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 Afwezigheid Urbain (e-mail Eddy Thewis) 

 
Van: Nel Derikx [mailto:nel.derikx@hotmail.com]  

Verzonden: zaterdag 17 november 2012 18:26 

Aan: Eddy thewis 

Onderwerp: Afwezig Urbain Diarra. 

 

Hallo Eddy, 
 
Namens Urbain deel ik u mede dat Urbain voorlopig nog niet naar de 
schaakavonden komt op Maandag. 
Zoals hij u al verteld heeft is hij naar Mali gegaan i.v.m. ziekte van zijn moeder. 
Nu kreeg ik vandaag bericht dat zijn moeder overleden is. 
Het is nog niet duidelijk wanneer Urbain weer terugkomt naar Nederland. 
Als hij terug is zal hij contact met u opnemen. 
Wilt u dit ook doorgeven aan de overige leden van de schaakclub. 
Bij voorbaat dank en hartelijke groeten. Nel Derikx. 
 
 
Van: Eddy Thewis [mailto:eddythewis@home.nl]  

Verzonden: maandag 26 november 2012 9:34 

Aan: 'Nel Derikx' 

Onderwerp: RE: Afwezig Urbain Diarra. 

 
Beste Nel, 
 
We leven mee met jullie en de familie van Urbain. Het zal niet gemakkelijk zijn als 
dingen gebeuren met je naaste en je bent zelf zo ver weg, het lot van emigranten. 
Wens Urbain sterkte, ook namens de hele schaak- en damclub. We hopen hem 
spoedig weer in ons midden te zien. Als we op een of andere manier kunnen 
helpen, dan horen we dat graag. 

mailto:nel.derikx@hotmail.com


 
Eddy en Lotta, ook in naam van iedereen van HSDV 
 
 
 

 Externe competitie Schaken (door Eddy Thewis) 

 
 
HSDV geeft winst uit handen tegen Stokpaardje uit Maasbracht 
 
Op zondag 25 november moest ons schaakteam het opnemen tegen de voorlopige 
nummer 3 van de poule:’t Stokpaardje uit Maasbracht.   
Marcel en Pascal Schuman die op bord 3 en 4 speelden gingen voortvarend van 
start. Marcel was de eerste die een stuk voorsprong verdiende al gauw gevolgd door 
zijn broer. Even later stond het dan ook verdiend 2-0.  
Maar Stokpaardje kwam terug nadat Piet Pouwels een betere stelling uit handen 
had gegeven en vervolgens een doorgebroken pion niet meer kon tegenhouden 
waardoor zijn eigen vrijpion nutteloos was geworden.  
De volgende uitslag kwam op het bord bij Jan Verbruggen. In een gewonnen stelling 
verplaatste Jan zijn loper zodanig dat zijn tegenstander deze gewoon kon slaan, 
maar omdat de pionnenstelling nogal ongewoon was bleek Jans’ tegenstander net 
zo blind voor het feit dat de loper gewoon instond als Jan zelf. Daarop won Jan nog 
een pion en was het uit en was de stand ondertussen op 3-1 gekomen.  
Eddy had ondertussen een stuk tegen 2 pionnen geofferd. Hij dreigde nu met de 
verbonden vrijpionnen over de paarden van de tegenstander heen te walsen. Helaas 
koste een verkeerde torenzet hem een pion en later ging een tweede pion verloren. 
De strijd werd nu ongelijk en na verlies van nog een stuk gaf hij op.  
Hans moest toen remise halen om toch nog het volle pond binnen te halen voor 
HSDV. Hij was echter ondertussen in een verloren stelling verzeild geraakt en 
ondanks nog wat moedige pogingen om het tij te keren was er geen redden meer 
aan en zo kwamen de gasten uit Maasbracht toch nog langszij. Einduitslag 3-3. 
 
 
Uitslagen 3

e
 ronde: 

 

Klasse 2A                                                  Ronde 3 

Tegelse SV 2 - De Postertoren 1½ - 4½ 

Venlo 3 - t Pionneke 3 4 - 2 

Blerickse SV 3 - EWS 3 - 3 

HSDV - t Stokpaardje 3 - 3 

 
 
 
 
 
 
 
 



Stand na 3 ronden: 
 

Klasse 2A                                                  
Ronde 3 

Team We Bp Mp 

HSDV 3 13 5 

De Postertoren 3 11,5 4 

t Pionneke 3 3 10,5 4 

t Stokpaardje 3 10 4 

Venlo 3 3 9,5 4 

Blerickse SV 2 3 7 2 

EWS 3 6,5 1 

Tegelse SV 2 3 4 0 

 
 
 

 Externe competitie Dammen (door Lei Janssen) 

 
Op maandag 26-11-2012 speelde ons damviertal zijn thuiswedstrijd tegen het team 
van E.A.D. uit Asten 
Na het bekend maken van de opstellingen trok Gerrit Kessels zich terug als speler 
voor deze avond 
In zijn plaats werd toen door de wedstrijdleider van H.S.D.V. een andere speler op 
bord 3 geplaatst en wel Albert Janssen. 
Na enige opmerkingen hierover werd toch wel aan de wedstrijd begonnen. 
 
Als eerste uitslag kwam er op bord 2 waar Lei Janssen en zijn tegenstander Martien 
Madou de punten deelde in een vier om vier stand 
Hierna moest Nico Grubben op bord 1 zijn meerdere erkennen in Herman Clevis 
Op bord 4 had Hans Leenders een vreemde partij, waarbij hij in de slotfase 
(tijdnood?) niet de juiste voortzetting nam, waardoor Walter Boot een dam kreeg 
en daardoor de partij wist te winnen. 
Hierna wist Albert Janssen op bord 3 de winst naar zich toe te trekken tegen Paul 
van de Bercken, die ook in een vreemde stand een verkeerde zet deed. 
 
De persoonlijke uitslagen waren dus: 
 



 
 
 
 
Mannen uit Asten proficiat met deze overwinning 
 In de volgende ronde is ons damviertal vrij, waarna wij in ronde 4 op 10 januari de 
uitwedstrijd hebben tegen DOG 2 uit Uden 
Jongens dan veel succes 
 
************************************************************************************************ 

 

 
 



 
 
 
 Interne competities (door Lei Janssen) 

 
 
Afgelopen week waren er weer meerdere wedstrijden 
Allereerst was er zondag de bondswedstrijd van ons schaakzestal  tegen ’t 
Stokpaardje ( 3 – 3) 
Op maandag 26-11-2012 was er de bondswedstrijd voor ons damviertal tegen 
E.A.D.  ( 3 – 5) 
 
Verder was er een wedstrijd in de SCHAAKAFDELING een wedstrijd voor het 



CLUBKAMPIOENSCHAP 
Eddy Thewis   -  Piet Pouwels  0,5 – 0,5 
 
In deze partij werd na een spannende partij de punten gedeeld. 
 

 
 
 
Voor de KEIZERKOMPETITIE SCHAKEN waren de volgende uitslagen te noteren 
Marcel Schuman   -  Luc Janssen      1 – 0 
vrij      -  Johan Zonneveld   0 – 1 
 

 
 
 
 
Voor a.s. maandag staat er weer wedstrijden voor het CLUBKAMPIOENSCHAP op 
programma 
 
SCHAAKAFDELING: 
Piet Pouwels   -  Johan Zonneveld 
Eddy Thewis   - Marcel Schuman 
 
DAMAFDELING: 
Harrie Winkelmolen  -  Hans Leenders 
Gerrit Kessels  -  Hans Leenders 



Lei Janssen   -  Nico Grubben 
 
Albert Janssen is dan vrij  
Afwezig: Richard en Jo 
 
VOOR DE SCHAAKAFDeLING kan nog worden gespeeld voor de 
KEIZERKOMPETITIE 
Gerard Eggebeen  - Luc Janssen 
 
Afwezig: Urbain 
 
 
 
 

 
 
 Damprobleem: wit speelt en wint (door Nico Grubben) 

 
Oplossing vorige keer: 
43-39 (33x35) 32-28 (37x46) 34-30 (46x23) 25-20 (35x24) 20x19 (4x13) 15x4 

 
 

 
 
 
 

 
 

Zwart dreigt dam te halen. Toch staat wit sterker. Dit zal in 7 zetten blijken. 



 
 

 Schaakprobleem (door Hans Leenders) 

 

Oplossing vorige keer:  
 

1.Ta7+ Lxa7 
2. b7+   Kb8  
3.Pa6 mat 

                   
 
                   

 

 
 
 

Zwart is aan zet en geeft mat 
in 3 zetten? 

 
 

 Uitnodiging 

 

 



 

Open Ringbeugeltoernooi 2de Kerstdag 2012 
 

Op 2de kerstdag organiseert Beugelclub HBC Helden voor iedereen met of zonder 
Beugelervaring en van Jong tot Oud een Ringbeugeltoernooi. 

 
Wat moet je doen: 4 ballen per persoon door de ring gooien niets meer en niets 

minder. 
Teams: 3 personen/team  

Inschrijfgeld: Senioren €3,-/kaart  Jeugd €1,50/kaart 
Waar zorgen wij voor: Goede muziek en een hapje en een drankje 

Materiaal: Beugelschop wordt voor gezorgd. 
Plaats : Beugelhoes 

Datum : 26 December 
Aanvang: 17:00u 

 
Het definitieve spelreglement wordt op het toernooi dag zelf bekend gemaakt. 

 

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

