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Schaakteam HSDV lachende derde in 

slotronde Roermond 

Niemand van de HSDV had rekening gehouden met een kampioenschap in de slotronde van de 
externe schaakcompetitie op zondag 19 april 2009. Er moest aan drie voorwaarden voldaan worden 
om het kampioenschap op te eisen: de HSDV moest zelf winnen van 't Pionneke 3 en Arx en Venlo 3, 
die één punt meer hadden als ons team, moesten verliezen. En juist dát gebeurde op deze zonnige 
lentedag in een volle Jo Gerris sporthal in Roermond, waar alle Limburgse teams traditioneel hun 
slotronde spelen van de competitie in de Limburgse Schaakbond. De Heldenaren gingen zeer 
voortvarend van start: op de eerste drie borden werden duidelijke overwinningen geboekt. Urbain 
Diarra speelde zijn tegenstander helemaal zoek en won verdiend op het eerste bord. Op het tweede 
bord verloor de tegenstander van Wiel Versteegen vanwege een matdreiging een stuk en gaf snel 
daarna op. Op het derde bord pakte ook Hans Leenders het punt, zodat ons team een royale 3-0 
voorsprong nam. Toen ook nog Pascal Schuman zijn partij won door kwaliteitswinst werd er met 
spanning naar de andere partijen van Venlo 3 en Arx gekeken. Marcel Schuman en Jan Verbruggen 
konden deze middag geen punt pakken en verloren. 

De spanning werd groot toen bleek dat zowel Arx als Venlo 3 op het randje van een nederlaag 
balanceerden. Rond half 5 deze middag gebeurde dan toch het onwaarschijnlijke: Arx verloor met 4-2 
en ook Venlo 3 leed een kleine nederlaag: 3½-2½, zodat ons team met slechts één punt voorsprong 
op maar liefst drie ploegen het kampioenschap in de 2e klasse B pakte. Zo spannend was een 
slotronde voor onze schakers nog nooit geweest. Als beloning en aandenken voor het kampioenschap 
kreeg ons schaakteam een mooie schaakklok uitgereikt door de voorzitter van de Limburgse 
Schaakbond Frank Clevers. 
 
Wij wensen het succesvolle schaakteam van harte proficiat met dit kampioenschap. 

De persoonlijke uitslagen waren: 

W. Scheeren - U. Diarra 0 - 1 

J. Schreinemachers - W. Versteegen 0 - 1 

M. Roesler - H. Leenders 0 - 1 

J. Lankreyer - M. Schuman 1 - 0 
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F. Dupont - P. Schuman 0 - 1 

S. Korsten - J. Verbruggen 1 - 0 

't Pionneke 3 - HSDV 2 - 4 

Enkele foto's van deze middag: 

 
 
Het stond geprojecteerd tegen de muur van de Jo Gerris Sporthallen: de HSDV eindigt op de eerste 
plaats. 



 
 
Urbain Diarra (r.) pakte het eerste punt op het eerste bord in een mooi eindspel met diverse 
dreigingen. 



 
 
Hans Leenders (r.) heeft op het derde bord de winst bijna te pakken. 
Urbain Diarra en Gerard Eggebeen op de achtergrond (spelend voor Leudal) kijken toe. 



 
 
Jan Verbruggen (l.) kwam heel goed uit de opening maar gaf een stuk af waarna de partij verloren 
ging. 
 
 
 



 
 
Wiel Versteegen (r.) heeft een fout van de tegenstander afgestraft en komt een stuk voor. 



 
 
Pascal Schuman (r.) pakte vrij vlot het punt na kwaliteitswinst. 
 
 
 



 
 
Marcel Schuman (l.) probeerde het nog, maar dit loper tegen paard eindspel was verloren. 

 



 
 
Altijd weer een mooi gezicht: een grote sporthal vol schakers. 

 

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