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Schaken
Rubriek met de extra puzzels zoals
gebruikelijk tegen het eind van het
jaar, onder eveneens al eerder beproefde voorwaarden: de behaalde
punten (maximaal 22 deze keer)
tellen mee voor de ladder, daarnaast
levert ieder punt een ‘lot’ op en
daarmee kans op een cadeaubon ter
waarde van 25, 15 en 10 euro).
Veel oplosplezier, nog een fijn
uiteinde van 2017 en alvast een
mooi 2018 toegewenst!
Opgave 3462A
Tarmo Palin
Vaasa 1982

In het algemeen hebben Nederlandse probleemcomponisten en oplossers goede contacten met de Finse,
de keus voor de twee Finse problemen is ter gelegenheid van de Finse
onafhankelijkheid die in december
1917, 100 jaar geleden dus, zijn
beslag kreeg.
Van een Finse driezet naar een
Finse vierzet die nog van voor de
Finse onafhankelijkheid stamt.

Opgave 3462C
Michal Dragoun
1e prijs The Problemist 2010

Opgave 3462E
François Labelle
Strate Gems 2012

Opgave 3462B
Edvard af Hällström
Hufvudstadsbladet 1912

Helpmat in 2,5 zet, 3 oplossingen.
Wit begint, zwart helpt mee aan de
matstand van zijn eigen koning, die
na de derde zet van wit bereikt
moet zijn. Dat kan dus op drie manieren, drie zettenreeksen = 3x1
punt.

Wit begint en geeft mat op de derde
zet. Oplossing tot en met de tweede
witte zet = 2 punten.

Opgave 3462D
Fadil Abdurahmanovic
3e prijs M.Prcic-70-JT
Strate Gems 2009/2010

Wit begint en geeft mat op de vierde zet. Oplossing tot en met de
derde witte zet = 3 punten.

Fries dammen

Helpmat in 6,5 zet. Wit begint,
zwart helpt mee aan de matstand
van zijn eigen koning, die na de
zevende zet van wit bereikt moet
zijn. Hele zettenreeks = 5 punten.
De ‘kraker’ behelst de in 2012 eerste
gepubliceerde bewijspartij met ‘kale
koningen'’ in de slotstand. Legaal de
beoogde stelling bereiken is niet
moeilijk, op de snelste manier misschien wel. Om hoeveel slagzetten
het gaat en hoeveel minder dan 39
dat is, is snel te beredeneren, of het
hakwerk al op de eerste zet aan zal
vangen eveneens.

Bewijspartij in 19,5 zet. Bereik vanuit de beginstand deze stelling na de
20e zet van wit. Die hele zettenreeks levert de maximale 9 punten
op, maar het iets later bereiken van
de stand loont ook:
-in 20 zetten: 6 punten,
-in 20,5 zet: 5 punten,
en dan verder aflopend tot:
- in 22,5 zet: 1 punt.
Alle oplossingen graag voor 25
januari naar:
Dolf Wissmann
Dirk Boutsstraat 53-b
8932 CP Leeuwarden
d.wissman@kpnmail.nl

Dammen
Aan het einde van het jaar is het tijd
voor de oudejaarsrubriek. Onder de
inzenders van de oplossingen van
deze puzzelrubriek worden een
drietal kleine prijsjes (25, 15 en 10
euro) verloot.
Ook dit jaar heb ik voor de opgaven weer oud trainingsmateriaal
van de trainingen die ik in de jeugd
gevolgd heb geraadpleegd. Dit levert
weer leuke combinaties op die ik
heb gecombineerd met een tweetal
recentere problemen.

Nûmer 1

Nûmer 5
Diagram 3: Nog een mooie rondslag,
waarbij even wat voorbereidend
werk gedaan moet worden.

Nûmer 2

Nûmer 6

Diagram 1: Allereerst een mooie
combinatie die past bij het thema
combineren in de Roozenburgaanval.
Diagram 4: Als opwarmertje voor de
wat meer gecompliceerde problemen.

Folkert Groenveld
Riperwei 6
8623 XH Jutryp
groenveldf@hotmail.com

Diagram 7: Het slotakkoord is afkomstig van Rein van der Pal. Prachtig hoe Van der Pal alle witte schijven een actieve rol weet te geven.
Graag de oplossingen van de zeven
opgaven insturen voor 25 januari
2017 via onderstaand e-mailadres.
Oplossingen van de combinaties
volstaan. Veel plezier met het oplossen. Onder de juiste inzendingen
worden drie prijzen verloort ter
waarde van 25, 15 en 10 euro.

Nûmer 7
Yn de lêste rubryk fan 2017 sân
miniatuerkes fan Roel Bergsma.
Folle wille mei it oplossen en in
goed 2018 tawinske. Ut de goede
ynstjoerders wurde trije prizen fan
25, 15 en 10 euro lotte. Oplossingen
foar 25 jannewaris ynstjoere nei:

Diagram 6: gecreëerd door Herman
Spanjer, die vanaf Thailand de damwereld overspoelt met problemen.
Deze past op een leuke wijze de
meerslagregel toe.

Diagram 2: Waar er aangevallen
wordt is er ook een mogelijkheid
om die aanval te omsingelen, hier is
een fraaie combinatie mogelijk voor
de omsingelaar.

Jan van Dijk
Golle 39
9247DM Ureterp
damjandam@hotmail.com
Diagram 5: Een opmerkelijke stand,
wit heeft een formatieloze stand,
toch is de opdracht wit forceert de
winst.

