
ïIaast iedereen is met vakantie,
behalve u en ik. La,ten we ons daar-
om bezighouden met lichte, maar
aangename kost: de partijproblema-
tiek. Christian van der Scha,af, af-
komstig uit de Achterhoek maar
thans woonachtig in Amsterdam, is
als problemist niet zo erg bekend,
maar sommige composities van zijn
hand zijn beslist de moeite van het
oplossen (of naspelen) waard.

Van der Schaaf moet weinig of
niets hebben van,,fantasieproblema-
tiek", standen die niets met het par-
tijspel te maken hebben en die als
enige terdienste hebben dat ze riol-
doen aan de scherpe regels van de
damproblematiek. Zijn voorliefde
voor partij-achtige standen wordt
gedeeid met de meeste damlieftreb-
bers.

Zwart/. 6, 11, 13, 14, IA,1Z, 18,
19, 21, 24, 29.

Wit: 25, 26, 27, 2a, 32,33, 36,
38, 39, 42,43.

wit 23, 24, 29, 31, 33, 34, 36,
38, 39, 43,47.

Dit vraagstuk is een partij-achtige
bewerking op een slagmechanisme
van ir. J. Viergever uit Amersfoort.
Fraaie winst door 23-19 (26x37)
47-42 (37x48) 33-38! (ad.lib.) 24-20
(ad. lib.) 36-31 (48x30) 31x4 en
4x50.

niet") en ten slotte W. Th. Lensink
(,,Bij de oplossers van het vorige
damprobleem zag 1k de naam van E.
van Dijk staan. Ik heb me wel eens
a,fgewaagd: zou deze man nog le-
ven? Maar gelukkig is dat wel het
geval. Hij is nu wel 8b jaar. Ik
kende hem heel goed, want hij heeft
zijn hele leven, behalve de laatste
tien jaar, in het eerste tiental van
HDG gespeelil 1= 11i1uu"sums Dam
Genootschap, red.) Dat was nog in
de glorietijd van HDG, toen wij bb
leden hadden: (nu amper tien). lVij
hebben zelfs eenmaal meegespeeld
orn het kampioenschap van Neder-
land. Toen hadden wij een sterk
tiental, maar we hadden er in onze
vrije tijd ook veel voor over. Wij
leefden voor de damsport, helaas is'dat verleden tijd").
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Zwattz 9, 14, 17, 18, 22, 27,28,
36, 40.

Wit: 15, 24, 29, 37, 38, 39, 4t,
47,50.

Wit wint door een origineel slag-
mechanisme: 28-23 (19x48) 39-34
(48x31) 34xr2 (1?x8) 26x17
(1Ix22) 36x29 en wit wint het
eindspel.

Zwafi,.: 7, A, g, L2, L3, L7, 18, 22,
25,26, 27.
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J. Hobbelen (overl.)
Zwartt 9, 11, 12, 13, 16; 19, 20,

23, 24, 30, 34, 40.
Wit: 21, 22, 27,32, 33, 35, 38,

39, 47, 41, 44, 49.

Opiossing: 49-43 (4Ox49) BZ-28
(23x32) 4t-37 (32x4r) 22-18
(13x31) 33-29 (24x44) 35x4
(16x27) 42-37 (31x33) 4xt6
(49x38) 16x15. Yan opgave 2?68
ontving ik nog een oplossing van J.
van Hengei (Hilversum). Van 2269:
M. Versteeg (,,Posthume hulde aan
de m.i. te vroeg overleden hr. Hob-
belen! Meesterlijk"), G" J. de Bruijn
(,,Leuke afwikkeling. Het was toch
nog we1 enig gezoek, want wat'voor
de hand' ligt is het meestal toch

Ter oplossing een hele bijzondere,
werkeliik wonderschone compositie.

Oplossingen kunnen weer tot enige
dagen na verschijning worden toe-
gestuurd (Uilenstede 427, 11BB AE
Amstelveen).
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