
 

*  N I E U W S B R I E F  H S D V  *   

 

  

 

E-mail: hsdv-

helden@planet.nl 

Homepage: www.hsdv.nl 

 Jaargang 3 nr. 19  -  22 december 2007  

Hallo schaak- en damleden 

 

In de laatste wedstrijden en partijen van 2007 hebben onze beide schaakteams 

een nederlaag geleden in de 4e ronde van de externe bondscompetitie. In het 

jaarlijkse interne gecombineerde toernooi wist Nico Grubben deze keer de titel 

te pakken. Verder in deze laatste nieuwsbrief van 2007 weer een damles van 

Nico en een aankondiging voor een damtoernooi op internet van damvereniging 

Eureka uit Heerlen . 

 

Vanaf deze plaats wensen wij iedereen een heel mooi kerstfeest en een 

voorspoedig 2008. 

 

Gecombineerd toernooi schaken en dammen 

   
Om het jaarlijkse gecombineerde schaak- en damtoernooi te winnen moet je beide denksporten heel 
behoorlijk kunnen beheersen. En omdat enkele dammers ook meespelen in de schaakcompetitie en 
er ook enkele schakers bij de dammers meespelen zijn het deze spelers die hoge ogen gooien in de 
einduitslag. Dit jaar was het Nico Grubben die in een spannende laatste ronde de eerste plaats 
pakte, ook omdat Albert Janssen in de laatste ronde na jaren de grote kanshebber Urbain Diarra met 
dammen wist te verslaan, zodat Nico door zelf te winnen bovenaan eindigde. Eddy Thewis deelde 
met Urbain Diarra de tweede plaats. 

      

   
De totale uitslag van deze avond was als volgt:     

Nico Grubben 8 - 12   

           

Eddy Thewis 8 - 11   

Urbain Diarra 8 - 11   

Wiel Versteegen 8 - 10   

Jan Verbruggen 8 -   9   

Marcel Schuman 8 -   9   

Johan Zonneveld 8 -   9   

Carsten Daniëls 8 -   9   
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Lei Janssen 8 -   9   

Albert Janssen 8 -   8   

Hans Leenders 8 -   7   

Guus Jagers 8 -   6   

Gerrit Kessels 8 -   2   

 
    

 
  

Schaakteams HSDV kunnen geen punten 

pakken in 4e competitieronde 
 

  
Het is voor onze beide schaakteams moeilijk om deze competitie punten te pakken. Afgelopen 
zondag 16 december 2007 gingen ook in de vierde ronde de punten naar de tegenstanders. Ons 
eerste team moest in Blerick zijn meerdere erkennen in Blerick 1. Op het eerste bord behaalde 
Urbain Diarra een prima resultaat door remise te spelen. Daarna ging op het vierde bord de partij 
van Wim Oosthuizen verloren, maar Jan Verbruggen trok door een mooie overwinning op het 
achtste bord de stand weer gelijk. Helaas ging de partij van Pascal Schuman op het zevende bord 
verloren. Ook Marcel Schuman zag zijn partij langzaam maar zeker verloren gaan op het vijfde bord. 
Wiel Versteegen bereikte op bord drie een paard met pionnen eindspel, maar verloor twee pionnen 
en kon in het eindspel de stelling niet meer houden. Eddy Thewis behaalde op bord zes een mooie 
overwinning, maar toen had Blerick de matchpunten al binnen. De langste partij werd gespeeld door 
Hans Leenders die een eindspel van twee torens tegen een dame bereikte maar door een schaak 
van de tegenstander een toren verloren zag gaan zodat verder spelen geen zin meer had, zodat 
Blerick met 5½-2½ aan het langste eind trok. 
 
De persoonlijke resultaten van ons eerste team: 
   

M. v. Vliembergen - U. Diarra ½-½ 

  

J. Kerren - H. Leenders 1 - 0 

R. v. Vliembergen - W. Versteegen 1 - 0 

D. Bergmans - W. Oosthuizen 1 - 0 

S. Senden - M. Schuman 1 - 0 

H. Jungen - E. Thewis 0 - 1 

R. Cuppen - P. Schuman 1 - 0 

A. Plate - J. Verbruggen 0 - 1 

Blerick 1 - HSDV 1 5½-2½ 

Helaas, ook de 4e wedstrijd-ronde leverde geen overwinning op voor ons tweede schaakteam. 
Zondagmiddag hebben we verloren van De Postertoren. 
 
Nico Grubben en Guus Jagers liepen op de borden 3 en 4 tegen een nederlaag op. Johan 
Zonneveld wist tegen Frank Clevers een remisie uit het vuur te slepen. In een eindspel met elk een 
toren en ongelijke lopers werd ook op bord 1 remise gespeeld door Gerard Eggebeen. 
 
Al met dus een 3 - 1 nederlaag. 
 
De persoonlijke resultaten van ons tweede team: 



J. Hendrikx - G. Eggebeen ½-½ 

  

F. Clevers - J. Zonneveld ½-½ 

A. Hermus - N. Grubben 1 - 0 

Th. van Pol - G. Jagers 1 - 0 

Postertoren 1 - HSDV 2 3 - 1 

Alle standen en uitslagen van deze schaakzondag zijn terug te vinden op de website van de 
Limburgse Schaakbond: www.lisb.nl. 
  

 
  

Combineren op het dambord  door NicoGrubben 

Les 4: de tempozet 
 

Normaal doet men om beurten één zet. Maar als je “op slag gaat staan”, is je volgende zet 
bekend en kan de tegenstander in feite 2x zetten zonder dat je zelf een zet naar keuze kunt 
doen. In zo’n geval heeft de tegenstander een zogenaamd “vrij tempo”. 

 

De laatste zet van zwart was (20-25). Als wit de schijf op 30 laat staan, is de volgende zet (of beter 
gezegd slag) van zwart bekend, namelijk (25x34). Dus kan wit nu 2x zetten zonder dat zwart hier 
invloed op heeft.  
In dit geval is het uit na 50-44[1

e
 zet] (25x34) 44-39[2

e
 zet] (34x43) 49x18.  

 
Dit was niet zo moeilijk te zien. Maar wat te denken van onderstaande stand. 
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Wit kan hier winnen door: 
33-29 (24x31) zwart staat nu met schijf 27 op slag 
40-35 (27x38) en nu staan zowel wit (schijf 35) als zwart (schijf 23) op slag 
35x2 (23x32) 2x36 (32-37) 36-27 (37-42) 48x37 
 
Zoals we in dit voorbeeld zien, kun je ook soms zelf een of zelfs meer vrije tempo’s creëren. 

Damprobleem: wit speelt en wint 

 

Ook in het bovenste diagram heeft wit een tempozet doordat zwart op slag is gaan staan. Met een 
mooie eindslag wint wit. (5 zetten diep)  
 

Vorige keer kon wit winnen door: 
37-31 (36x27) 12-8 (2x24) 7-2 (16x7) 2x18 (1-6) 18-7 

 



Schaakprobleem: wit geeft mat in 2 

 
 
Deze week weer een mat in 2 waarin de minorpromotie een hoofdrol speelt. 

De oplossing van het vorige probeem: 
1. Dg4 {dreigt Dg2#(#1)} Tg3 (1... Tf3+ 2. Dxf3#) (1... Te3 2. Dg2#) (1... Lg3 
2. Df3#) (1... Lf2 2. Pxf2# (2. Dg2#)) 2. Pf2#  

 
  

Uitnodiging vierde eindejaarstoernooi op 

Kurnik 



 
  

  

Damvereniging Eureka uit Heerlen organiseert op zaterdag 29 december een 
on-line damtoernooi.  
De gegevens van dit toernooi zijn: 
  

  

Plaats: http://www.kurnik.org in prive damkamer 10x10.  

Datum:  zaterdag, 29 december 2007  
Aanvang: stipt om 20u15 
Aanmelden: 20u10, de privé damkamer is geopend vanaf 20h00  
Toernooiformule: Zwitsers systeem over 11 rondes  
Tijd per partij: 5min+2sec  
Derde uitgave: 39 deelnemers uit 7 landen  
Steeds meer toppers ontdekken kurnik. Spelen op kurnik is vrij eenvoudig en volledig gratis. Het enige 
wat je moet doen is een "pasword" en "nickname" aanmaken en je kan dan naar hartelust dammen 
tegen spelers uit alle continenten zowel in het 10x10 als het 8x8 damspel.  
Kurnik is vertaald in 15 verschillende talen waaronder het Frans.  
Stel jullie bond, clubs of damvrienden in kennis van dit toernooi, dank u.  
 

Met vr. groeten  
Raymond Vandecaetsbeek 
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Voor alle uitslagen en standen zie onze website: www.hsdv.nl 
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