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Jaargang 1 nr. 7 

Hallo schaak- en damleden 

Het was volle bak afgelopen maandag tijdens de interne competitie. De volledige 

5e ronde van de schaakcompetitie werd afgewerkt, waarvan een kort verslagje 

van elke partij. Uitnodigingen voor schaaktoernooien krijgen we genoeg. In Asten 

wordt op 3 december een snerttoernooi gehouden. Volgende week staat het 

jaarlijkse gongtoernooi voor de schakers en dammers op het programma. 

Natuurlijk niet te missen voor de liefhebbers. Maar eerst gaan onze beide 

schaakteams a.s. zondag proberen punten te pakken. HSDV 1 gaat naar Bergen, 

terwijl ons 2e team naar Roermond reist. Beide teams veel succes. Voor de 

duidelijkheid hebben we de speeldata van de teams bijgevoegd. In het 

programmaboekje van de Lisb stond een fout en intussen heeft Blerick 2 zich 

teruggetrokken uit de competitie van de 2e klasse B. 

 

Witspelers komen niet tot winst in 5e ronde schaakcompetitie 

Afgelopen maandag 31 oktober werd de 5e ronde van de schaakcompetitie gespeeld. Alle leden 
waren aanwezig zodat deze ronde volledig gespeeld werd. Opmerkelijk was dat geen enkele witspeler 
tot winst kon komen. Marcel Schuman en Urbain Diarra besloten tot remise in een dame-eindspel, 
waarbij Marcel een pion minder had. Ook Jan Verbruggen en Eddy Thewis remiseerden na ongeveer 
twee uur spelen. Luc Janssen kon in de partij tegen Yero Derikx geen stunt uithalen en moest 
uiteindelijk de koning omleggen. Hans Leenders behaalde een regelmatige overwinning tegen Balan 
Balachanthiran, waarbij Balan goed tegenstand bood. Wiel Versteegen drukte Nico Grubben in de 
verdediging. Een open torenlijn van Wiel werd Nico fataal, waarna een eindspel van paard tegen toren 
ontstond. Toen ook nog het paard gevangen werd moest Nico opgeven. Koploper Gerard Eggebeen 
speelde goed tegen Hans Pirée, maar moest in het eindspel toch opgeven toen zijn koning in het 
nauw kwam te zitten. In de partij van Johan Zonneveld tegen Pieter Koole stond de partij voor Johan 
op misère zodat hij remise probeerde. Uiteindelijk werd de misère voor Johan minder en waren beide 
spelers op het eind tevreden. Jac Janssen zette Lei Janssen vast op de laatste rij. De koning van Lei 
kon niet meer weg zodat hij niets anders kon doen dan opgeven. 

Wiel neemt de 1e plaats weer over van Gerard, die goed 2e blijft. Maar deze beide schakers hebben 
meer partijen gespeeld zodat deze stand snel kan veranderen. 

 
    

mailto:hsdv-helden@planet.nl
mailto:hsdv-helden@planet.nl
http://members.home.nl/wversteegen/hsdv/


Wedstrijd-programma schakers team 1 en 2  
 
In de externe competitie is het programma bekend van onze beide schaakteams. In het jaarboekje 
van de Limburgse Schaakbond staat overigens een foutieve vermelding wat betreft de 6e ronde in de 
2e klasse. Deze staat in het boekje op 23 april gepland. Dit moet dus 26 maart 2006 zijn. Maar omdat 
Blerick 2 zich heeft teruggetrokken uit de competitie is ons 1e team op deze dag dus vrij. Het 1e 
team is op 23 april ook vrij, terwijl ons 2e team dan tegen De Witte Dame speelt. Het gehele 
speelschema is dus:  

 

6-11-2005 
Bergen - H.S.D.V. 1 
't Pionneke 4 - H.S.D.V. 2 

 27-11-2005 
Tegelen 1 - H.S.D.V. 1 
Tegelen 2 - H.S.D.V. 2 

22-1-2006 
H.S.D.V. 2 - DJC 4 
H.S.D.V. 1 = vrij 

5-2-2006 
H.S.D.V. 1 - Venlo 3 
H.S.D.V. 2 - de Postertoren 

5-3-2006 
Horst 1 - H.S.D.V. 1 
H.S.D.V. 2 = vrij 

26-3-2006 

H.S.D.V. 1 = vrij  
H.S.D.V. 2 - Leudal 2 

23-4-2006 
De Witte Dame - H.S.D.V. 2 
H.S.D.V. 1 = vrij 

21-5-2006 
E.W.S. - H.S.D.V. 1 
Ultimo Vero 2 - H.S.D.V. 2 

 

Uitnodiging voor het 2e Combinatie Snert schaaktoernooi van 
Schaakvereniging de Combinatie 

 
Asten, november 2005 

Aan alle schaakliefhebbers, 

De oude traditie wordt een nieuwe traditie..... 
Op 3 december organiseert S.V. de Combinatie weer het Combinatie snerttoernooi.  Omdat het vorig 
jaar zo lekker was ook dit jaar weer: voor iedere deelnemer staat in de middagpauze een gratis kop 
erwtensoep ter beschikking. 



Datum: Zaterdag 3 december 2005 

Zaal: Gemeenschapshuis "de Klepel", Kerkstraat 8, Asten. Tel. 0493 691349 

Aanvang: 10.00 uur (aanmelden tot 9.45 uur); zaal is open vanaf 9.00 uur. Prijsuitreiking:16.30 uur 

Groepen: A-groep: vanaf KNSB-rating 1900  
(maar verder mag iedereen zich voor deze groep inschrijven) 
B-groep: met een KNSB-rating tot 1900 
C-groep: met een KNSB-rating tot 1650 

Het toernooi telt mee voor het NBSB Grand-Prix circuit categorie A.  

Inschrijfgeld: € 6,00 per persoon. 
Speelwijze: Zwitsers 7 ronden met 20 min p.p.p.p. voor alle groepen. 
Prijzen: Totaal meer dan € 500,- met een 1e prijs in de A-groep van € 150,- 
Homepage van het toernooi: http://decombinatie.schaakt.nl 

Inschrijven: Per email naar Stefan Rooijakkers: stefanrooijakkers@chello.nl  
Tot en met 1 december. 

Inlichtingen: Jos Swinkels, tel. 0493-696100, josswinkels@wxs.nl  

Tijdens het toernooi is de bar open en zijn er tussen de middag belegde broodjes te koop. 

 

Voor alle informatie van de diverse competities zie onze website www.hsdv.tk 
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