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 Hallo schaak- en damleden 

Deze week hebben we een schaakpartij in de nieuwsbrief: Jan Verbruggen won 

door een mooie combinatie van Eddy Thewis. Op onze website zijn overigens veel 

schaak- en dampartijen na te spelen van clubleden. Deze week weer een nieuw 

schaak- en damprobleem en een (natuur)foto van de week. 

 

De hieronder staande partij kan nagespeeld worden door op de blauwe link te klikken. Met de 
pijltjestoetsen (op het toetsenbord of onder het diagram) kunnen de zetten vooruit- en 
teruggespeeld worden. Het bord wordt gedraaid door onder het bord op de toets met de kleine 
pijltjes te klikken (derde van rechts). Er zijn op onze website boeiende korte en lange partijen 
die het naspelen zeker waard zijn. Als een schaakprogramma op de computer geïnstalleerd is 
(b.v. Fritz) kan ook op de link onder de partij geklikt worden (game(s) in PGN) zodat de partij in 
het schaakprogramma nagespeeld kan worden. 
   

Op 3 mei 2010 speelden Jan Verbruggen en Eddy Thewis in de interne competitie van de HSDV 
tegen elkaar. Op de 12e zet ging het fout voor Eddy met zwart: 12) Lb6! - Pxd5? De dame naar b8 
zou ook tot verlies leiden, er zijn dan diverse combinaties mogelijk. Zwart had het paard op f5 niet 
mogen slaan, maar het paard op d5 moeten ruilen. Dan zou wit erg voorzichtig moeten zijn en zou de 
uitkomst van de partij heel onzeker zijn geweest. 

 

Damprobleem: wit speelt en wint 
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Ook deze week kan wit weer winnen door oppositiewinst. Deze keer heeft hij hier 7 zetten voor nodig. 
 
De vorige keer kon wit oppositiewinst behalen door: 
39-33 (28x39) 17-12 (24x31) 12x3 (6x17) 3x40 (45x34) 49-44 en oppositie. 

 

Schaakprobleem: wit geeft mat in 3 

 

 
 
Deze week een mat in 3 waarin wit een mooi aftrekschaak heeft, maar de sleutelzet is toch iets 
moeilijker te vinden. 
 
De oplossing van vorige week: 1. Kg2 1. ... d3 2. Dd1, d×e2 3. Dd4 mat 

 



   Foto van de week 

 

Deze week een foto van een mooi rood gekleurd kevertje, het leliehaantje. 
 
Op Wikipedia staat het volgende over deze kever: 
 
Het leliehaantje heeft een felrood borststuk en dekschilden, maar de rest van het lichaam is zwart. 
Daardoor lijkt deze soort sterk op de zwartkopvuurkever (Pyrochroa coccinea), maar deze laatste 
soort wordt veel groter, mist de sterke, was-achtige glans en heeft meer gezaagde tasters. Ook is het 
lichaam van het leliehaantje wat ronder van vorm. De maximale lengte is ongeveer 8 tot 11 millimeter. 
Dit haantje is vrijwel de hele lente en zomer te zien, van april tot augustus, en leeft zowel als kever als 
larve op diverse soorten lelies. Met name de larven, die minder opvallend maar des te vraatzuchtiger 
zijn, kunnen grote schade veroorzaken aan de plant, met name de bladeren ervan. Kevers zijn meer 
bezig met voortplanten dan met eten en vallen bovendien goed op zodat ze makkelijk te vangen zijn. 

 

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