W. v.d.Braak

Binnenkort verschijnt het matchboek over de tweekamp tussen Harm
'\jÍiersma en Jannes van der l,Val. Het

werk, dat op vaardige wijze geschreven is door Bert Dollekamp en
HieH<e

Drs. E. Bronstring

Hylkema, telt 96 bladzijden, is

rijkelijk voorzien van diagrammen;

lezenswaardige verhalen en techniek,
die ook inhaakt op de AVRO-curstlsstóf. Het zal in de tweede helft van fe.-

bruati verkrijgbaar zijn in: o.a. de
KNEB-Bsrdswinkel,te Dordrecht.
Zelf heb ik reeds de drukproeven van
dit damboek in handen, zodat ik u nu

J.

Smits

Naàet gespeelde 5-10 haalt de zeer
jeugdige witspeler een slagzet uit

reeds kan laten meeproeven van enkele

technische hoogstandjes.

waarvan zelfs een Grootmeester onder
de indruk zou kunnen geraken, Daar
gaat-ie: 26. 36i-31, 26x3?; 21. 24-19,

ILWiersma

13x24; 28. 34-30, ?5x23; 29. 28x30,

x 28; 30. 3:! x 13, 8 x 19; Ziet u hem nu?
31. 30-%, 19x30; p. 27-22, 17x28; ilÍ!.
39-33, 2BxS; 34. ,Ex6!!! en wit won
snel.
Vorige opgave no.2689.
37

À Kosior
In dit standje uit de eerste ronde is
zwart aan zet. Een blik op de dia-

gramstelling wekt nu bepaald niet de

indruk dat de zwartspeler 'kansen
heeft. De Mskundeleraar uit Leiden

speelde echter het uiterst venijnige en

Ir. J. Viergever.
Zwart: 5, ?, 8, I, tL, 12, 14, f6, f?, 20, 2r,
24,n,8,34,36,45.
Wit: 18, 22, 23, 25,n, n, 31, 32, g, 41, 42,
43,&,{1,48,49.

Fraaie winst door 42-38 (33x42)
47x38 (36x4?) 31-26 (4?x33) 48-42
onverwaehte 44... 6-11!! Zowel 32-28 als
ÍlÍ!-2B zijn nu vanwege een eenvoudige

combinatie verhinderd, zodat Kosior

J.

vanderWal
In dê diágramstand

lijkt

35-30

kans-

rijk, doch zwartvervolgt dan met 12-1&

Er dreigÍ dan 18-22 terwijl op 28-23 een
verraderlijke damzet volgt, t.w.: 1-6,

23x 3, 29-33, 38x 29, 2L-26, 3x21, 26 x3?,

en 16x49! Een goede mogelijkheid vanuit de diagramstand is
41x32

38-9. om 2l-26 met 3ti-N,?Íixg7,n'22,
fr1x28 en 22x24tq beantwoorden. Een
witte doorbraak middels de manoeuvre
30-25-20-14 is dan niet meer te verhinderen. Jannes speelde echter 34. 43-39
en de partij liep remise.
Ik zou u dit matchboek van harte

willen aanbevelen, en u tevens willen
attenderen op de mogelijl<heid tot het
behalen van het AVRO-KNDB-Dam-

certificaat, waarvoor u zich vóór 1 april
1984 bij het Bondsbureau (Steegoversloot 105-1fft,3311 PN Dordrecht, tel"
kan opgeven.
De llalve Finales zittetl er inmiddels
ook weer op. De navolgende spelers
hebben zich geplaatst voor het finale078- 14?170)

toernooi: Evert Dollekamp, drs' Evert
Bronstring Hans Vermin, Jer@n
Goudt, Gérard Jansen en John van der
Borst. De winnaar van de herkamp
Geurtsen-Heusdens (beide als vierde
geëindigd in groeP 2) speelt in een

tweekamp tegen Palmer (vierde in
groep 1) om de resterende plaats in de
finale.

wel moest besluiten tot tf,5. tl-2L,I6x271'
46.32x21,11-16; 4?. 39-34, 16x27; tE
,34-29, 13-18; 49. 29x20; 9-13; 50. $x9,
l3x4; lVit is er weliswaar zonder
schijfuerlies van afgekomen, maar zijn

(33x47) 39-3:! (47x29) 43-39 (34x43)
23x34 (30x50) 49x38 (12x23) 8x10
(17x37) 25xl (2rx43) 2&.21 (a.L) r€4
34x6.
Nieuwe opgave no. 2690.
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(a.1.)

stelling is niet best. Vermoedelijk is het
standje ergeÍrs nog wel remise, maar,
achter het bord slaagde Kosior er.niet
,'irÈ omdat'.ê'bewiizen l 5il,:+!5'-ft l&23;
52. 35-30, 12-18; 53. 20-15, 18-22; 54.

fl)-25,

19-%; 55.54-39, 23-8;56.38-32 (want op
direct 25-20 was natuurlijk 28-32 Se-

x29l' 57.25-n,24-30; 58. 20-14,
uiteindelijk door
overmacht.
volgd),

27

29-34 en zwart won

Tot besluit de fraaie

combinatie

van

Nederland

waarïnee de l5-jarige Johan Smits as-

pirantenkampioen
werd.

Zwart:1,5f & I, ll,'13, 14
Witt

22, 26,

tl,28,

17, 1& 25,36.

30, 37, 3E, 45, /18, n,

fi.

Ter oplossing een probleem van de
Ililversunrmer .d van Grinsven Het
voliloet niet helemaal aan de Scherpe
Regels van de damproblematiek (zo
zijn de eefste drie zettnn verwisselbaar, en ook de slotstanil is niet geheel
o.k ) maar u zult er ongetwijfelil toch de
nodige oplosplezier aan beleven

Eric van Dusseldorxt

