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Drents Tiental en Groningen om een

plaats in de landelijke Hoofdklasse
(een promotiewedstrijd dus) eindigde
in een 1-9 overwinning voor Drents

Tiental, waardoor dit team in het najaar zijn debuut mag maken op het
hoogste niveau. De Groningers mogen
B. de Jong in elk geval geen verwijt

lt
\.INLANGS zijn twee betangrijke

internationale damtoernooien afgewikkeld, t.w. het Westeuropese zonetoernooi met als inzet vijf plaatsbewij-

zen voor het wereldkampioenschap in
Senegal dit najaar, en het Afrikaanse
zonetoernooi waarin drie finaleplaatsen le vergeven waren.
De vijf uitverkoren Europeanen zijn
de Nederlanders Stokkel, Scholma en
Jansen aangevuld met Guinard en Dubois, beiden uit Frankrijk. De drie ,,gelukkige" Afrikanen zijn de Senegalezen Kane en Diallo benevens de Malinees N.'Diaye. Omdat dit zonetoernooi
tevens het Afrikaans kampioenschap
was, mag de winnaar, Kane, zich derhalve Afrikaans kampioen noemen.
vermoedelijk mag er ndg een Senegalees naar het 1trK, hetgeen dan zou
betekenen dat er liefst drie dammers
uit dit organiserende land in het eindtoernooi mogen uitkomen, met als mogelijk gevolg: verassende uitslagen!
Aangezien de Persvereniging nog

geen partijnotaties van deze wedstrijden ter beschikking heeft gesteld, r.noe-

ten u en ik hieromtrent nog even geduld betrachten. Daarom laat ik u nu
een paar leuke fragmenten zien uit de

van de
afgelopen

(landelijke) Eerste Klasse
bondscompetitie

van het

Jaar.

maken voor de verloren beslissing-

H. v.d. Zee (0lilehove)

smatch, want hij was de enige die twee

punten binnenbracht. Het verloop: 25.
28-22, L7xil3; Xí 33x22 (een opmerke-

lijke Ghestem-doorstoot),

2-7 : 27. 38-331

een lokzet!, 26-31; 28. .ff.?xLl, 6-11; 29.
17x6, 16-21; 30. 27x16, 18x49; Op het
eerste gezicht heeft zwart wel goede
zàken gedaan. Op6-1 volgt immers 1318, en na 16-11 en dan 6-1 speelt zwart
eenvoudig 20-25. DeGroninger had het
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allelnaal goed doorgerekend en speelde
31. 33-28!. 23 x 32: 32. 48-43. 49 x 38: ilÍ|. 3933, 3B x 29; 34. 34x25 en zwart gaf het op.
Na 32-38,6-1 is de witte overmacht immers te groot.
Vorige opgave: no. 2691.
L. Teljkanov

Zwart: g, LL,

Wit:

12, 21, 23, 25, 26, Y, N.
19, 28, 30, 31, 33, 37, 39, 43, 46, 49.

Winst, door 19-23 (23x41) 13x4
H. Jansen (DrenÍs

tiental) diagram B.

(26x37) 33-29 (34x23) 49-ít4 (40x38) 4-31
(25x43) 31x32! (38x27) 46x3?!! Fraai!

Nieuwe opgave: no. 2692.
Auteur: J. Kaat (Muiden).

Na een originele, boeiende opening
was boveástaande stand ontstaan. De

witspeler, de Moon-volgeiing Hans

Jansen, geldt als een van de sterkste
spelers ter wereld. Hier verliest hijf
echter door een verraderlijke combi-

natie-van de sterke jeugdspeler Hen-'
drik van der Zee. 24. 49-4d?, VL-291:' 25'
33x24. 19x30; 2Íi. 2jx.34' 23'28; tl'

F. v.d. Broek (DIOS)

32x 23, 14-20; 2f'. 15 x 24 13-19; 29. 23 x 14,
9x4tg en na deze goedkoPe dam won

,ffi'u

zwart gemakkelijk'

C.

Ilummel C)rents Tiental)

diagramD.

Zwart:

3, 5, ?, 10, L7, 18,21,24,23,27,

30.

Wit:

14, 32, 35, 36,

n,4r,42,43,4,49,

50.

Ter oplossing weer eens een pro-

C. v, V9esterloo

(VAD)

bleempje uit de regio. Het voldoet weer
niet geheel aan de Scherpe Regels van
de darnproblematiek,gnaar het is toch
wel aardig. Wit begint'en wint.
ERIC VAIiiDUSSELDORP

diagram A

De Amsterdammer C. v. Westerloo

speelde in deze stand 39. 27-22? waarna
F. v.d. Broek uit Eibergen de winst forceerde door 39..., 19-24!; 40. 34-29 (want
er dreigde 24-29), 13-18!; 41.22x2,14-9t;
42. 23xI4,20x9; 43. 29x20, 75xui 44.
2x30, 25x?:3 en met een schijf meer

won zwart uiteindeliik de Partii.

B. de Jong (Groningen)

diagramc

