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Hallo schaak- en damleden 

In deze nieuwsbrief de persoonlijke tussenstand van de externe competitie 

schaken, een nieuw schaak- en damprobleem en de aankondiging van het 

jaarlijkse Witte Kersttoernooi in Boxmeer. Als extraatje deze week een 

interessante computertip.  

 

 Persoonlijke resultaten schaken in de externe 

competitie 

Na twee wedstrijden hieronder de persoonlijke resultaten van ons schaakteam in de Lisb competitie. 
Bron: website Lisb. 

 

 

Damprobleem: wit speelt en wint 
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Deze keer een probleem van 7 zetten diep, inclusief het korte eindspel.  
 

Vorige keer kon wit op de volgende wijze winnen: 
37-31 (27x36) 47-41 (36x47) 38-33 (47x29) 24x22 (13x15) 22x2  

 

Schaakprobleem: wit geeft mat in 2 

 
 

Deze week weer een mat in 2. De zwarte koning zit midden op het bord behoorlijk vast door de 
diagonale velden die wit beheerst. 
Niet al te moelijk om op te lossen. 

De oplossing van vorige week: 1. Dh7 Kd6 (1... Ke4 2. Dxf5#) (1... Kxe6 2. De7#) (1... Kxf6 2. Pd7#) 2. 
Pc4#. 

 



 

 

Computertip: Bekijk de letterfonts op uw 

computer 



Voor wie veel verschillende lettertypes gebruikt op de PC kan het wel eens handig zijn om te kijken 
hoeveel lettertypes er nu eigenlijk geïnstalleerd zijn. 
Deze lettertypes zijn op het systeem terug te vinden in het mapje Fonts onder Windows. Een handig 
programma om deze fonts goed te bekijken is AMP Font Viewer. 
Dit kleine programma is gratis te downloaden: http://www.ampsoft.net/, en hoeft niet geïnstalleerd te 
worden; er hoeft alleen maar op het exe-bestand geklikt te worden.  
Onderstaande afbeelding is een voorbeeld van de fonts op de PC. 

 
 
Mooi op alfabetische volgorde: alle geïnstalleerde fonts 

 
 
 

  Foto van de week 
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Een foto van december 2007, net voor Kerstmis in het park langs de Kennedylaan in Panningen. 
Het contrast tussen de strakke blauwe lucht en de rijm op de bomen en struiken is erg groot. 

Het ziet er voorlopig niet naar uit dat we dit jaar nog zulke foto's kunnen maken. 

 

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