering op 31 maart. Sinds het 
terugtreden op 31 maart is het bestuur demissionair; het handelt wel alle lopende zaken af tot en met 
de Algemene Vergadering in september 2007.  
  
Na het terugtreden van het bestuur heeft erelid en voormalig voorzitter van de LiSB Frank Clevers op 
de website van de LiSB een brief aan alle leden geplaatst om tot gesprekken te komen over de 
ontstane situatie; er was immers tijdens de Algemene Vergadering van 31 maart niets concreets 
afgesproken over ‘hoe nu verder?’. Hij heeft vervolgens gesprekken gevoerd met leden van het 
demissionaire bestuur, afgevaardigden van de verenigingen GESS, DJC en SV Schaesberg, externe 
adviseurs onder wie verenigingsconsulent van de KNSB Franck Steenbekkers en een aantal 
individuele leden.Er is in overleg met deze partijen besloten tot het uitschrijven van een Buitengewone 
Algemene Vergadering, zoals volgens art. 16 van het Huishoudelijk Reglement mogelijk is.  
  
Deze vergadering vond dus plaats op 9 mei in Roermond. De leden van het demissionaire bestuur 
waren bij deze vergadering op 9 mei niet aanwezig; zij wilden de vergadering alle ruimte geven om 
een visie op toekomst gestalte te geven. Om niemands onafhankelijkheid in het geding te brengen, 
werd in goed onderling overleg besloten dat KNSB verenigingsconsulent Franck Steenbekkers als 
voorzitter van de vergadering zou fungeren. Frank Clevers fungeerde als secretaris van de 
vergadering. De vergadering waardeerde het voorzitterschap van de vergadering van de heer 
Steenbekkers zeer en dankte hem hier hartelijk voor. 
  
Tijdens de vergadering kwam een voorstel aan de orde om een commissie te benoemen die zich over 
de na het aftreden van het bestuur ontstane situatie en de vorming van een nieuw bestuur buigt. De 
acht gegadigden die zich voor deze commissie hadden aangemeld, werden allen door de 
Buitengewone Algemene Vergadering gekozen. Namens de Venlose schaakvereniging diende de 
heer Th. van Spijk een voorstel in dat er niet twee personen van dezelfde vereniging in de commissie 
zouden mogen plaatsnemen. Dit voorstel werd verworpen. Alle acht personen die zich kandidaat 
hadden gesteld, werden derhalve gekozen, hetgeen betekent dat de verenigingen Voerendaal en DJC 
elk twee leden in de commissie hebben. De volgende personen zijn in de commissie benoemd: 
  
Jos Uiterwijk voorzitter MSV-VSM Maastricht 
Ruud Werts voorzitter GESS Sittard 
Roger Hünen voorzitter SV Voerendaal, vml. bestuurslid LiSB 
Toin Voncken voorzitter DJC Stein, vml. bestuurslid LiSB 
Eduard Evers lid DJC Stein 
Arno Henzen lid SV Voerendaal 
Frank Clevers voorzitter De Postertoren Herkenbosch, vml. voorzitter en erelid LiSB 
Dick Klokgieters jeugdleider RSC 't Pionneke, vml. voorzitter LiSB 
  
Het voorstel voor de opdracht die de commissie krijgt, werd aangenomen met een kleine aanvulling. 
Onderstaand treft u de volledige tekst aan van de opdracht waar de commissie mee aan de slag gaat 
(de cursief gedrukte woorden zijn de woorden die naar aanleiding van een discussie in de vergadering 
aan het bestaande voorstel zijn toegevoegd). 
  
Opdracht aan de commissie: 
naar aanleiding van het aftreden van het bestuur van de LiSB op de Algemene Vergadering van 31-
03-2007 buigt de commissie zich over de ontstane situatie, analyseert deze terdege en trekt 
conclusies. Het doel van de commissie is om ruim vóór de Algemene Vergadering van september 



2007 voldoende kandidaten te hebben gevonden voor een bestuursfunctie. De gevonden kandidaten 
zullen verkiesbaar gesteld worden op de vergadering van september.  
De commissie beziet indien mogelijk tevens de invulling van eventuele overige vacante functies 
binnen de organisatie van de LiSB die buiten het bestuur liggen.  
Alle kandidaten die op de najaarsvergadering verkiesbaar zijn, dienen voldoende enthousiasme en 
kwaliteiten in huis te hebben, maar dienen in ieder geval ook te kunnen rekenen op het volste 
vertrouwen van de leden en dienen met een schone lei te kunnen beginnen, in die zin dat er niet nog 
oud zeer (bijvoorbeeld naar aanleiding van de brief van de verenigingen GESS, DJC en SV 
Schaesberg) weggewerkt moet worden. De verkiesbare personen worden in eerste instantie op hun 
enthousiasme en kwaliteiten beoordeeld, maar er wordt ook rekening gehouden met regionale 
spreiding.  
De commissieleden kiezen uit hun midden een voorzitter en secretaris. 
  
Zoals in de hierboven beschreven opdracht staat geformuleerd, hebben de commissieleden een 
voorzitter en secretaris gekozen. De commissie is aansluitend aan de Buitengewone Algemene 
Vergadering op 9 mei meteen bijelkaar gekomen voor de eerste bijeenkomst. Tijdens die bijeenkomst 
werd Frank Clevers gekozen tot commissievoorzitter, Roger Hünen vice-voorzitter, Eduard Evers 
secretaris. De commissie zal open en transparant functioneren en communiceren en waar nodig 
meteen mededelingen doen. 
  
Gegevens commissievoorzitter: 
Frank Clevers 
Peereboom 8 
6074 DH Melick 
Privé 0475-535737 
Zaak 046 - 4116519 
Gsm 06 24 14 11 03 
frank.clevers@hotmail.com  
  
Gegevens secretaris commissie: 
Eduard Evers 
Ketelslagersdreef 5 
6162 JV Geleen 
046-4510742 
info@ispwebraptors.com 

 

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 

mailto:frank.clevers@hotmail.com
mailto:info@ispwebraptors.com
http://www.hsdv.nl/
http://www.autoarena.nl/
mailto:venlo@autoarena.nl
mailto:venray@autoarena.nl


- Fax: (077) 307 75 
70 

E-mail: 
helden@autoarena.nl 

 

 

 

mailto:helden@autoarena.nl

