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SCHAKEN

Kerstpuzzels 2018

door

Hans Böhm

D

eze kerstrubriek biedt
de schaakliefhebber
zes praktische stellingen waar met een kleine
twist het beoogde resultaat
kan worden behaald.
Veel succes en vredevolle
dagen toegewenst.
Diagram 1
Wit speelt en wint.
De zwarte toren zit voorlopig opgesloten en daarin
schuilt de winstweg voor wit.
De eerste poging is misschien 1.Lf4+ Kc8 2.Th8+ Kd7
3.Kxa5 maar dat is niet goed.

Waarom niet en wat dan
wel?
Diagram 2
Wit speelt en wint.
Het draait natuurlijk om de
promotie van de a-pion. Hoe
kun je die afdwingen? Niet
met 1.Pd2 Ld5 2.Pc4 c5 en a8
is onder controle. Wat is wel
de winstweg?
Diagram 3
Wit speelt en wint.
Het ziet er naar uit dat de
c-pion goed onder controle is
van zwart. Waar moet wit
het dan van hebben?
Diagram 4
Wit speelt en wint.

BRIDGE
door

Max Rebattu jr.

O

ok voor deze kerstdagen heb ik weer zes
interessante bridgepuzzels voor u geselecteerd. Het is voor “elk wat
wils”. De problemen staan
in oplopende moeilijkheidsgraad. De eerste vier moeten, hoewel niet te eenvoudig, voor iedereen oplosbaar zijn. De vijfde puzzel is
de kraker en bij de zesde
puzzel komt enige creativiteit kijken. Alle goede op-
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Zuid speelt 7SA en west
komt uit met ♦10. Hoe wint
zuid het contract tegen het
beste tegenspel?
Het in dwang spelen van
oost stuit op problemen
omdat oost met zijn dekkingen in harten en klaver
achter de dreigingen zit.
DIAGRAM 3
Zuid speelt 7♠ en west
komt uit met ♦B. Hoe wint
zuid het contract tegen het
beste tegenspel?
Zuid telt twaalf slagen
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DAMMEN

spelen.
En dan de slotvraag: in het
komende TataSteel-toernooi
(11-27 januari in Wijk aan Zee)
spelen in de hoofdgroep
wereldkampioen Magnus
Carlsen en de ex-kampioenen van Nederland Anish Giri
(2009) en Jorden van Foreest (2016). Hoeveel punten
halen zij ieder uit dertien
ronden? Kom zelf eens kijken
om de wereldtop aan het
werk te zien in dat winderige
badplaatsje dat twee weken
het centrum is van de
schaakwereld.

Toelichting bij de jaarlijkse Denksport Kerstpuzzels.
•Er zijn 3 prijzen van €100 per afzonderlijke denksport.
•Inzendingen opsturen naar de columnisten vóór
12 januari 2019.
•Ook deelnemers die niet alle diagrammen kunnen oplossen,
dingen mee naar een prijs.
•Prijswinnaars en oplossingen worden bekendgemaakt
in de columns van 9 februari 2019.
Adressen:
SCHAKEN:
Hans Böhm, Van Hengellaan 9, 1217 AR Hilversum.
E-mail: bohm.communications@gmail.com
BRIDGE:
Max Rebattu jr, Watercirkel 456, 1186 NK Amstelveen
E-mail: m.jrebattu@freeler.nl
DAMMEN:
Harm Wiersma, Wetterkrite 46, 9084 DM Goutum
E-mail: harmwiersma@gmail.com

van top. Waar komt de
dertiende vandaan?
DIAGRAM 4
Zuid speelt 6♠ en west
komt uit met ♠6. Hoe wint
zuid het contract tegen het
beste tegenspel.
Zuid dreigde het contract
te winnen door twee ruiten
te troeven met ♠7 en ♠8
waarvan oost er maar één
kan overtroeven. De troefuitkomst verhindert dat
plan. Wat nu?
DIAGRAM 5
Zuid speelt 4♠ en west

komt uit met ♠A en speelt
♣10 na. Hoe wint zuid nu
het contract tegen het
beste tegenspel?
De uitkomst heeft zuid
geholpen want direct klaver spelen zou dodelijk
geweest zijn. Nu kan zuid
zijn contract op spectaculaire wijze maken.
DIAGRAM 6
Gevraagd wordt hoeveel
slagen zuid kan maken in
een SA-contract als west
uitkomt met ♣V.
Door het slechte zitsel

Kerstpuzzels

lossingen dingen mee naar
de prijzen maar voor degenen die alle problemen tot
een goed einde weten te
brengen is er een extra
kans. Veel succes!
DIAGRAM 1
Zuid speelt 6SA en west
komt uit met ♥V. Hoe wint
zuid het contract tegen het
beste tegenspel?
Er zijn twaalf topslagen
maar er is een probleem
met het binnenhalen daarvan.
DIAGRAM 2
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Je kijkt eerst naar het
voor de hand liggende 1.Ke7?
Kg8! 2.Ke6 Pc5+ 3.Ke7 Pe4
met slechts remise. Dus dat
moet anders.
Diagram 5
Wit speelt en wint.
De zwarte koning wordt
erg gehinderd door zijn
eigen stukken. Maar het is
niet makkelijk om hem te
bestoken: 1.Pc4+ Kb3 2.Dd5
c1P+ 3.Kf3 Ld3 en zwart wint.
Diagram 6
Wit speelt en wint.
Zwart gaat ten onder aan
gebrek aan beweging. Maar
wit moet wel met fantasie
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lijken slemcontracten in
een kleur gedoemd
down te gaan. In een
SA-contract telt de leider
maar acht topslagen,
maar hoeveel meer kan
hij er maken bij de normaal lijkende klaverstart? Een andere uitkomst dan klaver is
beter voor OW want dan
wordt de NZ-verbinding
aangetast.
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Voor en door wereldkampioenen

door

Harm Wiersma

D

e Kerstdampuzzel
voor dit jaar heeft een
speciale lading. Vlak
na de Kerst begint namelijk
in Leeuwarden de match
om het Wereldkampioenschap tussen onze landgenoot Roel Boomstra en de
Rus Alexander Schwarzman. Zes opgaven zijn geselecteerd en graag oplossen
zonder computer. De opgaven, waarbij Wit Speelt en
Wint zijn voor iedereen op
te lossen. Hier is ook een

bijzondere reden voor. Als
initiatiefnemer van de WKmatch zijn voor dertig
huisdamoplossers nog een
extra prijs te winnen buiten
de gebruikelijke geldprijzen
van “De Telegraaf”. De
eerste tien huisdammers uit
Friesland, Groningen en
Drenthe krijgen bij het
oplossen van minimaal één
vraagstuk een magnetisch
dambord cadeau .zie:
https://goo.gl/qDG1UW
(Formaat: Buitenafmetingen
31.2 x 31.2 cm, Speelveld 29 x
29 cm. Schijfdiameter 2.7

cm) Men moet zich dan wel
met de betrokken krant van
vandaag (geen kopie) vervoegen bij één van de
matchpartijen in Leeuwarden, Groningen of Assen.
(zie: https://goo.gl/hPyQjn )
Ik ben alle dagen wel aanwezig of vraag anders naar
Wim Koopman. Het thema
rond de vraagstukken is
ontsproten uit het brein van
oud-wereldkampioen Isidore Weiss (Frankrijk)
https://goo.gl/uWcYwV , die
de hoogste titel droeg van
1899 tot 1911. Met uitzonde-

ring van nummer vier zijn
de opgaven van mijn hand/
hoofd. Tegen een overmacht opboksen is mogelijk
met vernuft.
Zie opgave Diagram 1.
Winst in drie zetten.
Opgave diagram 2.
Wit speelt en wint in vier
zetten. Dan opgave diagram
3 met alle schijven uit de
doos. Winst in vijf zetten.
Dan een iets pittiger creatie
van de inventieve Franse
oud-wereldkampioen Isidore Weiss.

Opgave diagram 4.
Winst in vijf zetten. Vergelijkbare problemen en
mogelijkheden zijn ook
toepasbaar op andere
bordsoorten. Kleine 64
velden bord met Braziliaanse damregels (zelfde regels
als ons spel)
Opgave diagram 5. (geef
schaaknotatie aan) Winst in
drie zetten. Dan tenslotte
een opgave op het Canadese dambord (zelfde regels
als bij ons) Koop een keukendoek met voldoende

blokmotief of teken zelf een
bord.
Opgave diagram 6. Wit
speelt en wint in zes zetten.
(notatie links boven tot
rechtsonder 1 t/m 72). Alle
inzendingen ongeacht het
aantal gevonden opgaven
komen in aanmerking voor
de geldprijs. Mijn Kerst - en
Nieuwjaarsboodschap: Als
metafoor rond de Japanse
hond Hachiko over loyaliteit
en trouw jegens elkaar. zie
https://goo.gl/Wqp7HS met
Richard Gere.

