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 Bondscompetitie Schaken (door Eddy Thewis) 

 

Op zondag 4 november speelden onze schakers tegen de Tegelse 
Schaakvereniging hun tweede wedstrijd voor de Limburgse Schaakbond in de 2de 
klasse A. Het werd net als in de eerste ronde een 5-1 overwinning voor HSDV. 
 

 
 
 
 Binnen het uur stond het al 3-0 voor de schakers HSDV. Urbain speelde weer 
ontzettend snel. Zijn tegenstander, Gerben Oosterbaan liet zich waarschijnlijk door het 
hoge tempo wat meeslepen, maar verloor het overzicht: 1-0.  
Even later tekende Marcel voor de 2-0. Met een stuk meer in het eindspel liet hij zijn 
jeugdige tegenstander Joris Heselink geen enkele kans.  
Broer Pascal volgde even later met de 3-0 voor HSDV. Hij bouwde rustig zijn overwicht 
uit tot materiaalvoorsprong en behaalde zo weer een solide overwinning. 



Piet had het tegen de benjamin van Tegelse SV, Nouri Vorstermans de hele tijd erg 
moeilijk maar wist zich toch staande te houden. In een evenwichtige stelling werd 
remise overeengekomen waardoor de wedstrijd voor HSDV reeds gewonnen was. Eddy 
zorgde wat later voor de vierde overwinning voor HSDV. Tegen een stug verdedigende 
tegenstander joeg hij zonder veel nadenken, op gevoel alles naar voren. Piet 
Kuntzelaers kwam in de verdrukking maar hield goed stand. Op zeker moment won hij 
zelfs een pion, maar daardoor kreeg Eddy geweldige open lijnen. Hij dwong zijn 
tegenstander om alle stukken naar de koningsvleugel te brengen en viel toen 
razendsnel aan op de damevleugel. In een poging een tegenaanval op te zetten maakte 
Piet Kuntzelaers een blunder en de 4½-½ was een feit.  
In deze stand bood Manfred Friessen remise aan. Hans Leenders ging op het aanbod 
in en legde zo de eindstand vast: een 5-1 thuisoverwinning voor HSDV. Een prima 
resultaat!! 
 
Urbain Diarra (1648)  - Gerben Oosterbaan (1535)   1-0 
Eddy Thewis (1725)  - Piet Kuntzelaers (1458)    1-0 
Hans Leenders (1564)  - Manfred Friessen (1415)   ½-½ 
Pascal Schuman (1672) - Wim Engbrocks (1366)     1-0 
Marcel Schuman (1538)  - Joris Heselink (-)     1-0 
Piet Pouwels (1614)  - Nouri Vorstermans (1196)   ½-½  
         _____ 
           5-1 
 
 

 
 Interne competities (door Lei Janssen) 

 
Afgelopen maandag 5 november 2012 werden de volgende wedstrijden gespeeld 
 
SCHAKEN CLUBKAMPIOENSCHAP 
Nico Grubben  -  Johan Zonneveld  0,5 – 0,5 
In deze partij werd in een gelijkwaardige stand een remise overeen gekomen. 
Urbain Diarra   - Gerard Eggebeen  1 – 0 
Urbain wist deze partij in zijn voordeel te beslissen 
Piet Pouwels   -  Luc Janssen   1 – 0 
Piet wist via een combinatie Luc’s dame te veroveren, waarna later het voordeel 
langzaam werd uitgebouwd tot een overwinning. 
 
Hierdoor is de volgende stand ontstaan: 

 
 



 
 
DAMMEN CLUBKAMPIOENSCHAP 
Eddy Thewis   - Lei Janssen   0 – 2 
In het beginspel wist Lei via een Coupe Philippe een voorsprong te krijgen en de 
partij te winnen 
Richard Drohm  -  Hans Leenders 0 – 2 
Hans wist in een spannende partij toch aan het langste eind te trekken. 
 
De nieuwe stand is:  

 

 
 
Het programma voor komende maandag 12 november 
 
CLUBKAMPIOENSCHAP SCHAKEN: 
Urbain  Diarra is afgemeld 
Johan Zonneveld  -  Luc Janssen 
Piet Pouwels   - Gerard Eggebeen 
Hans Leenders  -  Marcel Schuman 
 
CLUBKAMPIOENSCHAP DAMMEN 
Gerrit Kessels  -  Nico Grubben 
Albert Janssen  - Eddy Thewis 
Harrie Winkelmolen  -  Lei Janssen 



Afgemeld: Jo Peeters en Richard Drohm 
 
 
Veel succes 
 
 

 
 
 Damprobleem: wit speelt en wint (door Nico Grubben) 

 
Oplossing vorige keer: 
 
28-23 (26x48) 30-24 (48x45) 24x13 (9x18) 23x1 (45x23) 1x29 

 
 

 
 

 
 

Bij dit probleem moet je durven te geven. 
 

 
 Schaakprobleem (door Hans Leenders) 

 

Oplossing vorige keer:  
 

1. h8 loper  h3xg2 
2. Le5 mat 



                   
 
                   

 
 

Wit aan zet en geeft mat in 3 zetten? 

  
 
 

 Uitnodiging 
 

 
 
 
 

Buurt-, Vrienden- en stratentoernooi 

In het kader van januari beugelmaand organiseert 

Beugelvereniging HBC Helden de jaarlijkse buurt- 

vrienden- en straattoernooi.  



Heb je zin in een avondje beugelen, samen met je vrienden, 

collega’s, familieleden of buurtgenoten, schrijf je dan in  

Er is maar een voorwaarde, de deelnemers mogen niet 

actief zijn in de beugelsport.  

Stel een team samen van minimaal 6 personen, hiermee 

vorm je 3 koppels en ga je aan de slag tegen andere Leken- 

teams.   

Eventuele coaches zijn aanwezig vanuit 

HBC.                                                             

Deelname is geheel gratis. 

Speelavonden zijn 5, 12 en 26 januari. 

Indien je je opgeeft geef dan aan welke avond je wilt spelen 

met je team ( je behoeft maar 1 avond aanwezig te zijn.) 

Wil je meer weten neem dan contact op met: 

Pieter Heynen   0655836418      pheynen@xs4all.nl 

Geert Beurskens  0681549603    g.beurskens@home.nl 
 

 

 
***************************************************** 

 
 
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. 
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