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Hallo schaak- en damleden 

Er werden veel partijen geschaakt en gedamd afgelopen week. Zo werden er 

afgelopen zondag twee wedstrijden gespeeld in de Lisb schaakcompetitie, 

speelde ons damteam een wedstrijd op onze clubavond en ook waren er partijen 

voor de interne competitie schaken en dammen. Van alle partijen en wedstrijden 

kleine verslagen in deze nieuwsbrief, waarin verder weer de gebruikelijke 

rubrieken met een nieuwsbericht van een schoolschaaktoernooi. Onze ex-

voorzitter en schaaklid Cor van Adrichem mailde ons een modern avondgebed, 

toegevoegd aan deze nieuwsbrief. Aanstaande maandag 17 maart 2008 is weer 

ons jaarlijkse snelschaak- en damtoernooi en de week daarop is het Pasen, dus 

geen clubavond. 

 

Goede afsluiting seizoen voor damteam met 

6-2 winst 

 
Op maandag 10 maart 2008 speelde ons damviertal zijn laatste wedstrijd in de bondskompetitie van 
dit seizoen en wel de thuiswedstrijd om de 7e en 8e plaats tegen het team van Heymans Excelsior 2 
uit Rosmalen/Den Bosch. 
 
De eerste uitslag kwam op bord 2, waar Ton Noyens met goed spel de winst wist te bereiken. Hierna 
wist Henk van Eck op bord 4 een zodanige voorsprong te bereiken, dat zijn tegenstander zich 
gewonnen moest geven. 
 
Op bord 3 wist Albert Janssen niet de juiste voortzetting te vinden, waardoor deze partij voor ons 
team verloren ging. Hierna was het wachten op de partij op bord 1, waar het lange tijd gelijk op ging, 
maar in het begin van het eindspel een foute voortzetting werd gedaan waardoor Nico Grubben de 
partij wist te winnen. 
 
Jongens volgende seizoen weer veel succes in deze wedstrijden.  

De persoonlijke uitslagen waren dus: 

1. Nico Grubben - Erwin Korsten 2 - 0 
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2. Ton Noyens - Arnold Beset 2 - 0 

3. Albert Janssen - Roy Slagter 0 - 2 

4. Henk van Eck - Cor Engels 2 - 0 

HSDV - Heijmans Excelsior 2 6 - 2 

  

 

Persoonlijke resultaten damteam seizoen 

2007-2008 

  
Maandag was voor de dammers de laatste wedstrijd voor de bondscompetitie 2007-2008. 
 
Net als het vorige seizoen heeft Ton Noyens als enigste speler alle 10 de ronden meegespeeld. In 
totaal behaalde hij 13 bordpunten, 2 meer dan het vorige seizoen. Hiermee krijgt hij wederom de prijs 
voor de meest behaalde punten in de bondswedstijden. 
 
Ook dit jaar werd Nico Grubben weer tweede met wederom 9 punten uit 6 wedstrijden. Hiermee heeft 
hij net als de vorige keer het hoogste gemiddelde. 

 

 

Gess 2 te sterk voor 

schaakteam HSDV 1 
 

   
De matchpunten zijn voor onze beide schaakteams heel moeilijk te pakken dit seizoen. Op de 
bovenste borden zijn de spelers van ons eerste team niet sterk genoeg om bordpunten te scoren. 
Ook op zondag 9 maart 2008 gingen op de eerste drie borden de partijen verloren. Urbain Diarra, 
Wiel Versteegen en Hans Leenders verloren hun partijen. Op het vierde bord kwam Wim Oosthuizen 
na een goede opening in het middenspel een paard voor te staan en dat betekende een bordpunt 
voor de HSDV. Yero Derikx, Marcel Schuman en Jan Verbruggen wisten een remise uit het vuur te 
slepen. Op het achtste bord verloor ook Pascal Schuman zijn partij, zodat de Heldenaren een 5½-2½ 
nederlaag leden, een uitslag waar niets op af te dingen viel. In de laatste speelronde in Roermond 
komt ons eerste team uit tegen Arx, dat in deze competitie één matchpunt wist te behalen. Bij een 
overwinning van de HSDV zullen we toch nog in de eerste klasse kunnen blijven. Het is maar de 
vraag of we dan het volgende seizoen nog wel acht spelers voor het eerste team bij elkaar kunnen 
krijgen. In de tweede klasse wordt immers met zestallen gespeeld, zodat het makkelijker wordt om 
voldoende spelers bij elkaar te krijgen voor de externe competitie. 
 
De persoonlijke resultaten van ons eerste team: 



   

U. Diarra - A. Jansen 0 - 1 

  

W. Versteegen - B. Salden 0 - 1 

H. Leenders - G. Gerads 0 - 1 

W. Oosthuizen - H. Meijerink 1 - 0 

Y. Derikx - J. Kools ½-½ 

M. Schuman - R. de Vries ½-½ 

J. Verbruggen - P. de Vries ½-½ 

P. Schuman - W. Meijs 0 - 1 

HSDV 1 - Gess 2 2½-5½ 

Ook ons tweede team liep in de thuiswedstrijd in de Riehn te Helden tegen een nederlaag aan. De 
schakers van het tweede speelden op de laatste drie borden tegen zéér jeugdige tegenstander van 't 
Pionneke 5 uit Roermond, alleen Lei Janssen had een ervaren tegenstander en die pakte dan ook de 
winst voor 't Pionneke. Deze partij was uiteindelijk beslissend voor de wedstrijd, want Nico Grubben, 
Carsten Daniëls en Johan Zonneveld kwamen niet verder dan remise. Hoewel de resultaten 
tegenvielen was het toch weer een gezellige schaakmiddag voor onze beide teams. 
 
De persoonlijke resultaten van ons tweede team: 

L. Janssen - D. Klokgieters 0 - 1 

  

N. Grubben - J. Klokgieters ½-½ 

C. Daniëls - R. Zawodniak ½-½ 

J. Zonneveld - W. Yiek ½-½ 

HSDV 2 - 't Pionneke 5 1½-2½ 

 

Programma en uitslagen seizoen 2007 - 2008 

interne competitie schaken 

  
Langzaam maar zeker komen dit seizoen de beste schakers naar boven in de ranglijst in groep 1 van 
de interne competitie. Urbain Diarra pakte zijn vierde overwinning en wel tegen Hans Pirée en tevens 
ook de eerste plaats op de ranglijst. Yero Derikx en Eddy Thewis speelden een snelle remise tegen 
elkaar. Ook Marcel Schuman en Jan Verbruggen deelden het punt. In de partij tussen Wim 
Oosthuizen en Wiel Versteegen zette Wiel alles op alles om de winst te pakken, maar moest toch 
genoegen nemen met een remise in een loper en pionnen eindspel. De eerste drie plaatsen zijn nu 
voor Urbain, Wim en Jan, maar ook de spelers op de volgende drie plaatsen zijn nog niet kansloos 
voor de titel. Zelfs Eddy Thewis, die nu op een negende plaats staat, kan nog heel wat plaatsen 
stijgen omdat hij nog maar drie partijen gespeeld heeft. 
Een inhaalpartij tussen Marcel Schuman en Eddy Thewis afgelopen dinsdag eindigde in remise. 
 
Alle uitslagen en standen van het hele seizoen staan op onze website: www.hsdv.nl 

Programma voorjaar 2008 schaken en dammen 

MAANDAG 17-03-2008 
Snelkampioenschap  schaken en dammen 
 
Maandag 24-03-2008:  
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PAASMAANDAG GEEN CLUBAVOND 
 
ZONDAG 30-03-2008 BONDSKOMEPTITIE SCHAKEN 
 
HEREN LEDEN, HOU DEZE ZONDAG VRIJ VOOR DEZE BELANGRIJKE WEDSTRTIJD 
ZEKER VOOR ONS EERSTE TEAM 
 
Indien iets niet duidelijk, gaarne zo spoedig mogelijk bericht 
 
Wedstrijdleider 
Lei Janssen 

PROGRAMMA VOORJAAR 2008 

  
Ma     17-03-2008   Snelkampioenschap schaken of dammen 
Ma     24-03-2008   PAASMAANDAG, geen clubavond 
Zo      30-03-2008   SCHAKEN BONDSKOMPETITIE SLOTRONDE ROERMOND  
                              ARX – HSDV 1; Ultimo Vero – HSDV 2 
Ma     31-03-2008   Interne Kompetitie Schaken VOORJAAR   
Ma     07-04-2008   Interne Kompetitie Schaken VOORJAAR   
Ma     14-04-2008   Interne Kompetitie Dammen (in Rochuszaal de Riehn) 
Ma     21-04-2008   Interne Kompetitie Schaken VOORJAAR   
Ma     28-04-2008   Interne Kompetitie Schaken VOORJAAR   
Ma     05-05-2008   VRIENDSCHAPPELIJK WEDSTRIJD R.D.S.?? 
Ma     12-05-2008   PINKSTERMAANDAG, geen clubavond 
Ma     19-05-2008   Interne Kompetitie Dammen laatste wedstrijden 
Ma     26-05-2008   Interne Kompetitie Schaken VOORJAAR laatste wedstrijden   
Ma     02-06-2008   EINDSPELWEDSTRIJD SCHAKEN 
Ma     09-06-2008   EINDSPELWEDSTRIJD DAMMEN 

 

Combineren op het dambord door Nico Grubben  

 
Les 15: de CoupRaphaël 

 
Ookdeze slag is genoemd naar een beroemde Franse dammer. 



 

Deze slag is een stuk moeilijker als de voorgaande. Hierboven zien we de eindslag: 
49-44 (21x43) 44x11 (16x7) 48x17 oppositiewinst. 
 
Een complete Coup Raphaël zit er als volgt uit: 

 

Wit wint door: 34-29 (23x34) 28-22 (17x39) 37-31 (26x28) 49-44 (21x43) 44x13 (19x8) 48x10. 

Damprobleem: wit speelt en wint 

 



 
Deze keer een prachtige Coup Raphaël van maar liefst 8 zetten diep. 
 

Vorige keer kon wit damdoorbraak behalen door een Coup Springer gevolgd door een Coup Philippe: 
27-22 (18x27) 32x21 (23x41) 21-17 (11x22) 42-37 (41x32) 38x9 (3x14) 34-30 (25x24) 40x9. 

 

Schaakprobleem: wit geeft mat in 2 

 
 
Hierboven ons nieuwe schaakprobleem: een mat in 2 en niet moeilijk. 
 
De oplossing van vorige week was als volgt:  

1. Kf2 g5 (1... Kh4 2. Kg2 g5 3. Lg3#) 2. Lg3 g4 3. Lg2#  

 



Modern avondgebed door Cor van Adrichem 

Ons schaaklid en ex-voorzitter Cor van Adrichem uit Beringe stuurde ons dit moderne avondgebed, 
waar hieronder een fragment van staat. 
Het gehele bestand is als bijlage aan deze nieuwsbrief toegevoegd als Power Point presentatie. 

 

 

De Toermalijn uit Tegelen 

schoolschaakkampioen basisscholen 

  
Op woensdagmiddag 20 februari traden in Roermond op het Broekhin College 16 teams (4-tallen) van 
basisscholen aan voor het provinciaal schoolschaakkampioenschap. Zij speelden in twee categorieën: 
gevorderden (A) en beginners (B). Beiden categorieën telden 8 teams en met een speeltempo van 10 
minuten p.p.p.p. konden in de beschikbare tijd beide poules een hele competitie in 7 ronden afwerken. 
In de B categorie spitste de strijd voor de eerste plaats zich na enige ronden toe op drie teams: De 
Stapsteen 1 uit Herten, De Toermalijn 2 uit Tegelen en De Leerlingst 2 uit Haelen. Tot en met ronde 4 
haalden alle drie de volle 8 wedstrijdpunten. In ronde 5 wonnen De Leerlingst (van De Toermalijn!) en 
De Stapsteen. Maar in ronde 6 vloerde De Toermalijn met 4 – 0 De Stapsteen, terwijl De Leerlingst 
één wedstrijdpunt morste (2 - 2 tegen De Toermalijn 3). In de slotronde versloeg De Stapsteen met 
duidelijke cijfers  (3 – 1) De Leerlingst, terwijl De Toermalijn ook twee wedstrijdpunten haalde met een 
3.5 – 0.5 winst tegen De Stapsteen 2. Dat alles maakte De Toermalijn 2 winnaar met 12 
wedstrijdpunten en 23 bordpunten. De Stapsteen 1 haalde evenveel wedstrijdpunten maar “slechts” 
18.5 bordpunt. De Leerlingst 2 werd met miniem verschil derde met 11 wedstrijdpunten en 19 



bordpunten. De volledige eindstand staat beneden in tabelvorm. 
In de A groep waren na enige ronden de favorieten: De Merwijck uit Kessel, De Leerlingst 1 uit 
Haelen, De Triolier uit Reuver en De Toermalijn 1 uit Tegelen. In ronde 4 werd De Triolier onderuit 
gehaald door De Schakel 1 uit Roermond en versloeg De Toermalijn met 3 – 1 duidelijk De Leerlingst. 
In ronde 5 herstelde De Leerlingst zich door De Triolier te verslaan en kwam De Merwijck niet verder 
dan 2 – 2 tegen een goed opkomend De Schakel 1. In ronde 6 versloeg De Merwijck De Leerlingst 
nipt (2.5 – 1.5) en hielden De Triolier en De Toermalijn elkaar in evenwicht (2 – 2). In de slotronde 
haalde De Leerlingst flink uit ( 3 – 1) tegen OBS Binnenstad uit Maastricht, zette De Triolier met 
dezelfde cijfers De Merwijck opzij en kwam De Toermalijn verrassend niet verder dan 2 – 2 tegen 
Montessori uit Roermond. Na het optrekken van al deze kruitdampen bleek De Toermalijn 1 uit 
Tegelen de nieuwe kampioen te zijn met 11 wedstrijdpunten en 18.5 bordpunten. Zowel De Leerlingst 
1 als De Merwijck haalden 10 wedstrijdpunten, maar de 19 bordpunten van De Leerlingst bezorgden 
hen de tweede plaats, terwijl De Merwijck met 17 bordpunten derde werd. De Triolier bezette met 9 
wedstrijdpunten en 17 bordpunten de vierde plaats. De mooie inhaalrace van De Schakel 1 in de 
laatste ronden bracht hen nog op een vijfde plaats. De volledige uitslag is in de tabel te vinden.  
 
Wij feliciteren de kampioen De Toermalijn met deze titel en wensen het team veel succes bij de 
komende Nederlandse Kampioenschappen, die op zaterdag 24 mei in Nijmegen beginnen. 

 

 

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