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Hallo schaak- en damleden 

 

In deze nieuwsbrief de laatste uitslagen van 2008 wat betreft de interne 

competitie schaken en dammen. Op maandag 29 december volgt nog het 

jaarlijkse schaak- en damtoernooi waar alle aanwezige leden zowel schaken als 

dammen. Dit is de laatste clubactiviteit van de HSDV in 2008. Vanaf deze plaats 

wensen wij iedereen een goed uiteinde en een voorspoedig 2009. 

 

Uitslagen seizoen 2008 - 2009 interne 

competitie schaken 

 

Afgelopen maandag 22-12-2008 waren er weer wedstrijden in de diverse competities. Bij de 

schaakafdeling wist Wiel in een lange partij te winnen van Marcel. Ook Eddy, Hans Leenders en 

Urbain hadden  de winst in een partij. Jan Verbruggen had een wedstrijd gekregen tegen Jac 

Janssen, maar Jac kwam niet naar de clubavond. Bij mij was er geen afmelding bekend, maar Johan 

wist te melden, dat Jac. dit wel zou hebben doorgegeven. Daarom voorlopig een reglementaire 

nederlaag voor Jac. 

Daarom nogmaals een melding van de gang van zaken bij niet aanwezig zijn: Iedereen, die niet komt 

dient dit bij mij te melden. Dit kan via e-mail tot en met maandagmiddag 15.00 uur. Kan ook 

telefonisch tot en met maandagavond 18.30 uur op mijn nummer 077-3061660 

In bijzondere gevallen kan dit zelfs nog daarna tot 19.30 uur op mijn mobielnummer 06-12528426 

Indien men eerder weet, dat men niet kan komen b.v. men weet dit reeds op de clubavond 

tevoren, dan kan men, als ik met een partij bezig ben, dit ook noteren op het papier met de 

mailto:hsdv-helden@planet.nl
mailto:hsdv-helden@planet.nl
http://members.home.nl/wversteegen/hsdv/


ranglijst en de wedstrijdparingen. 

NB: Beter een keer teveel doorgegeven, dan niet, want dan zit er iemand tevergeefs te 

wachten op een tegenstander. 

 

Graag iedereen, die zich niet heeft afgemeld tot ziens op 29 december 2008, wanneer wij 

gezamenlijk gaan schaken en dammen. 

Verder iedereen een sportief en goed nieuwjaar toegewenst. 

  

Ronde 14: 22 december 2008 

   
  

Schaken 
uitslagen 

najaar 2008 
keizersysteem 

Marcel Schuman - Wiel Versteegen 0 - 1   

Eddy Thewis - Gerard Eggebeen 1 - 0   

Luc Janssen - Hans Leenders 0 - 1 Ronde 2 (-12) 2e keer 

Urbain Diarra - Johan Zonneveld 1 - 0 Ronde 9 (- 5) 2e keer 

Jan Verbruggen - Jac Janssen 1 - 0 Regl. Ronde  9 (- 5)  2e keer 

    

                                           

Stand schaken keizersysteem: 

 

 

Programma en uitslagen seizoen 2008 - 

2009 interne competitie dammen 

  

Bij de damafdeling werd er een inhaalwedstrijd gespeeld in de Kampioenschapskompetitie. Hier 

werd een remise bereikt tussen  Albert Janssen en Henk van Eck in een lange partij. Bij het keizer-



systeem was er een spannende wedstrijd tussen Theo Coopmans en Nico Grubben. Bij een 

nauwkeurig spel wist Theo hier een remise uit de wacht te slepen. Verder wist Lei te winnen van 

Gerrit.  

Graag iedereen, die zich niet heeft afgemeld tot ziens op 29 december 2008, wanneer wij 

gezamenlijk gaan schaken en dammen. 

Verder iedereen een sportief en goed nieuwjaar toegewenst. 

   

Ronde 8: 22 december 2008  

dammen keizer-systeem 

   

  

Dammen 
najaar 2008 

keizersysteem Theo Coopmans - Nico Grubben 1 - 1   

Gerrit Kessels - Lei Janssen 0 - 2 Ronde 1 (-7) 2e keer 

  

Stand dammen keizersysteem: 

 

   

Ronde 5: 22 december 2008 

clubkampioenschap dammen 

(inhalen) 

  

  

Dammen 
najaar 2008 

kampioenscompetitie 
Albert Janssen - Henk van Eck 1 - 1 

    



 

 

 

Damprobleem: wit speelt en wint 

 

 

Deze combinatie is slechts 5 zetten diep. Wit maakt optimaal gebruik van de mogelijkheden. 

 

Vorige week kon wit winnen door: 

47-42 (39x50) 22-18 (slagkeus) 42-38 (slagkeus) 48x8 (3x12) 21-17 (slagkeus) 

 

 

 

Schaakprobleem: wit geeft mat in 3 



 
 
Deze week een mat in 3 en niet al te moeilijk. 
 
De oplossing van vorige week was als volgt:  
1. Kc5 ; Lb5 2. Td1 ; La4 3. Tc1 ; Lb5 4. Ta1+ ; La4 5. Ta2 ; bxa2 6. b4# * 

 

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