
Vier vraagstukken voor een viering 

 

Op 11 juli 2015 viert damvereniging Schaesberg haar 75-jarig bestaan. Als je er goed bij 

nadenkt, dan was het in 1940 een onlogisch moment op een vereniging op te richten. De 

Tweede Wereldoorlog was net twee maanden oud. Maar het optimisme waarmee de nieuwe 

tijd tegemoet werd gezien, is misschien wel kenmerkend voor de Landgraafse vereniging. 

Gedragen door (eerst) vader en later de zoons Maertzdorf heeft de club een lange reeks van 

jaren doorstaan. Zal de club ook de komende tijd van achteruitgang in de damwereld aan 

kunnen? We wensen de Schaesbergenaren veel sterkte en wijsheid toe voor de komende tijd. 

Zelf ben ik inmiddels meer dan 60 jaar lid van de KNDB. Wat velen niet weten is, dat ik 

daarvan de langste tijd bij Schaesberg heb doorgebracht. Na CDA Amsterdam (van 1954 tot 

1963), Damas Kerkrade (1963-1965), Treebeek (1965-1980) volgde Schaesberg. Van 1980 tot 

mijn verhuizing naar Arnhem in 2001 was ik lid van deze fijne vereniging. Dat was dus 21 

jaar. Inmiddels ben ik alweer 14 jaar lid van damvereniging VBI in Huissen. Ik moet maar 

afwachten of een verbreking van het Schaesbergse record erin zit. Een problemist laat geen 

gelegenheid voorbij gaan om een feest met zijn componeerwerk op te sieren. Daarom bied ik 

de leden van Schaesberg een viertal vraagstukken aan ter gelegenheid van de viering van het 

75-jarig bestaan. 

 

1.                          2.    3.         4.  

          
 

Het aardige van dit viertal is, dat ze allemaal eindigen in de oppositie 27/48. Dat is met opzet 

gebeurd, want 27+48 =75. Het is de bedoeling dat men probeert de oplossing zelf te vinden en 

zeker bij de miniatuur van het eerste diagram is dat vast wel mogelijk. Wie dat niet lukt, kan 

proberen de oplossingen van het blad te volgen. 

 

1. 32-27 (21x32) 42-38 (32x43) 13-8 (2x13) en nu de dubbele zij- en achterwaartse salto 

18x20 (29x27) 20x40 (35x44) 50x48 

2. Bij het tweede diagram zal het heel wat lastiger zijn om de gebeurtenissen van het blad te 

volgen. Die zijn net zo moeilijk als de huidige Griekse politiek: 46-41 (37x46) 36-31 

(46x19) 39-34 (30x28) 16-11. Opvallend: een plakker, die niet wordt benut. De winst 

wordt aan de andere kant van het bord geïncasseerd: (24x42) 15x4 (7x16) 35-30 (25x34) 

31-27 (22x31) waarna de witte dam zichzelf opoffert met de slag 4x21 over de stukken 

18,28,34,14 en 12. (16x27) 26x48. Deze eindslag is lastig te realiseren en daarom was ik 

best tevreden met het resultaat. 

3. 42-37 (15x35) 39-33 (28x30) 37x28. Een aardig moment. Zwart heeft de keus uit twee 

opties, die echter beide tot hetzelfde resultaat leiden: (23x32A) 25x21 (keus) 48-43 (andere 

keus) 43-39 (34x43) 49x38 (32x43) 44-40 (35x44) 50x48.  A (45x34) 48-43 (23x32) 43-

39, met uiteindelijk hetzelfde resultaat. 

4. U weet; ik ga een avontuur niet uit de weg. Vandaar dat u drie zwarte infiltranten 

tegenkomt op 35,40 en 44. De wisseling van slagen na de derde zet van wit rechtvaardigen 

mijns inziens de wat ruwe aanvangsstand: 25-20 (37x46) 47-41 (46x37) 20-14 (10x28) 

33x42 (44x33) 29x27 (40x20) 30-25 (21x32) 25x21 (16x27) 42-38 (32x43) 50-44 (35x44) 

50x48.  Ik wens damvereniging Schaesberg nog vele goede jaren.  


