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 Hallo schaak- en damleden 

 

Aanstaande maandag spelen de dammers hun eerste bondscompetitiewedstrijd 

thuis tegen de Schuivers. De schakers spelen de tweede ronde van de 

keizercompetitie. Verder deze week een artikel over een schaaksetje om 

jeugdspelers schaken te leren en weer een nieuw schaak- en damprobleem en als 

afsluiter deze week drie foto's van de week over één onderwerp. 

 

   

Maandag 20 september: 2e ronde interne 

competitie schaken, dammers spelen 

bondscompetitie 

 
Op maandag 20 september 2010 zullen de schakers de tweede ronde van de keizercompetitie 
spelen. De dammers spelen een thuiswedstrijd voor de bondscompetitie tegen de Schuivers.  
Wedstrijdleider is Lei Janssen; voor eventuele afmeldingen: tel. 077-3061660. 

 

 Schaaksetje Raindropchess voor beginnende 

schakers 

Sinds oktober dit jaar is het nieuwe schaakspelletje Raindropchess (RDC) op de markt gebracht. Op 7 
november hebben diverse jeugdleiders in Amersfoort al kennis kunnen maken met deze leuke 
schaakvariant. Ook in het oktobernummer van Schaakmagazine heeft een artikel hierover gestaan. 

Het is een spel dat iedereen kan spelen. Bij aanvang is het schaakbord leeg, de schaakstukken staan 
ernaast, op gemarkeerde vlakken. Een voor een komen de stukken op het bord. Verrijkt met een kansfactor 
is het toegankelijk gemaakt voor iedereen die de basis schaakregels kent. Zijn deze regels nog niet bekend 
dan zijn ze in rap tempo aangeleerd. 
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Het is gebreken dat het spel bijzonder geschikt is voor beginnende leerlingen. Om die reden is een setje 
van het spelletje toegevoegd aan de SpeelZ leskisten voor schaken op school. Kijk voor de SpeelZ 

aanbieding op de SpeelZ website: http://www.speelz.org/?org=knsb&chap=9 

 

 

(Een setje Raindropchess voor SpeelZ bestaat uit: pakje kaarten, 8 blauwe promotiestukken, 
chessmat, handleiding)  

Veel clubs hebben tevens al gevraagd of er een clubpakket kan komen. Vanaf deze maand is dit 
mogelijk en kunnen clubs voordelig 8 sets tegelijk aanschaffen. Op de site van Raindropchess kun je 
via onderstaande link op het bestelformulier komen. De bestellingen worden rechtstreeks aan de clubs 
uitgeleverd vanuit Groningen (niet via de KNSB). 

www.raindropchess.nl/extra/clubpakket.html 

 

Damprobleem: wit speelt en wint 

http://www.raindropchess.nl/extra/clubpakket.html


 

Deze week een speels maar niet al te moeilijk probleem van 5 zetten diep. 
 
Het leuke van het probleem in de laatste nieuwsbrief is dat zwart 2x kan kiezen tussen 2 slagen. Maar 
wat hij ook doet, de eindslag blijft gelijk, alleen de tussenvelden verschillen: 
37-31 (26x28) 22x33 (na keuze 11x22 of 21x12) 24-20 (15x24) 33-29 (24x33) 43-39 (na keuze 33x44 
of 34x43) 49x16.  

 

Schaakprobleem: wit geeft mat in 2 

 

Deze week een mat in twee waarbij wit op diverse manieren schaak kan geven, maar hiermee kan wit 
geen mat in twee bewerkstelligen. 

De oplossing van vorige week: 1. Pe5 Dxd6† 2. Kh5 Dc5 3. Pg6 



 

  Foto's van de week  

 

Deze week drie foto's van een bijzonder kleurig insect: de vuurwants. De volwassen insecten lijken 
een getekend gezicht op de rug te hebben. De jonge wantsen (nimfen) hebben deze tekening nog 
niet. 
Op deze foto genomen op het oude kerkhof in Panningen zaten er veel bij elkaar in de zon tegen een 
lindeboom. 
 
In Wikipedia staat het volgende over dit insect: 
 
De vuurwants (Pyrrhocoris apterus) is een insect uit de onderorde wantsen (Heteroptera) en de familie 
vuurwantsen (Pyrrhocoridae). De vuurwants is een bontgekleurde soort die een overwegend helder 
rode kleur heeft met een karakteristiek patroon van zwarte lichaamsdelen en vlekken en hieraan is te 
herkennen. De wants komt in grote delen van Europa voor en is ook in België en Nederland te vinden. 
De wants is voornamelijk een planteneter die soms dode of levende insecten eet. De wants kan niet 
vliegen en is soms massaal aan te treffen bij lindebomen en andere planten die gegeten worden. 

Omdat de wants algemeen voorkomt en eenvoudig in een laboratorium in leven is te houden, zijn er 
verschillende studies gedaan naar de vuurwants, zoals onderzoek naar de lange duur van de paring, 
de ontwikkeling van de vleugels en de tolerantie voor vorst. De vuurwants komt binnen zijn areaal voor 
rond de voedselplanten, de bekendste is de lindeboom. Zowel aan de voet van de boom als op de 
stam kan de wants soms in grote groepen worden aangetroffen. Vooral na een zachte winter kan de 
wants zo massaal voorkomen dat delen van de stam geheel rood worden gekleurd. Aan de boom zelf 
wordt geen directe schade toegebracht, alleen afgevallen zaden en bladeren worden gegeten. 



 

Op deze foto is duidelijk het verschil te zien tussen de nimfen en de volwassen wantsen. 
 

 

Een volwassen wants waarbij het lijkt alsof er onder ieder 'oog' op de rug een traan wegloopt. 

 



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