
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                              
                                                              
                                                              

 NIEUWSBRIEF  

 Jaargang 11 nr. 412  week 12 – 2016 

 
 
 
 Rabobank Clubkas Campagne (door Nico Grubben) 

 

 
Tot en met zondag 28 februari kan er nog gestemd worden op je eigen vereniging. 
Ook de HSDV doet weer mee. 
 

Personen die lid zijn van de Rabobank Peel, Maas en Leudal hebben per post een 
unieke stemcode gekregen. Hiermee kunnen ze 5 stemmen uitbrengen op hun 
favoriete verenigingen. Echter slechts 2 stemmen kunnen op dezelfde vereniging 
worden uitgebracht. Dus slechts 2 stemmen op de HSDV. Maar je kunt ook 2 
stemmen geven aan SV Leudal en 1 stem aan een andere vereniging. 
 
Er is € 200.000,- te verdelen. Hoe meer stemmen je hebt, hoe groter je aandeel is. 

 
Indien je nu lid wordt mag je dit jaar niet meestemmen. Volgend jaar wel. Het 
lidmaatschap is gratis. 
 

 
 
 



 Bondswedstrijd Dammen (1) (door Lei Janssen) 

 
 

Op donderdag 17 maart 2016 speelde ons damviertal zijn vijfde wedstrijd in de 
Bondskompetitie van dit seizoen en wel de uitwedstrijd tegen het sterke team van 
D’Amateurs 2 in Sint Michielsgestel. 
Met een tactische opstelling werd aan deze wedstrijd begonnen. 
 
Als eerste uitslag kwam een nederlaag op bord 1 voor Jo Peeters, die niet 
opgewassen was tegen zijn veel sterkere tegenstander 
Daarna volgde er een remise voor Lei Janssen op bord 3 in een partij met veel 
afruilmomenten. 
Hierna kwam er weer een remise en wel op bord 4, waar Hans Leenders een mooie 
partij speelde, maar niet voldoende had voor de winst. 
Als laatste was het wachten op de uitslag van bord 2, waar Nico Grubben een 
tactische partij speelde met veel mogelijkheden. 
Uiteindelijk maakte zijn tegenstander in het eindspel een fout, waardoor de winst 
hier alsnog naar Nico ging. 
Hierdoor was de totaaluitslag een gelijkspel. 
 
De persoonlijke uitslagen waren dus: 
 

 
 
 
Na deze uitslag is de stand in de 1

e
. klasse van de Brabantse Dambond als volgt: 

 

 
 
 
 
Onze volgende wedstrijd is al op maandag 21 maart 2016 en wel de thuiswedstrijd 
tegen Heijmans Excelsior 3 
 
 



 Bondswedstrijd Dammen (2) (door Lei Janssen) 

 
 

Op maandag 21 maart 2016 speelde het damviertal van de vereniging zijn zesde 
bondswedstrijd en wel de thuiswedstrijd tegen het sterke team van HEIJMANS 
EXCELSIOR 3 uit Rosmalen. 
Ook dit keer hadden wij onze opstelling een beetje aangepast. 
 
Als eerste uitslag kwam er een nederlaag op bord 1 voor Jo Peeters, die in het 
middenspel een schijf achterstand had gekregen en daardoor de partij verloor. 
Hierna kwam de uitslag op bord 3, waar Lei Janssen in een partij met wisselende 
kansen in het eindspel een fout maakte, waardoor de partij alsnog in remise 
eindigde i.p.v. de winst, die hier voor het grijpen lag. 
Daarna kwam de uitslag op bord 2, waar Nico Grubben lange tijd goed partij had 
gegeven, maar in het eindspel geen goede zet meer had, waardoor hij zich 
gewonnen moest geven. 
Daarna was het wachten op de uitslag van bord 4, waar Hans Leenders een gelijke 
partij speelde. In het eindspel met voor beide spelers een dam met 4 schijven 
maakte zijn tegenstander een fout, waardoor Hans de dam kon afnemen en met een 
gewonnen eindspel de winst veilig wist te stellen. 
 
Uiteindelijk dus een kleine nederlaag voor ons viertal. 
De persoonlijke uitslagen waren dus: 
 

 
 
Na deze uitslag is de stand als volgt: 
 

 
 
Op donderdag 28 april volgt dan nog de laatste ronde voor ons damteam en wel de 
wedstrijd tegen De Schijf uit Roosendaal 
Deze slotronde wordt gezamenlijk gespeeld in Sint Michielsgestel. 



 Interne competitie (door Lei Janssen) 

 
 

Maandag 21 maart 2016 werden de volgende wedstrijden gespeeld. 
 
DAMAFDELING;  
Bondswedstrijd  H.S.D.V. -  HEIJMANS EXCELSIOR 3 
Helaas door ons verloren met 3 -  5. 
 
SCHAAKAFDELING: 
CLUBKAMPIOENSCHAP 
 
Johan Zonneveld                            - Luc Janssen  0 - 1 
Luc maakte het Johan zo moeilijk, dat Johan de verkeerde afruil nam, waardoor Luc 
een matdreiging inzette. 
Hierdoor ging de winst naar Luc. 
 

 
 
 
KEIZERKOMPETITIE 
 
Egbert Zuilhof                                  - Marcel Schuman                       0 - 1 
Egbert maakte in het beginspel een foutje, waardoor hij op achterstand kwam. 
Dit werd door Marcel goed uitgespeeld, waardoor hier de winst naar Marcel ging. 
 



 Programma (door Lei Janssen) 

 
 

Komende maandag is er geen clubavond i.v.m. PASEN 
 
 

Op zondag 3 april is er de slotronde van de Bondskompetitie SCHAKEN van de 
LiSB. 
Iedereen wordt uitgenodigd om hiermee een handje te helpen. 
 
 

Voor maandag 4 april heb ik de volgende wedstrijden vastgesteld: 
 
SCHAAKAFDELING CLUBKAMPIOENSCHAP 
Lei Janssen  - Eddy Thewis 
Hans Leenders - Egbert Zuilhof 
 
KEIZERKOMPETITIE 
Johan Zonneveld  - Marcel Schuman 
 
DAMAFDELING CLUBKAMPIOENSCHAP 
Luc Janssen  - Nico Grubben 
 
Jo Peeters is dan vrij  
 



 Damprobleem: wit speelt en wint (door Nico Grubben) 

 
 

Oplossing vorige keer: 
 
33-28 (22x42) 21-17 (15x24) 43-38 (42x33) 32-27 (31x22) 17x8 (3x12) 11-7 

 
 

 
 

Bovenstaand probleem stamt uit 1796. Ondanks dat het al ruim 2 eeuwen oud is, 
nog steeds de moeite waard. 

 



 Schaakprobleem (door Hans Leenders) 

 

 
Oplossing vorige keer: 

 
1.Dd8+    Txd8 
2.Te8+    Kxe8  
3.Pf6 mat 

 

 

 
 

In deze stelling is zwart aan zet, 
en geeft mat in 3 zetten? 

 
 
 
 



 Uitnodiging (door Nico Grubben) 

 

 


