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Hallo schaak- en damleden 

Onze beide schaakteams deden het zéér goed afgelopen zondag in de 

gezamenlijke laatste ronde van de Limburgse Schaakbond in Roermond. Beide 

wedstrijden werden gewonnen en er werd geen enkele partij verloren. De play-

offs schaken zijn bijna afgelopen en de eerste drie poulewinnaars zijn bekend, 

waarvan enkele korte verslagen. A.s. maandag 29 mei is weer de jaarlijkse 

schaak- en damproblemen oplosavond. Voor de liefhebbers van deze tak van 

schaken en dammen natuurlijk niet te missen. En als afsluiter van deze 

nieuwsbrief hebben we natuurlijk weer een schaakprobleem, deze keer een mat 

in 4. 

 

HSDV 1 wint in slotronde in Roermond  

Vóór de laatste ronde was ons 1e schaakteam nog niet zeker van handhaving in de 2e klasse B, 
ondanks de 4e plaats op de ranglijst. Maar door een verdiende overwinning in de slotronde te 
Roermond eindigt ons team zelfs nog in de bovenste helft van de ranglijst. EWS uit Weert werd met 
3½-2½ verslagen met 5 remises en een overwinning afgelopen zondag 21 mei. Op het 1e bord 
behaalde Urbain Diarra een knappe remise tegen P. Ramaekers. Op het 6e bord wist Marcel 
Schuman zijn partij te winnen zodat de HSDV al snel op voorsprong kwam. Daarna volgden de 
remises in rap tempo: Pascal Schuman, Jan Verbruggen en Wim Oosthuizen behaalden allemaal een 
half punt uit hun partij, en gezien de stand op het laatste bord kon de overwinning de HSDV bijna niet 
meer ontgaan. Op het 3e bord speelde Wiel Versteegen nog een half uur verder met een pion 
voorsprong, maar zag in een paardeneindspel geen kansen meer en accepteerde het remise-aanbod 
van de tegenstander, zodat ons team een terechte overwinning behaalde en toch nog een goede 
klassering in de ranglijst wist te bewerkstelligen, ondanks een moeizaam begin van de competitie. 
Uiteindelijk werd het seizoen voor ons 1e team toch nog goed afgesloten met een mooie 4e plaats. 
Ook gezien het vorige seizoen toen de degradatie maar net voorkomen kon worden een goed 
resultaat. 
 
De persoonlijke uitslagen waren: 

P. Ramaekers - U. Diarra ½-½ 
  H. van Dormaat - W. 

Oosthuizen 
½-½ 
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K. Molenaar - W. Versteegen ½-½ 

A. Reintjes - P. Schuman ½-½ 

H. Janssen - J. Verbruggen ½-½ 

C. Ramaekers - M. Schuman 0 - 1 

EWS 1 - HSDV 1 2½-3½ 

 

Urbain Diarra behaalde een remise op bord 1 en werd tevens topscorer van het eerste zestal 
van de HSDV 

HSDV 2 sluit competitie af met overwinning 

en 5e plaats op de ranglijst 

Samen met het eerste team reisde ook het tweede schaakteam afgelopen zondag naar Roermond 
voor de gezamenlijke slotronde van de Limburgse Schaakbond. Helaas was het niet gelukt om alle 
borden te bezetten, zodat de HSDV 2 begon met één punt achterstand op Ultimo Vero 2 uit Echt. 
Tegen de jeugdige spelers van Ultimo Vero speelden onze schakers echter alsof ze één punt voor 
stonden. Op alle drie de borden werd voor de volle winst geschaakt. Eddy Thewis speelde op bord 1 
de koning van zijn tegenstander het vrije veld in, zodat Eddy al vrij snel de stand gelijk trok met 
waarschijnlijk de snelste overwinning deze middag in de hele sporthal. Daarna zette Gerard Eggebeen 
ons 2e team op voorsprong door de tegenstander langzaam maar zeker het licht uit te draaien: 2-1 
voor de HSDV 2. Op het 4e bord speelde onze dammer/schaker Nico Grubben een mooie partij en 
wist in een vrij ingewikkeld eindspel te winnen en zo de 3-1 winst voor de HSDV 2 veilig te stellen. 
  
Zodoende haalde de HSDV 2 een mooie 5e plaats in de eindstand, een uitstekend resultaat tegenover 
het vorige seizoen toen ons 2e team slechts één matchpunt wist te behalen door een gelijkspel tegen 
't Pionneke 4. Dit seizoen werden drie overwinningen en twee gelijkspellen behaald, terwijl drie 
wedstrijden verloren gingen. Met acht matchpunten en een 5e plaats hebben de schakers van de 
HSDV 2 het seizoen heel goed afgesloten op deze gezellige gezamenlijk wedstrijdronde van alle 
teams van de Limburgse Schaakbond. 



 

Nico Grubben aan het werk voor de HSDV 2 op het 4e bord. De tegenstander van Nico zou 
uiteindelijk ook in deze laatste partij moeten capituleren zodat ook ons 2e team de volle winst 
binnen haalde. 

De eindstanden van beide teams waren als volgt: 
 

 

 

 

Laatste ronde play-offs schaken 



Afgelopen maandag 22 mei werd de laatste ronde gespeeld van de play-offs. In de 1e poule 
behaalde Urbain Diarra een knappe overwinning op Wim Oosthuizen in een pionneneindspel, zodat 
nu de partij tussen Wiel Versteegen en Yero Derikx beslissend wordt voor het clubkampioenschap. 
Wiel heeft aan een remise genoeg, Yero zal moeten winnen. 

  

In de 2e poule speelden Marcel Schuman en Eddy Thewis remise tegen elkaar. Hoewel beide 
spelers nu gelijk zijn geëindigd telt nu het puntenaantal uit de vorige ronde, zodat Eddy deze poule 
op zijn naam mag schrijven. 
 
In de 3e poule was Gerard Eggebeen ook in de laatste ronde de sterkste: hij wist Johan Zonneveld te 
verslaan en heeft met twee overwinningen en één remise deze poule gewonnen. De inhaalpartij 
tussen Johan Zonneveld en Hans Pirée werd door Hans gewonnen en passeerde Johan op de 
ranglijst met een half punt verschil. 
 
Onze twee jeugdleden liepen in de 4e poule tegen hun eerste nederlaag aan. Carsten Daniëls stond 
in zijn partij tegen Pieter Koole iets beter, maar verloor door een fout toch nog de partij. 
Guus Jagers speelde tegen Nico Grubben zeer aanvallend, maar vergat hierbij enkele stukken te 
ontwikkelen. Nico verdedigde zich goed en kwam materiaal voor te staan. De achterstand was te 
groot zodat Guus uiteindelijk moest opgeven. 

 

 

Schaakprobleem: mat in 4 

De oplossing van vorige week was 1. Tc8-a8, La7-b8, cxb8 loper ! (de verrassende promotie om pat 
te voorkomen). Nu moet zwart de loper spelen, waarna Lb8-e5 mat volgt. 
 
Het nieuwe schaakprobleem is een mat in 4. Wit zal de witte koning zo vast mogelijk moeten zetten 
om het mat te bewerkstelligen. 

 
  
  

 

Voor alle uitslagen en standen zie onze website: www.hsdv.tk 
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