
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                              
                                                              
                                                              

 NIEUWSBRIEF  

 jaargang 8 nr. 276                 week 40 – 2012 
 

  
 

 
 Overlijden Cor van Adrichem (door Eddy Thewis) 

 
 

 
Cor tijdens het 25-jarig bestaan van de HSDV (2003) 

 
 

 

Beste schaak- en damvrienden, 
 
Zoals jullie waarschijnlijk al gehoord hebben is onze oud-voorzitter en medeoprichter van 
onze club, Cor van Adrichem op 1 oktober op 92-jarige leeftijd overleden. Cor was een 
fijn mens en een goede schaakvriend. Hij was altijd erg betrokken bij de club, al was dat 
de laatste jaren minder door de zorg voor zijn vrouw Annie.  
 
Cor was de eerste voorzitter en bleef dit 15 jaar lang. In die periode werd HSDV 
langzaam opgebouwd en groeide stilaan uit tot de club die het nu is: 
een fijne club waar iedereen in zijn waarde wordt gelaten.  De eerste jaren van mijn 
voorzitterschap had ik een aantal keren contact met Cor, als er wat was met de club 
waar ik niet goed raad mee wist. Hij bood een luisterend oor en al pratende met Cor 
kwamen de oplossingen vanzelf. Nooit drong hij een mening op. Later toen hij nog maar 
zelden naar de club kwam ging ik nu en dan een potje schaken met Cor en dan moest hij 



ook altijd weten hoe met ons als club ging, zo bleef hij indirect altijd betrokken bij het wel 
en wee van HSDV. 
 
Zaterdag wordt er afscheid genomen van Cor. We nodigen iedereen van onze club, ook 
alle oud-leden, uit om samen afscheid te nemen van Cor. Tijdstip en plaats staan op de 
rouwkaart hieronder. 
 
Cor het ga je goed en doe Annie de groeten! 
 
Eddy Thewis 

 
 
 



 Externe competitie schaken (door Nico Grubben) 
 
De wedstrijden voor de externe competitie van het schaakzestal zijn bekend. 
 
Het voorlopig programma: 
 

DATUM Schaken Dammen 

zondag 7 oktober 2012 B.C. ► Blerickse SV 2 - HSDV   

maandag 8 oktober 2012 Clubkampioenschap Clubkampioenschap 

maandag 15 oktober 2012 Clubkampioenschap B.C. ► R.D.S.2 - H.S.D.V. 

maandag 22 oktober 2012 Keizercompetitie Keizercompetitie 

dinsdag 23 oktober 2012 Vriendschappelijke wedstrijd HSDV -SV Leudal (dammen&schaken) 

maandag 29 oktober 2012 Gongkampioenschap Gongkampioenschap 

zondag 4 november 2012 B.C. ► HSDV - Tegelse SV 2   

maandag 5 november 2012 Keizercompetitie Clubkampioenschap 

maandag 12 november 2012 Clubkampioenschap Clubkampioenschap 

maandag 19 november 2012 Clubkampioenschap Clubkampioenschap 

zondag 25 november 2012 B.C. ► HSDV - 't Stokpaardje   

maandag 26 november 2012 Keizercompetitie B.C. ► HSDV - E.A.D. 

maandag 3 december 2012 Clubkampioenschap Clubkampioenschap 

maandag 10 december 2012 Clubkampioenschap Clubkampioenschap 

zondag 16 december 2012 B.C. ► EWS - HSDV   

maandag 17 december 2012 Gecombineerd Schaak-/Damtoernooi 

maandag 24 december 2012 Kerstavond, GEEN CLUBAVOND 

maandag 31 december 2012 Oudjaarsdag, GEEN CLUBAVOND 

 
DATUM Schaken Dammen 

maandag 7 januari 2013 Clubkampioenschap Clubkampioenschap 

donderdag 10 januari 2013   B.C. ► DOG 2- H.S.D.V. 

donderdag 17 januari 2013   Brabant-Cup  1e. Ronde SMG 

dinsdag 19 februari 2013   B.C. ► TDV 3 - HSDV 

zondag 24 februari 2013 B.C. ► HSDV - 't Pionneke 3   

zondag 10 maart 2013 B.C. ► De Postertoren - HSDV   

maandag 25 maart 2013   B.C. ► H.S.D.V. - BDO 

zondag 7 april 2013 B.C. ► slotronde LiSB in Helden: HSDV-Venlo 3 

donderdag 25 april 2013 B.C. ► slotronde PNDB in St. Michielsgestel: D.A.M.- HSDV 

 
DATUM Schaken Dammen 

zaterdag 20 oktober 2012   Persoonlijk Kamp. Brabant 1/2 

zaterdag 3 november 2012   Persoonlijk Kamp. Brabant 3/4 

zaterdag 17 november 

2012   Persoonlijk Kamp. Brabant 5/6 

zaterdag 15 december 2012   Persoonlijk Kamp. Brabant 7/8 

 
 
 Interne competitie (door Lei Janssen) 

 

Afgelopen maandag 1-10-2012 zijn er weer meerdere wedstrijden gespeeld 

Voor het clubkampioenschap SCHAKEN waren er twee spannende wedstrijden 
Gerard Eggebeen  - Marcel Schuman 0,5 - 0,5 
Gerard had een voorsprong, maar nam genoegen met een remise 
de winst was nog wel erg moeilijk te vinden, zodat deze remise toch wel terecht was 
Eddy Thewis   - Hans Leenders 1 - 0 
Eddy had eerst een pion voorsprong, welke later nog werd uitgebouwd naar twee 
Maar een secuur spel moest er aan te pas komen om tot de volle winst te komen. 



Met een toren en koning tegen koning was de winst later wel duidelijk. 
 

 
 
 
In de KEIZERKOMPETITIE  SCHAKEN was er een wedstrijd 
Urbain Diarra  -  Johan Zonneveld  1 - 0 
Johan wist enkele mooie zetten in deze partij te brengen, maar Urbain ging geen risico 
nemen. 
Uiteindelijk wist Urbain een duidelijke voorsprong op te bouwen en gaf Johan zich 
gewonnen. 
 

 
 
 
 
Bij de DAMAFDELING was er een wedstrijd voor het CLUBKAMPIOENSCHAP 
Harrie Winkelmolen  -  Nico Grubben  0 - 2 
Nico was toch te sterk voor Harrie 
 



 
 
 
Bij de Keizerkompetitie was er de wedstrijd 
Gerrit Kessels  - Albert Janssen  0 - 2 
Ook Albert was te sterk voor Gerrit  
Tevens kwam hier nog de uitslag: 
vrij    -  Lei Janssen   0 – 2 
 

 
 
Voor komende zondag staat er een schaakwedstrijd BONDSKOMPETITIE op het 
programma en wel de uitwedstrijd tegen Blerickse SV 2 
 
Voor a.s. maandag heb ik de volgende wedstrijden gepland: 
CLUBKAMPIOENSCHAP SCHAKEN 
Johan Zonneveld  -  Eddy Thewis 
Gerard Eggebeen  - Luc Janssen  
Marcel Schuman  -  Urbain Diarra 
 
Piet Pouwels heeft zich afgemeld voor deze avond 
 
CLUBKAMPIOENSCHAP DAMMEN 
Hans Leenders  - Nico Grubben 
Lei Janssen   - Richard Drohm 
Harrie Winkelmolen  - Albert Janssen 
 
Gerrit Kessels is dan vrij  
Jo Peeters nog afgemeld 
 



 
 
 Damprobleem: wit speelt en wint (door Nico Grubben) 

 
Oplossing vorige keer: 
 
37-32 (28x37) 46-41 (37x46) 48x37 (46x21) 26x17 (11x22) 44-40 (35x44) 50x17 
 

 
 
 

Deze opgaven lijkt zeer makkelijk. Toch moet wit een paar verrassende zetten doen om 
de winst binnen te halen. Uiteindelijk winnen 2 schijven van een dam!  

 

  
 
 
 Schaakprobleem (door Hans Leenders) 

 

Oplossing vorige keer:  
1.Pf5+      gxf5 
2.Ph6 mat  
of                  
1.             Kh8, Kf8, Kf7 
2.Dg7 mat 

                                     
 

 
 

 
 
 



 
 

Wit is aan zet en geeft mat in 3 zetten? 
Dit lijkt simpel, maar het is lastig. 

 

 
  
 Uitnodiging 

 

 
 

 

PERSOONLIJKE MIDDENLIMBURGSE  

KAMPIOENSCHAPPEN SCHAKEN 
 

 

De Persoonlijke Midden-Limburg Jeugdkampioenschappen zullen 

evenals voorgaande jaren gehouden worden in het jeugd-clublokaal 

van SV Leudal en wel in Trefcentrum Aldenghoor, Kasteellaan 7a te 

Haelen, tel. 0475-592915 

 
Het toernooi staat open voor: 

- alle jeugdspelers uit die lid zijn van een Midden-Limburgse  

  schaakvereniging (inclusief regio Helden) 

- huisschakers 

 

Aangezien de Limburgse Jeugdkampioenschappen (PJKL) van 2012 (27 t/m 30 

dec.) open staan voor alle jeugdschakers uit Limburg, zijn de Midden-

Limburgse Jeugdkampioenschappen een apart kampioenschap en GEEN 

voorronde meer voor het PJKL. 

 

Er zal worden gespeeld in drie leeftijdscategorieën: 

Cat. A/B/C: geboren in 1993 of later 

Cat. D/E: geboren in 2001 of later 

Cat. F/G/H: geboren in 2004 of later 

 



 

Er zal gespeeld worden op zondag 28 oktober 2012. 

 

Cat. A/B/C:    30 minuten per speler per partij. Notatie niet verplicht 

Cat. D t/m H:  20 minuten per speler per partij. Notatie niet verplicht 

 

- Het inschrijfgeld bedraagt €4-. 
 

Bij geringe deelname in een bepaalde categorie kan deze samen- 

gevoegd worden met een andere categorie. 

 

Prijzen: 

 

- A/B/C prijzengeld : 1
e
: 20,- 2

e
: 15,- 3

e
: 10,- 

- In overige groepen ontvangen winnaars/winnaressen een beker of  

  standaard. 

- overige deelnemers ontvangen een herinneringsmedaille. 

 

Wedstrijdschema: 

Dit is afhankelijk van het aantal deelnemers: halve competitie 

                                              of Zwitsers 

Opgave: 

Dit is mogelijk bij:  

- Arthur Hendrickx, Oude Meer 20,6093 CS Heythuysen.  

  Tel 0475-494621/ jeugdleider@svleudal.nl 

 

Uiterste aanmelddatum: zondag 21 oktober 12.00 uur 



-------------------------------------------------------------- 

inschrijvingsformulier:  

Naam:       geb. datum: 

 

Naam:       geb. datum: 

 

wil op zondag 28 oktober 2011 deelnemen aan de  

Midden-Limburgse Jeugdkampioenschappen. 

 

 

Inschrijfgeld betalen op de speeldag. 

 

 

Aanmelden: van 9.50 uur tot 10.10 uur 

 

Wedstrijdschema: 
 

AANVANG wedstrijden 10.15 uur  

 

 

 

Prijsuitreiking: 

Zondag 28 oktober ca. 16.00 uur. 

 

Voor meer informatie kunt u verder terecht bij: 

Arthur Hendrickx. 

 

 

 
 



 
 
 
 
Nieuws voor in de nieuwsbrief? Vragen of opmerkingen?  
Mail naar nico.grubben@home.nl 
 
Ook mensen die niet lid zijn van onze club  kunnen de nieuwsbrief gratis ontvangen. 
 

mailto:nico.grubben@home.nl

