
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                              
                                                              
                                                              

 NIEUWSBRIEF  

 jaargang 8 nr. 296                 week 10 – 2013 
 

 
 Urbain (e-mail) 

 
Van: Nel Derikx [mailto:nel.derikx@hotmail.com]  
Verzonden: zondag 3 maart 2013 10:05 
Aan: Eddy thewis 
Onderwerp: Herstel Urbain. 

 
Hallo Eddy en leden van de schaakclub, 
 
Ging het afgelopen week de goede kant op met Urbain, nu is er weer een tegenvaller. 
Afgelopen Vrijdag is Urbain opnieuw geopereerd omdat de wond helemaal open is gegaan. 
Hij ligt op de intensive care en aan de beademing tot Maandag. 
Hij wordt kunstmatig in slaap gehouden, heeft infuus in  en krijgt sondevoeding. 
Dus zijn we weer een beetje terug bij af. 
Het zal nog wel even duren voordat Urbain weer in staat is om bezoek te ontvangen. 
Nogmaals dank voor de kaart en tot horens. 
Hartelijke groeten, Nel Derikx. 

 
Van: Eddy Thewis [mailto:eddythewis@home.nl]  
Verzonden: dinsdag 5 maart 2013 23:07 
Aan: 'Nel Derikx' 
Onderwerp: RE: Herstel Urbain. 

 
Beste Nel en Urbain, 
 
Spijtig van de terugval! We denken aan jullie en we hopen dat Urbain spoedig weer herstellende zal 
zijn. 
 
Hartelijke groeten 
Eddy, Lotta en clubgenoten van HSDV 
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 Bondscompetitie schaken (door Nico Grubben) 

   

Komende zondag is de uitwedstrijd tegen De Postertoren. 
 
Jan heeft afgelopen maandag reeds zijn wedstrijd vooruit gespeeld. Helaas nam zijn 
tegenstander het punt mee naar de gemeente Roerdalen.  
HSDV begint dus met een achterstand. 

 
 
 Interne competitie (door Lei Janssen) 

 
 

Op maandag 4 maart 2013 hield onze vereniging weer zijn jaarlijkse sneldam-

kampioenschap. 
Deze wedstrijd werd gespeeld door elf deelnemende leden, waaronder vijf 
schaakleden 
Iedere speler moest dus 11 rondes spelen met een speeltempo van 5 minuten per 
partij en bonus vijf seconde per zet (per persoon) 
 
Na een spannende strijd kwam de beslissing pas in de laatste ronde. 
In deze ronde verloor Albert Janssen verrassend van een schaaklid Piet Pouwels 
Nico Grubben wist zijn partij in deze ronde wel te winnen, waardoor hij met een punt 
voorsprong het kampioenschap voor dit seizoen wist te grijpen. 
 

 
 
 
 

Verder was er deze avond nog een vooruit gespeelde partij van de Bondswedstrijd 
van het schaakzestal  tegen het team van De Postertoren. 
Jan Verbruggen moest in deze partij helaas genoegen nemen met een nederlaag. 
De overige vijf partijen van deze wedstrijd zijn a.s. zondag in Herkenbosch 
 
 
 



Ook was er een wedstrijd in de KEIZERKOMPETITIE SCHAKEN en wel de 
wedstrijd tussen 
Gerard Eggebeen  en Marcel Schuman. 
Marcel Schuman wist ook deze keer weer de winst te grijpen, waardoor hij bijna niet 
meer in te halen is en hij winnaar zal gaan worden in deze KEIZERKOMPETITIE 
 

 
 
 
Voor komende zondag staat dus de Bondswedstrijd op het programma in 
Herkenbosch. 
 
Komende maandag 11 maart 2013 is het SNELSCHAAKKAMPIOENSCHAP 
Jongens veel succes 
 
 
 
 

 
 Damprobleem: wit speelt en wint (door Nico Grubben) 

 
Oplossing vorige keer: 
 
48-43 (38x29) 25x3 

 
 



 
 

De opgave van deze week is 9 zetten diep, inclusief een kort eindspel. 
 
 
 
 

 Schaakprobleem (door Hans Leenders) 

 

Oplossing vorige keer: 
1.Ke7    dxc5 de enige zet van zwart 
2.Pf6 mat                                     

                   



 
 

Wit is aan zet en geeft mat in 
3 zetten? 

 
 
 
 

 
 

*********************************************************************************************** 
 
 
 
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. 
 
 
De nieuwsbrief is in zowel Word 97-2003 als PDF verkrijgbaar. Indien je de andere 
versie wilt ontvangen (of beiden) is dit mogelijk via bovenstaand adres. 
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