Het belangrijkste damevenement t
dat momenteel aan de gang is, is ontegenzeggelijk de Halve Finale om het

G. Jansen

Kampioenschap van Nederland. Twintig fanatieke dammers uit het gehele
land bestrijden elkaar in twee groepen
van tien om totaal zeven Finaleplaatsen. De bovenste drie per groep plaatsen zich direc"t, terwijl de nrs. 4 van beide groepen tegen elkaar moeten uitmaken, wie er eveneens naar het toptoernooi gaat.

u*

,/,fu,

,4%.

Inmiddels eijn er vier ronden ge-

speeldenhet eerstedatopvalt, is dat de
deelnemers aan elkaar gewaagd zijn.
Geen,,Fischer"-scores, en evenmin
spelers die de ene nul na de andere om
de oren krijgen. Eigenlijk heeft iedereen nog een kans op plaatsing. Opmerkelijk is ook het grote aantal (eenvoudige!) slagzetjes dat in de eerste ronden
uitgevoerd is; verleden jaar werden er
in hetzelfde toernooi veel minder grove
fouten gemaakt.

l:

BronstrÍng, Dollekamp, Rijkaart en Vermiri
6 punten; Groep 2: Jansen 6 Punten;
De sÍand aan koP: GroeP

Van der Borst en Goudt 3 Punten.
Late;r lve eens gaan kijken naar de
techniek.

E Dollekamp

P. Oudshoorn

De eerste ronde betekende voor PauI
Oudshoorn tevens een nederlaag. Wit
staat strategisch al minder, maar

maakt hvendien een blunder. fl). 49-44,
J.

Goudt

Een speler die tot nog toe erg sterk
voor de dag komt, is de jonge Huissenaar Gérard Jansen. In de diagramstand staat hij reeds overwegend, maar

de navolgende man@uvre die zijn

'roordeel concretiseert, is beslist spitsvondig.

Door het ontbreken van
een uritte schijf in het achterland
W/4L/fi/{l kan deze zet eigenlijk risi40... 22-Z7l:

eoloos gespeeld worden. 41. 44-11(}, 14-.19;
4?* W-24 r9xfi); 43, 25x34, 15-90; 44. 3$.
&3, 20-ll4 ! ; Nu volgt op 33-28, 24'29 en 29&3, dns: 45.42-C7,9-13; 4{i. 33-28 denkt

remisete forceren omdat 13-19, 38-33 en
3?-31 .vermoedelijk tot een puntendaling leidt. Zwart heeft echter een fraai
gambiet achterde hand.
t16... 23-29!1 47.
'.34x2"., Z-301 48.40-35.
30-34; 49. 37-31, 2?x16; 50. 38-&3,3-9!;

Natuurlijk

\{it

29-24,25-30'!;

,ffi,^)

B.

3l-27? forceerde

de Drent de winst door 38... 29-34!;
Zwart dreigt nu met 14-20 en 34x25 een
schijf te winnen, zodat er niks anders
opzit dan:

39. 39-33,34*40!!; de

clou.

38-33, 33x22

t10.

35x44, t7-21; 4I.27x16,23-28; 42. 32xL2,
13-18; 43. 12x23, 19x50; 44.37-P' 15-20;
45. 41-36, 9-13 ; 4$. 32-tl, 50-6! ende aca-

demlcus uit Rotterdam hield het verder
voor gezien.

een

aan,

Vorige opgave: no. 2687.

W'A.deRon..
Zwart: ?, I, f3, 14, 1S, 20, 29, 34, 35, 39,
44,4.
Wit: 18, 21, 22,Xt,A),n,81,91, 38, 41, 45,
47,49.

Oplossing: 49-€

(161136) 26-21 (39xr18)

23-19!! (tt8xt12) 4?x38! (14x12) 25x3
(36x47) 3x50 (47xf,))

50xS (29-34) 39xS

(35x%) 45x34. Een prachtig probleem,
geheel volgens de Scherpe Regels.
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52. &}-29, 9-14; 53.

24x33,

L7-2; ffi.26x17,
41

47

:
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ffi. 27-2r.

vreemde reputatie. Wanneer de één
met terreinvoordeel uit de oplossing is
gekomen komt de ander steevast bij
zijn bord staan. Vervolgens beginnen
zij gezamenlijk de desbetreffende tegenstander midden in het gezicht uit te
lachen. Veel opponenten raken door
deze handelwijze danig de kluts kwijt,
met als gevolg: een nederlaag; Zelf ben
ik ook wel eens door dit tweetal ,,van
het bord gegiecheld". Beiden hebben
momenteel een score van 4 punten uit 4
partijen, dus het gevaar dat één van
deze twee Mokumse belhamels zich
voor de finale plaatst, is nog niet geweken.

wint zwart

schijf door 9-I4. 97..., 17-21; 38. 16x27, A32;N.37r.8,23x43 en wit gaf er de brui

TVee halve-finalisten, t.w. de jeugdige Amsterdarnners Paul Oudshoorn
en Hein Meijer, hebben. een nogal

Ilrs. B. Smeenk
Na het foutieve

*.

23-D,, ffi - 4L ; 57 . 9-27,
35-30, 13-19; 59. 22-18,l9xilt;
4?-29; Wit geeft het op.
; 56.

want op

geen 36:41; 51. 35-30, 34x25;

probeert nog wat.

22xll

23-28!; 31. ÍXk22, 1?x38; f2. 47 -42, l9-7lt;
33. 29x20, 15x24; 34. 112-38, 14-19;35. r14tl0, 18-23; 36.27-2I?? 11-17! 3?. 21-16
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Zwart'. ?,8,

VÍit:

14, 15, 18, r9,20, 22,Xi,8Íi.
21, 32, 33, 34, W, 41, 42, 43, 45, 47.

Ter oplossing een leuk probleem var:

Vries. '
Een mooie beginstand, en @k het
eindspelletje is seherp. Veel oplosplede Fries De

zierl
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