Nr. 9: Regelmatig proberen eindspel-
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componisten klassieke standjes te verdiepen, d.w.z. terug te werken tot- een
groter eindspel. fle Groninger Herman
van Meggelen staat er om bekend dat
hij dat aardig kan. Ll-6 (21-n de beste)

damschijven

6-1 (26:31A)

tegen 1" is de titel van een door K. W.

Kruijsvirijk samengesteld boekwerk

over een deelgebied van het eindspel.
Het is een complete verzameling
standen waarin slechts vier schijven op
het bord staan. te weten drie witte en
één zwarte, en waarin wit aan zet wint.

Een

belangrijke

beperkende

voorwaarde is verder nog dat alle drie
dà witte stukken een rol moeten spelen
bij de winstgang en dat standen waarbij wit wint door gewoon dam te halen
en aldus de enige zwarte schijf een=
voudig tegenhoudt, uitgesloten zijn.
Een stelling als bijv. zw./wit:27 /6,45,50
met als winst 6-1 (27-B2J L-29 (32-37')
29-41 zal men dus niet in dit boek aan-

treffen; in wezen gaat het om standen
waarin iets,,interessants" gebeurt.

Nr.8: (Bertrand

E:t tot slot een bewerking op het thema
van nr. 8:
Nr. 9: (H. v. Meggelen) 2,21,26/L1,35,n
Probeert u eerstzelfde winst tevinden,
alvorens naar de oplossingen te kijken.
Oplossingen:
Nr. 1: In deze stand van de bekende
Bussumse eindspelkenner wint wit als
volgt: 8-2 en na (44-$) volgt 2-11 (50-4b)
6-1 (45-50) 11-6 (50-45) 6-50 en na (44-49)
speelt wit 2-16 (49-e) 16-11 met vangst.
Nr. 2: Wit brengt zijn schijf op 20 naar 4
en speelt vervolgiens 4-15. Het maakt
niet uit of zwart damhaalt op de velden
47,48,49; steeds volgt atuangst.
Nr. 3: 16-11 (29-33) 11-7 (33-38) 7-2en nu

volgt op (38-42) 4O-34 en op (38-43) 19-18
(43-49) 2-B en 8-2.

Nr. 4: 6-1 (26-3r) 1-6 (31-3?) 6-33 (37-41)

kingen van 3xl-standen in cijferstand.
Laten we eens een en ander onder de

Nr.

,s}-4il en47-?Á.
5: Soms komt

zwart zelfs niet eens
op dam, maar wordt zijn enige schijf
voortijdig afgetroefd. 25-il (L7-2ll
20-14 (21-26) 14-9 (26-31) 9-3 (31-37)
(3?-111) 26-3?! en 49-43.

(z-CI

8x1

deze stand

r-P
(2-n zsxl (31-3?) 1-29 (n-4L) N4t
(4I-81 47-24! Ook dit soort groter€

eindspelen kunt u dus aantreffen in dit
boek, dat door de auteurr zoals we van
hem gewend zijn uitstekend gedocumenteerd. is.
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tegen 1" is een uitgave van Stichting

Boek en Spel, Postbus 448, ?500AK Erschede. Bestefung is mogelijk via giro
1630165 t.n.v. gerroemde stichting" De
prijs is f 29,50 inclusief verzendkosten.
Van harte aanbevolen
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C. Perepelkin (Moskou)

Z.wattz8,,g, 10, 1?, 26, 29, 33.
1l ilt: 23, 27, 9'4, ffi , 37, 4I, 4.

standen bevat deze eindspelencyclopedie ook nog enkele honderden bewer-

Nr. 1: (J. F. Moser) 4/6,8,35 zie tevens
diagram.

?.*8 en

kent u nog. A(2?-9) $?xA (m-31)

1798) 28115, 26, 35

Naast 372 diagrarnmen met 3x1-

loup nemen.

37flÁ(n441-29

(S2-38) r-23 (38-4Í!)

Winst door 37-31 (ad.lib.) 27-2L (ad.
lib.) 21xb (46x19) 5xtl4 (49x0 &5xt14 naturel Oplossingen ontvangen van Y.
Adema (llilversum), H. .Voorrnan
(Naarden) en M. Versteeg (Huizen).

3-6

Nr. 6: Wits eerste twee zetten zijn 9-3 en
3-25; speelt zwart zijn schijf dan naar
41 dan volgt 25-41, en schuift hij naar 42

dan wint 8-3 met (,{2-4?) 25-14 en op
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Auteur: B. Sjkitkin (Soviet-leger)
Zwarí: 7, 10, $, f5, I?, 18, 22, 24, 36, 37.
Wit: 20, 27, 8, N,32, 33, 38, 4S, 41, 4, 47.

(42-48) 3-26 of 25-fl) en 2t-20.

Nr. ?: De vangstelling staat hier al
aardig klaar, maar toch moet wit

nauwkeurig spelen om niet verstrikt te
raken in zijn eigen tempi: 6-1 (32-3?)
1-6! want het voor de hand liggende
23-18 wint niet (ga dit na!). Op (37-41)
volgt 39-ÍI| (41-116) 6-28 en op 37-42 wint
6-1.

Nr. 8: De beroemdste 3xl is wellicht het
standje van Bertrand uit 1?98. Winst

Nr. 2: (E. van Ernden) 29/20:30,40
Nr. 3; (4. K. W. Damme)29/16,L9,40
Nr.4: (P. de Groot) 28/6,2-t,35
Nr. 5: (Herrnan) 17 / 2li, 2.8, 49
Nr.6: (4. J. M. Jacobs) 32/8,9,24
Nr. 7: (G, Vossaert)32/6,23,39 zie tevens

diagram

door 15-10 (28-33A) 10-4 (3:|-388) +10
(38-43) 10-28! en wint. B (33-39) 4-22
(39-43) 22-33. A(28-32) !0-4 (32-vr) 4-10
(3?-42) 10-37!

Ter oplossing opnieuw een probleem

uit de Sovjet-Unie. Niet moeilijk, om-

dat alles eigenlijk vanzelf gaat, maar

wel erg mooi. Oplossing kunt u me

binnen enkele dagen na verschijning
toesturen (Uilenstede 427, 1183 AE Amstelveen)
ERICVANDUSSE,DORP
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