
 

*  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 4 nr. 7  -  4 oktober 2008 

Hallo schaak- en damleden 

 

In deze nieuwsbrief de uitslagen van de interne competities schaken en dammen 

met standen, een verslag met foto's van de opening van ons nieuwe clubgebouw 

afgelopen zondag en een nieuw schaak- en damprobleem. Verder hebben we het 

speelschema van de bondscompetitie schaken en een uitnodiging voor een 

snelschaaktoernooi voor teams op 19 oktober 2008 in Roermond. 

 

Opening dorpscentrum "het Kerkeböske" 

 
Op zondag 28 september was de officiële opening van ons nieuwe clubgebouw. Voor deze 
gelegenheid werden de grote damstenen en schaakstukken weer eens “uit de kast” gehaald. 
Gelukkig was het ideaal weer om buiten te spelen. Door een aantal van onze leden werden dam- en 
schaakdemonstraties gegeven. Op deze opening waren veel mensen afgekomen. Veel van hen 
maakte van de gelegenheid gebruik om een “potje” te dammen of schaken. 

Hieronder een aantal foto’s van deze middag. 
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De zoon van Henk van Eck neemt het op tegen de jeugd. 

 

Luc Janssen geeft uitleg over de regels van het edele schaakspel. 



 
 
De fanfare zorgde voor een muziekaal intermezzo. 
 

 
 
Arbiter Lei Janssen houdt in de gaten dat wel volgens de regels wordt gespeeld. 



 
 
Hans Leenders probeert de zoon van Henk schaak te zetten 
 

 
 
Jong geleerd is oud gedaan. 

 

Uitslagen seizoen 2008 - 2009 interne 

competitie schaken 

   

Ronde 3: 29 september 2008 
     Schaken 



Hans Leenders - Hans Pirée 1 - 0 uitslagen 
najaar 2008 

keizersysteem 

Urbain Diarra - Marcel Schuman 1 - 0 

Gerard Eggebeen - Wiel Versteegen ½-½ 

Jan Verbruggen - Johan Zonneveld 1 - 0 

Jac Janssen - Luc Janssen 0 - 1 

Vrij - Eddy Thewis 0 - 1 

 
Stand schaken na de 3e ronde:  

 

 
Hieronder weer een korte toelichting op de berekening van de Ktot punten (keizer-totaal-
punten) 
 
Eddy was aanwezig en heeft daarom de wedstrijd tegen vrij gewonnen met schaken. Harry was 
aanwezig en heeft daardoor de wedstrijd tegen vrij bij dammen gewonnen. Eddy heeft meerdere 
malen tegen Harry gedamd, maar hiermee is nog geen rekening gehouden, zou wel mogelijk zijn, 
maar ik weet niet de juiste uitslag. 
 
Berekening van de Keizer-totalen: 
Hans Leenders: eigen punten 25, winst tegen Johan 17, winst tegen Luc 18, winst tegen Hans Piree 
23. Totaal 83 = hoogste is dus Kpunten 25 op ranglijst. 
Hans Pirée eigen punten 23, remise tegen Wiel 1e ronde 9 (1/2x19) 
winst in ronde 2 tegen Eddy 21, verlies tegen Hans Leenders (3) 5 (20% x 25). Totaal 58 
Gerard Eggebeen eigen punten 15, verlies tegen Jan (ronde 1) 4 (20% van 22), niet gespeeld (ronde 
2) 3 (20% van 15), remise tegen Wiel (ronde 3) 9 (1/2x19).  Totaal 31 
 
Groeten  
Lei Janssen wedstrijdleider 

 

Programma en uitslagen seizoen 2008 - 2009 

interne competitie dammen 

   
Ronde 2: 29 september 2008 
   

  
Dammen 

najaar 2008 
keizersysteem 

Gerrit Kessels - Nico Grubben 0 - 2 

Theo Coopmans - Lei Jansen 0 - 2 

Harry Winkelmolen vrij 2 - 0 

 



Stand dammen keizersysteem:  

 

 

Damprobleem: wit speelt en wint 

 
 
Deze keer voor het eerst een compositie uit eigen hand. Het idee ontstond tijdens mijn partij tegen de 
Udense speler Willy Wijnen op 25 september 2008. 

Wit maakt er een slagveld van in 6 zetten. 

 

Jullie hebben nog de oplossing van het damprobleem in de nieuwsbrief 42 van het vorige seizoen van mij te 

goed: 

42-38 (39x50) 21-17 (12x21) 28-23 (50x46) 23x3 (46x14) 3x39 

 

Schaakprobleem: wit geeft mat in 2 



 
 
Een mat in 2 deze week en iets lastiger als de mat in 2 van vorige keer. 
 
De oplossing van vorige week was als volgt: 1. Ta4 b4 2. Lc4 mat. 

 

Indeling externe 

competitie HSDV 1 en 

HSDV 2 
 

  
Het speelschema van onze beide schaakteams in de competitie van de Limburgse Schaakbond in 
het komende seizoen is als volgt: 



 
  

 

Open Limburgs snelschaak-

kampioenschappen voor teams 2008 

 



 

 

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