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Hallo schaak- en damleden 

 

De schakers en dammers hebben afgelopen maandag 9 oktober diverse 

inhaalpartijen gespeeld en ons damteam won met duidelijke cijfers hun 

thuiswedstrijd tegen RDS uit St. Oedenrode. Eddy Thewis bezocht afgelopen 

zaterdag de vergadering van de Limburgse Schaakbond, waarvan een kort 

verslagje, en voor de liefhebbers hebben we een digitaal jaarboekje van de 

Limburgse Schaakbond aan deze nieuwsbrief toegevoegd. A.s. zondag 15 oktober 

gaan ons 1e en 2e schaakteam proberen voor de externe competitie de punten te 

pakken in Leudal.  

 

Eerste winstpunten voor damteam 

Op maandag 9 oktober 2006 speelde het damviertal van de Heldense Schaak- en Damvereniging zijn 
tweede wedstrijd van dit seizoen en wel de thuiswedstrijd tegen het team van R.D.S. 1 uit St. 
Oedenrode. Met enige spanning werd aan deze strijd begonnen. De eerste uitslag kwam op bord 4, 
waar Albert Janssen in het middenspel via een combinatie twee schijven voorsprong had verkregen 
en met goed spel hierdoor de overwinning wist te bewerkstelligen. 
Hierna kwam de uitslag op bord 3, waar Nico Grubben ondanks een licht overwicht toch genoegen 
moest nemen met een remise. Ook op bord 2 kwam er een remise en wel voor Ton Noyens, die in de 
tijdnoodfase hiermee genoegen nam. 
Op bord 1 had Lei Janssen een schijf voorsprong veroverd, maar met nog een schijf offeren wist zijn 
tegenstander toch tot dam te komen. Hiermee was echter de achterstand van twee schijven te groot, 
waardoor Lei via overmacht toch nog de overwinning wist te grijpen. 
 
De persoonlijke uitslagen waren dus: 

1. Lei Janssen - Martien van Erp 2 - 0 

  
2. Ton Noyens - Jac Matheeuwsen 1 - 1 

3. Nico Grubben - Piet van Erp 1 - 1 
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4. Albert Janssen - Piet van Hoof 2 - 0 

HSDV - RDS 1 6 - 2 

Onze volgende wedstrijd is op 23 oktober 2006 en wel de wedstrijd tegen het team van E.A.D.2 uit 
Asten. 
Veel succes jongens. 
 

 
 
Lei Janssen heeft zojuist zijn partij tegen Martien van Erp gewonnen,  
zodat het damteam van de HSDV de volle winst pakte tegen RDS uit St. Oedenrode 

 

Na inhaalpartijen in groep A klein verschil aan kop 

Guus Jagers pakt eerste winst in groep B 

Afgelopen maandag 9 oktober werd een inhaalprogramma bij de schakers gespeeld. In groep A 
speelde Marcel Schuman een degelijke partij tegen Luc Janssen, die deze keer zijn tegenstander niet 
kon verrassen, zodat Marcel uiteindelijk verdiend het punt pakte. De partij tussen Gerard Eggebeen en 
Yero Derikx was erg spannend en duurde bijna 3 uur. Yero kwam beter uit het middenspel en had in 
het eindspel twee vrijpionnen voorsprong die door Gerard niet meer tegen te houden waren. In groep 
B kwam Jac Janssen een stuk achter te staan tegen Urbain Diarra, die deze voorsprong niet meer uit 
handen gaf, zodat Jac zich in een pionneneindspel met een loper minder gewonnen moest geven. 
Carsten Daniëls kwam tegen Eddy Thewis niet goed uit de opening en moest ook nog een toren van 
Eddy op de tweede lijn toelaten, waarna Carsten niet meer alle dreigingen af kon slaan en op een 
hopeloze materiaalachterstand kwam, zodat Eddy verdiend het punt binnen haalde. De partij tussen 
Guus Jagers en Rob Steeghs leek voor Guus totaal verloren, maar Rob verslikte zich in een vrijpion 
van Guus met twee torens erachter. Een familieschaak met deze pion op de zevende rij en daarna 
promotie betekende een totaal onverwachte nederlaag voor Rob en de eerste volle winst voor Guus.  
 
Bij de jeugd gaat Pieter Sleutels ongeslagen aan kop met 9 uit 9. Jeroen Vermazeren en Max van der 
Touw volgen met resp. 4 en 3 punten. Aukje Sleutels behaalde afgelopen maandag weer een remise 
door pat tegen Max en heeft nu 1 punt binnen gehaald. 



 

Damcompetitie maandag 9 oktober  
 
De partij tussen Gerrit Kessels en Hans Leenders afgelopen maandag 9 oktober was zéér spannend 
en ging na ruim 3 uur spelen gelijk op. Gerrit had de beste kansen omdat hij Hans vast had kunnen 
zetten, maar zag dit over het hoofd. Uiteindelijk wist Hans een steen winst te halen en daarna te 
promoveren tot een dam, zodat de strijd na 3,5 uur spelen in het voordeel van Hans beslist werd. 

 
 
Het beslissende moment uit de partij tussen Gerrit Kessels en Hans Leenders.  
Gerrit aan zet kan een doorbraak van Hans niet verhinderen en ook niet de daarop volgende 
dampromotie. 

 

Verslag vergadering Limburgse Schaakbond zaterdag 7 

oktober 2006  Door Eddy Thewis 
 
Belangrijke punten op deze vergadering waren o.a. de borgstelling voor een beroepsprocedure 
(HSDV onthouding bij stemming omdat niemand precies wist om hoeveel procedures het per jaar gaat 
en zonder gegevens kun je volgens mij ook niet oordelen) en verder was er een hele discussie rond 
het Limburgs Kampioenschap wat een open toernooi wordt. HSDV heeft voor gestemd omdat de 
nieuwe opzet een impuls beloofd voor het Limburgse schaken. 
 
Over de mogelijke effecten van competitievervalsing door 2 teams van 1 club in 1 afdeling is ook 
gesproken. Die moeten dus de 1ste ronde tegen elkaar. Er is ook de vraag gesteld of het bezwaarlijk 
is dat spelers die KNSB-speler zijn en die als begeleider van een jeugd-team meedoen ook gerechtigd 
zouden zijn om te spelen in bijvoorbeeld de 3de of 2de afdeling. Het zou om 1 speler per jeugdteam 
gaan. HSDV heeft geen bezwaar gemaakt vermits dit a) op dit moment alleen eventueel speelt bij 1 
jeugdteam in 3de afdeling en b)dit het schaken in het algemeen ten goede komt. Ik zie zelf dergelijke 
spelers ook niet zo gauw "saaie"poptjes spelen in een lage afdeling. Bovendien is het zo dat het nog 
helemaal niet zeker is dat dit bij de KNSB rond te krijgen is. 



Er werd ook een oproep gedaan om volgend jaar de laatste zondag van september mee te doen aan 
een regio-toernooi maar de regio's ( Belgisch-Limburg, Nederlands-Limburg, Aachen, Duitstalig 
Wallonië) tegen elkaar spelen. Nederlands Limburg is blijkbaar de enige die moeite heeft om spelers 
te leveren. Het lijkt me een mooi uitje om met een aantal spelers naar toe te gaan! 
 
Voor de rest de traditionele jaarvergadering-praat en nog wat herverkiezingen. 

 

 

Schaakprobleem: mat in 2 

 

 
 
Voor de verandering deze keer een mat in 2. De zwarte koning kan deze eenzame strijd slechts één 
zetten volhouden, mits wit de goede sleutelzet doet. 
De oplossing van ons vorige probleem was de niet eenvoudig te vinden zet 1. Dd3-g3, waarna zwart 
niet aan het mat in 3 kan ontsnappen. Eén variant: Ka5-a4, 2. Dg3-c3, Ld1-e2, 3. Dc3-b4 mat. 

 

 

Foto's uit ons archief 

 



 
 
 Schaken op de markt in Panningen in 1992. Op de foto o.a. Harrie Driessen en Cor van Adrichem 

 
 
Ook uit 1992 een foto van het dammen op de markt. Links zien we Lei Janssen en Broer Verlinden 

 

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