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 Hallo schaak- en damleden 

Marcel Schuman was voor de vierde keer op rij het beste met het oplossen van 

schaakproblemen. Verder in deze nieuwsbrief een nieuw schaak- en damprobleem 

en een nieuwe foto van de week. 

 

   

  

Jaarlijkse eindspelavond 

schaken 

  
 

 
Op maandag 23 mei vond de jaarlijkse eindspelavond van het schaken plaats. Ondanks het mooie 
weer hadden 7 deelnemers zich gemeld : 5 schakers en 2 dammers. 
 
Vanaf het begin schoot Marcel Schuman snel uit de startblokken om daarna lange tijd te blijven 
steken op een tiental oplossingen. Jan Verbruggen kwam wat trager op gang maar wist al gauw 
Marcel bijna in te halen. Van de rest van het deelnemersveld was Lei Janssen voorlopig de snelste, 
maar ook bij hem haperde de motor halverwege een beetje. Tijdens het laatste hal uur nam Marcel 
definitief afstand van de anderen en werd verdiend 1e. Ook Lei had een eindspurt en eindigde samen 
met Jan eveneens zeer verdiend 2de op de voet gevolgd door Johan Zonneveld en Nico Grubben. 
Johan leverde trouwens een formidabele eindsprint af en kon zo nog bijna op een podiumplaats 
eindigen. Zo waren er 2 dammers bij de eerste 5 geëindigd, een opmerkelijke prestatie! Op plaats 6 
en 7 eindigden Luc Janssen en Urbain Diarra, onze oude en tevens nieuwe clubkampioen. Een 
goede prestatie van Luc, die elk jaar een beetje beter aansluiting vindt bij de rest van het 
deelnemersveld. Een laatste opmerkelijk feit was dat de moeilijke opgave nr. 12 alleen door Nico, 
een dammer(!) werd gevonden. 
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De uitslagen: 
   

Marcel Schuman  280/300ptn 

  

Lei Janssen en Jan 
Verbruggen 230 

230 

Johan Zonneveld 210 210 

Nico Grubben 200 200 

Luc Jansen en Urbain 
Diarra 110 

110 
 

 

Damprobleem: wit speelt en wint 

 

In dit uit 1979 daterend probleem, speelt de lange lijn een belangrijke rol. 
 
De laatste maal won wit door zwart een dam te geven: 
28-23 (19x28) 30x10 (4x15) 38-33 (28x39) 47-41 (36x47) 40-34 (39x30) 35x24 (47x20) 25x12. 

 

Schaakprobleem: zwart geeft mat in 2 

  



 

Deze week weer een mat in 2 waar zwart niet al te veel zetten tot zijn beschikking heeft. 

De oplossing van vorige week was als volgt:  
1. Df4 {dreigt Dh6#(#1)} Dc2 (1... Dxf5+ 2. Dxf5#) (1... Da6 2. Pd6#) (1... Dc3 
2. Pd4#) (1... Dd2 2. Pe3#) (1... De3 2. Db8# (2. Pxe3#)) (1... Dg3 2. Pxg3#) ( 
1... Dd4 2. Pxd4#) (1... Dd6 2. Pxd6#) 2. Dh6# * 

 

  Foto van de week 



 

Deze week een foto van een bijzonder insect: de penseelkever. Net als bijen en hommels zorgt hij ook 
voor de overdracht van stuifmeel, maar het gaat deze kever niet om het stuifmeel zelft, hij eet de 
zachtere delen van planten. 
Vaak is hij te zien op witte bloemen, waar hij onbeweeglijk zit te eten. 
Op de foto klimt hij van de ene bloemstengel naar de andere en dat gaat in een zeer langzaam tempo, 
wat als voordeel heeft dat hij goed te fotograferen is. 
Vliegen kan hij ook en hierbij produceert hij een zwaar brommend geluid. 

 

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