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Hallo schaak- en damleden 

 

Urbain Diarra werd afgelopen maandag clubkampioen bij de schaakafdeling. Bij 

deze van harte proficiat. Het damviertal verloor hun wedstrijd tegen de 

koploper in de competitie. Deze week weer een nieuw schaak- en damprobleem en 

een (natuur)foto van de week. 

 

   

Urbain Diarra clubkampioen schaken 

seizoen 2009-2010 

 
Afgelopen maandag 22-03-2010  waren er belangrijke wedstrijden voor het klubkampioenschap 
SCHAKEN. Urbain Diarra wist zijn partij te winnen van Hans Pirée, terwijl Eddy Thewis niet verder 
kwam dan een remise tegen Piet Pouwels. 

Hierdoor is Urbain de nieuwe KLUBKAMPIOEN bij de schaakafdeling. 
De twee nog te spelen wedstrijden kunnen hieraan niets meer veranderen. 

Voor de overige leden rest dus hooguit nog de titel Keizerkampioen, welke wedstrijden nu weer volop 
op het programma komen. 

De standen bij het schaken zijn als volgt: 
 
 

mailto:hsdv-helden@planet.nl
mailto:hsdv-helden@planet.nl
http://members.home.nl/wversteegen/hsdv/


 
 
 

 

 
 

 
 

Damviertal HSDV verlies van sterk 

d'Amateurs 

 
Op maandag 22-3-2010 speelde ons damviertal zijn wedstrijd in de 10e ronde van de 
viertallenkompetitie van de Brabantse Dambond. 
Onze tegenstander kwam weer uit St. Michielsgestel en was dit keer het eerste viertal van 
D’Amateurs. 
Dit viertal is de koploper van deze kompetitie. 
 



Als eerste tegenslag kwam een achterstand op bord 4 voor Jo Peeters, die een damcombinatie niet 
had gezien. 
Daardoor ging later deze partij ook verloren. 
Hierna volgde nog een nederlaag en wel op bord 3. waar Ton Noyens met een moeilijke combinatie 
een achterstand opliep en ook hier ging de winst naar zijn tegenstander. 
Hierna wist Nico Grubben in een spannende partij een remise te bereiken op bord 2. 
Als laatste uitslag wist ook Lei Janssen op bord 1 een remise te behalen. 
 
De persoonlijke uitslagen waren als volgt: 
   

1. Lei Janssen (876) - Rob Pijnenburg ( 982) 1 - 1 

 

2. Nico Grubben (960) - John Wilsen (1097) 1 - 1 

3. Ton Noyens (943) - Antoine van Zantvoort (1055) 0 - 2 

4. Jo Peeters (994) - Willem Peter Berkelmans (1057) 0 - 2 

H.S.D.V. - d’Amateurs 1 2 - 6 

 
Onze volgende wedstrijd is op 12 april 2010 en wel de thuiswedstrijd tegen het team van B.D.O. uit 
Oss. 

 
Na deze wedstrijd is de stand in deze viertallen-kompetitie  

 
 
Voor ons team staan nog de volgende wedstrijden op het programma: 
 
Maandag 12-04-2010 H.S.D.V. - B.D.O. Oss 
Donderdag 22-04-2010 Heijmans Excelsior 1 - H.S.DV. 
Donderdag 29-04-2010 P.S.V. Dammen - H.S.D.V 
  

 
 

Damprobleem: wit speelt en wint 

 



 

Deze keer een fraaie combinatie van 6 zetten diep, met een prachtige eindslag. 
 

Vorige keer  kon wit winnen door: 
14-19 (4x13) 15-10 (5x14) 35-30 (25x34) 44-39 (34x43) 42-38 (43x32) 31-27 (32x21) 26x10. 
  

 
 

Schaakprobleem: wit geeft mat in 2  

 

 
 
 
Deze week weer een mat in twee van Samuel Loyd. Er na de sleutelzet diverse oplossingen 
mogelijk. 
 
De oplossing van vorige week was als volgt: 1. c8=P Ka8 (1... Kxc8 2. La6#) 2. Lc6#. 

 
 



  Foto van de week 

 

 

Als andere bloemen en planten voorzichtig hun bloeiende knoppen uit laten komen, is de brem al 
volop in bloei, zoals deze gefotografeerd in het park in Panningen. 
 
Wikipedia weet het volgende te melden over deze struik: 
 
De (gewone) brem (Cytisus scoparius) is een struik uit de vlinderbloemenfamilie (Leguminosae) die 
veel lijkt op de gaspeldoorn, maar geen doorns heeft. De struik kan een hoogte van 2 m bereiken. De 
takken en twijgen zijn vijfkantig en niet behaard. Wanneer insecten de bloem bezoeken, wordt het 
stuifmeel op hen afgeschoten. Brem komt zeer algemeen voor, vooral op zandgrond, heidevelden, in 
duinen en langs spoordijken. Brem heeft maar weinig bladeren en ze zijn erg klein. De onderste zijn 
drietallig handvormig samengesteld, de bovenste enkelvoudig. De blaadjes vallen gauw af, maar de 
takken blijven desalniettemin groen. Brem heeft handvormige samengestelde bladeren. 

De bloemen zijn goudgeel en ongeveer 2 cm lang. Ze vormen losse trossen. De bloemstelen zijn 
ongeveer 1 cm lang. De stijl is opgerold. Brem bloeit in mei en juni. Brem draagt een zwarte peul van 
2,5-4 cm lang. Alleen de randen van de peulen zijn behaard, de rest is kaal. 

 

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