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Hallo schaak- en damleden 

Afgelopen maandag werden er weer diverse partijen gespeeld in de interne 

schaak- en damcompetitie. Eén partij liep bij de dammers volledig uit de hand 

toen Henk van Eck een volkomen reglementaire zet van zijn tegenstander en de 

daarop volgende nederlaag weigerde te accepteren en daarna diverse mensen 

ervan beschuldigde partijdig te zijn toen hij geen gelijk kreeg. Henk ging naar 

huis zonder zijn tegenstander te feliciteren en bedankte de volgende dag als lid 

van de HSDV. Verder in deze nieuwsbrief weer ons gebruikelijke schaak- en 

damprobleem en een reactie op een artikel in het Heldens Nieuws.  

 

Uitslagen, stand en programma interne 

competitie schaken 

 

SCHAKEN KLUBKAMPIOENSCHAP 

wedstrijden van 20 april 2009 

  

Schaken uitslagen 
voorjaar 2009 

clubkampioenschap 

Piet Pouwels - Urbain Diarra 0 - 1   

Hans Pirée - Eddy Thewis 0 - 1   

Wiel Versteegen - Hans Leenders ½ -½   

Luc Janssen - Gerard Eggebeen 0 - 1   

Jan Verbruggen - Marcel Schuman ½ -½   
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Jac Janssen - Johan Zonneveld ½ -½   

Eddy Thewis - Piet Pouwels 1 - 0   

      

PROGRAMMA 

Voor maandag 27-4-2009 zijn er afmeldingen van: Hans Pirée en Eddy Thewis. 

In verband met de meivakantie heeft Hans Piree zich ook afgemeld voor maandag 4 mei 2009. 

 

Hierdoor komen wij met een volgende probleem. 

Gerard Eggebeen moet nog spelen tegen Hans Pirée. Gerard Eggebeen kan alleen nog maar spelen 

op 27 april en 4 mei en is daarna op vakantie. Wanneer deze wedstrijd nu kan worden gespeeld is 

dus na de vakantie van Gerard. Wellicht kan Gerard met Hans Pirée een afspraak maken voor deze 

wedstrijd. 

 

Verder zijn er tot heden afmeldingen van : 

Hans Leenders op 18 mei 2009 

 

Op 27 april kan nu worden gespeeld: 

Hans Leenders - Urbain Diarra 

Luc Janssen - Jan Verbruggen 

 

Op 4 mei staat dan de wedstrijd op het programma van: 

Eddy Thewis - Wiel Versteegen. 

 

Resteert nog de volgende wedstrijden: 

Urbain Diarra - Hans Pirée 

Wiel Versteegen - Hans Pirée 

(Hans Pirée - Gerard Eggebeen) 

                                   

Stand schaken clubkampioenschap: 

 

 

Uitslagen, stand en programma interne 



competitie dammen 

 
Bij de damafdeling is er een afmelding binnen gekomen van Henk van Eck. 
Hierdoor zijn er nog de volgende wedstrijden te spelen: 
 
Op maandag 27-4-2009 is gepland: 
Lei Janssen - Ton Noyens 
Nico Grubben - Theo Coopmans 
 
Dan resteert voor maandag 4 mei 2009 nog de wedstrijd: 
Theo Coopmans - Gerrit Kessels 
 
N.B.: Voor alle overige spelers kunnen er wedstrijden worden gepland in de Keizer-competitie. 
Dit programma wordt samengesteld op de clubavond om ongeveer 20.00 uur. 
Indien er iemand niet komt, laat dan even iets weten aan Lei Janssen. 

 

Gespeelde wedstrijden damklubkompetitie op 20-4-2009 

 
Wegens de afmelding van Henk van Eck zijn de nog door hem te 
spelen wedstrijden verloren verklaard. 
  Dammen 

2008 - 2009 
kampioenscompetitie 

Gerrit Kessels - Ton Noyens 0 - 2 

Albert Janssen - Nico Grubben 0 - 2 

Theo Coopmans - Ton Noyens 0 - 2 

 

 
 



 

 

 

Misvormd artikel in Heldens Nieuws 

 



 

  

Dat in het Heldens Nieuws af en toe fouten staan en taalkundig er regelmatig iets niet klopt wist ik al, 

maar het artikel van deze week over het kampioenschap van ons schaakzestal afgelopen zondag in 

Roermond sloeg werkelijk helemaal nergens op (zie bijgeplaatste kopie uit het Heldens Nieuws). Het 

begint al in de derde regel, waar sprake is van een schaaktea (schaakthee??). Ook hebben we er 

een nieuwe speler bij, nl. Urban Diara. Onze eerste bordspeler heet toch echt Urbain Diarra. Twee 

fouten in één naam, je moet er bijna moeite voor doen om dit voor elkaar te krijgen. Het meest 

verheugende in het artikel is wel dat de Limburgse Schaakbond er een nieuwe club heeft 

bijgekregen, nl. de HDSV. Onze club heet toch al vanaf 1978 HSDV. Het plaatsen van leestekens is 

ook al niet de sterkste kant van deze “redacteur”: een zin die met een komma begint doet mij echt 

pijn aan de ogen; achter het woordje “feit” ontbreekt een dubbele punt; achter het woord “druk” 

ontbreekt een punt en op de laatste regel staat een overbodige punt voor een uitroepteken. 

 

Als je dan bedenkt dat de gehele tekst (maar dan veel uitgebreider) naar het Heldens Nieuws is 



gestuurd (voor zover ik weet zonder fouten) en er daar alleen maar wat in gekort hoeft te worden en 

er wordt zo’n gedrocht geplaatst moet je toch echt ander werk gaan zoeken. Op de basisschool 

krijgen leerlingen na een slecht proefwerk wel eens ’n één voor de moeite, maar dat is voor dit artikel 

nog te veel! 

 

Wiel Versteegen 

  

 

  

Eindstand externe competitie schaken HSDV 

  

Hieronder staat de einduitslag van ons schaakzestal in de 2e klasse B na het ongelooflijke 

kampioenschap van afgelopen zondag in Roermond. Hoe klein de verschillen waren blijkt wel uit het 

aantal bordpunten van de eerste vijf teams. 

  

 

 

Damprobleem: wit speelt en wint 

 



 
 
Het is niet moeilijk voor wit om een bovenstaande stand een dam te halen. Helaas zal ook zwart een 
dam kunnen halen. Hoe lost wit dit probleem op? 

Het vorige probleem kon op de volgende wijze worden opgelost: 33-29 (22x31) 38-32 (37x28) 29-23 

(18x29) 39-33 (slag na keuze) 43x3 

 

Schaakprobleem: wit geeft mat in 4 

 

 
 
Deze week een mat in 4 waarbij direct te zien is dat hier de rokade een rol zal spelen. Nog een tip: na 
het mat zullen de witte stukken weer in de beginstand staan. 

De oplossing van vorige week: 1. Pe1 ; h3 2. Dd4# . 

 



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