
De Hilversummer Mar< Douwes is
al tientallen jaren een begrip in de
wereld van de damproblematiek.
Wanneer een partijspeler tijdens een
damwedstrijd zijn stelling op een
weemde manier opÊt, zal een toe_
schouwer, die langs het bord loopt.
va,ak schamper iets opmerken in de
trant van: ,,Is dat soms een pro_
bleem van Max Douwes?,' Een bèter
bewijs voor de bekendheid van deze
problemist is nauwelijks te geven.

De composities van Max Douwes
zÍen er inderdaad erg vreemd uit:
witte en zwarte stukken die al bijna
op d4m staan... zoiets kan nooit uit
egn serieuze partij zijn voortgeko-
men. Wanneer men een normaa,l
potje damt, let men niet alleen op de
lanval, maar ook op de verdediging.
In de stellingen van Douwes hebbe;
beide partijen hun verdediging
schromelij k verwa,arloosd.

Misschien houdt u niet van derge-
lijke fantasie-problematiek. U zirlt
de enige niet zijn. In de schaakwe-
reld wordt echter door bijna nie-
mand meer verlangd dat al die mat-
-in-twee- en mat-in-drie- etc. compo.
sities een natuurlijke beginstánd
moeten hebben. Die hebben ze dan
ook bijna nooit. Met dat gegeven in
uw achterhoofd kunt u wellicht toch
de nodige waardering opbrengen
voor het werk van de Hilversum-
mer.

Zwart: t. Z, B, b, 8, 1p, 12. 18.
22, 3L.3?, 38, 39,42,43,44.

lllit: 6, 7, lO, 1r, 14, ZO, AB, 24,
25,26,29,34,35, 40, 46, 49.

Evenals de andere vraagstukken
betreft het hier een eerste publika-
tie. Oplossing: 35-BO (44x85) 46-41
(37x46) 2ax48 (46x19) j'4x23
(5x14) 2Ox9 (3x 14) 23-rs (14x23)
4A-42 (38x47) 49x38 (47x33)
34x43 (23x34) BOxZS (Z2XBS)
11x13 (8x3O) p:Dx}4 (px11) 6xB
(33-39) 8-3 (39x48) 3-25 (48x3O)
25x34 (1-6) 34-Z met winst.

Wlt: 11, 16, 30, 82, BB, 84, 86,
37, 45, 46.

Oplossjng: BZ-22 (ZZX4Z) gB_28
(6x 17) 36-31 (26x37) 46_4L (37x46)
16-11 (46x40) 11x2 (25x34) 2x20
(15x24) 45x94 oppositie. GoeAe op-
lossingen ontvangen van M. Ver_
steeg (,,Zeer mooi stukje werk, bra_
vo!"), G.J. de Bruijn (,,Fra^ai ont_
werp; prpficiat heer Kaat,) (beiden
Huizen), W. Th. Lensink en J. van
Hengel @eiden Hilversum).

Zwart:3, 4, 7,8, g, 11, IA, ZB,
28, 30, 31, 34,36, 40, 45.

wih 14, 15, 19, 20, 24, 2:à, 26,
35,37,38, 39, 43, 44,48, 49.

Oplossing: 15-10 (31xg3) 4g-42
(4x15) 14-10 (23x5) 43-38 (34x32)
25x34 (4Ox29) 44-39 (38x44) Z4xZ
(t5x24) 49x4O (45x34) 2x4 (36_41).
42-37 (41x32) 4-27 (32x21) 26x6
(3-9) 35-30 (9-14) 6-1 (7-1P) 1x10 en
30-24 oppositie.
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J. Kaat (Muiden)
Zwart: 6, 8, 12, L4, t5, 18, 19,

22, 25, 26.
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Ma,:r l)ouwes (Ililversum)
ZwsÍl:2, 6, 8, t2, 15,16, 18, 22.

27,24,32, 36, 40, 4:o.
I[it: 19, 20, 2r, 23, 24,29, Bb.

38, 39, 4L, 43, 44, 48, 49.
Ter oplossing uiteraard een com-

poistie van Max Douwes. Het lijkt
heel ingewikkeld, maar het valt reu-
ze mee. Wanneer u begint met 19-13
komt u een heel eind. Oplossingen
kunnen weer tot enige dagen na
verschijriing worden toegestuurd.
(Uilenstede 427, ll83 AE Amstel-
veen). Laatste nieuws: het eindspel
is remise!
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