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Schaken 
in Landgraaf

Turnspektakel 1
 juni bij PHDES

Zevenhonderd deelnemers aan 34ste Heideloop STB

Twaalfde Drielanden
damesvoetbaltoernooi

De 34e Heideloop afgelopen zon-
dag beleefde met zo’n zevenhon-
derd deelnemers een absoluut 
record in de bestaansgeschiedenis 
van STB. De prachtige omgeving 
van de Brunssummerheide is voor 
de vele atleten en recreanten niet 
het makkelijkste parcours, maar 
wel een van de mooiste in onze 
omgeving. Veel lopers uit onze 
regio en omringende buurlanden 
weten daarom ieder jaar weer de 
weg naar Landgraaf te vinden.

In verband met de massale drukte 
moesten de verschillende wedstrij-
den alleen iets later worden gestart. 
Nieuw dit jaar bij deze editie was 
dat een groep van ruim dertig 
loopsters en lopers mee deden aan 
de beginnersloop. Deze groep is bij 
STB in februari gestart bij het pro-
ject: Neem de benen! Zij zijn vanaf 
nu begonnen met een opbouw-
schema van twaalf weken, met als 
doel deel te nemen aan de wedstrijd 
voor beginners over 3 km. 

Om kwart over tien werd door wet-
houder Harry Erkens het startschot 
gegeven en vertrok de grote groep 
deelnemers voor hun eerste wed-
strijdje op de Brunssummerheide. 
De vele trainingsuren zijn niet voor 
niks geweest want iedereen heeft 
zijn of haar doel afgelopen zondag 
bereikt en iedereen fi nishte in een 
mooie tijd.  De beginnersgroep 
heeft inmiddels ook nieuwe doelen 
gesteld en zij zullen de komende 

De beginnersgroep poseert op een van de weinige stralende dagen van dit voorjaar, op Eerste Pinksterdag.

periode verder trainen en aanslui-
ting vinden bij de overige loopgroe-
pen van STB.

Ronde 32 van de interne competitie van de schaakvereniging Schaes-
berg bracht aan de kop van de ranglijst enige verrassende uitslagen. 
Zo won Sjaak Bakker, met zwart, van de nummer twee en kaapte Ralf 
Ploumen een fraaie remise weg van de nummer drie. Opmerkelijk was 
ook de winst van Ray Kuryliw op de oud-clubkampioen. 

De uitslagen: M.Mingers-V.Sewalt  0-1;   K.Schubert-Sj.Bakker  0-1;
R.Ploumen-M.Schmitz 0,5-0,5; R.Kuryliw-H.ten Berge 1-0; F.Schotanus-W.
Panzer 0,5-0,5; P.Thissen-J.Jeurissen 1-0;  F.Esser-J.Balter 0,5-0,5;
H.Palm-Th.Gransier 0,5-0,5;  F.Gunkelmann-J.Bloem 1-0; L.Konsten-J.
Stams 0-1; Th.van Tilburg-E.Henssen 0-1.  
De stand aan de kop van de ranglijst is na ronde 32 als volgt: 1.V.Sewalt 
1272;  2.K.Schubert 1177;  3.M.Schmitz 1052; 4.J.Uckerman 1023;  
5.R.Kuryliw 952;  6.W.Panzer 893;  7.F.Schotanus 811; 8.R.Ploumen 782;  
9.Sj.Bakker 750;  10.B.Coenen 729 punten.
 

Zaterdag 1 juni zet PHDES sporthal Ter Waerden op zijn kop, alle 
groepen vertonen hun turnkunsten. Er wordt gesprongen, gezwaaid, 
gehangen en gerold: kortom een waar spektakel. Dit alles wordt vorm 
gegeven in het thema van dit seizoen namelijk: PHDES in love.

Alle gymnasten van PHDES zorgen voor twee uur kijkplezier op zaterdag 
1 juni van 16.00-18.00 uur voor alle toeschouwers in sporthal Ter Waerden 
in Waubach en fall in love met PHDES.

Al meerdere jaren wordt in de maanden mei of juni op de velden van 
UOW’02 op Park Ter Waerden in Landgraaf een Drielanden Damesvoet-
baltoernooi georganiseerd. In 2013 is dit de 12e editie met als speeldata 
1 en 2 juni. Het toernooi wordt tevens georganiseerd in het kader van 
honderd jaar voetbal in Waubach. 

Ondanks een aantal factoren die 
deelname bemoeilijken zoals de 
competitieverplichtingen van Duit-
se teams en examens in België, is 
het de organisatie toch weer gelukt 

tien of twaalf teams warm te krijgen 
voor een weekend voetbalplezier.
Het toernooi wordt door veel 
teams als seizoensafsluiting gezien. 
Daarom blijven ook verschillende 

clubs overnachten. Voor hen heeft 
de organisatie een programma van 
nevenactiviteiten georganiseerd 
waaraan ook anderen kunnen deel-
nemen. In de kantine zijn er snacks 
en ook rijkelijk belegde broodjes te 
verkrijgen. Op zaterdagavond is 
er barbecue en een feestavond met 
als thema Sensation uoWhite. Voor 
meer informatie kun je ook kijken 
op www.uow02.nl .

Demonstratie synchroon
zwemmen In de Bende

Het Synchro Team van ZVB ver-
welkomt alle inwoners van Land-
graaf op zondag 2 juni 2013 van 
12.00 tot13.00uur in ‘In de Bende’ 
te Landgraaf voor een demonstra-
tie synchroonzwemmen en dansen 
in het water. Het is ook mogelijk 
aan de training deel te nemen. Er 
zijn geen kosten aan verbonden. 

De meiden van het Synchro Team 
variërend van zes tot en met een-
entwintig jaar, tonen hier de dan-
sen waar zij dit jaar keihard aan 

gewerkt hebben. 

Mocht uw interesse gewekt zijn 
maar bent u verhinderd, dan is er 
de mogelijkheid om op elke maan-
dag een gratis training te volgen. 
De trainingen zijn van 19.00 tot 
20.00 uur in zwembad de Bronspot 
te Brunssum. Ben jij in het bezit van 
zwemdiploma A? Kom dan langs! 
Kijk voor meer informatie op de 
volgende site: www.zvbruns-
sum.nl


