
Dit keer laat ik u, als vervolg op de
probleemexpositie van de vorige keer,
enkele eindspelen zien die ik in de loop
der tijd heb samengesteld. Laten we
maar meteenbeginnen. r s" 
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De oplossingen geef ik dit keer in de
verkorte notatie, hetgeen wil zeggen
dat alleen het veldvan aankomst wordt
genoteerd. Oplossing: 19(33)23(34-
39A)1, 38,6,4?+. A(41)45, (116, op 47 volgt
50, 39+) 50 (28, anders
22-18-13-9-4-22+) r7,38, 39, 47 + .

Winst door 24(38, 39) 27, 13(23)3(21,
38A)3(38-438)18,49+ B(39-43)r9, 48+
A(43 resp. M) 27,48 resp. 49 + .

Dit eindspel van enige jaren terug
beschouw ik als mijn op één na beste.
Mijn ,,topper" is te vinden in Het
Dainspel 19Bb nr. 2, een compositie die
blijkens de reactiês voor de nodige hi-
Iariteit heeft gezorgd. 37(33A)10
(398C,35)19(13)34 + c(35)39+
B(29)15(30-34)20,39, 50+ A(23)39(35D)
42,20 / I5(32)r5 / 20 + D (24-29)40'M,33 + .

Oplossing: 25(26A)39(448)40!,48 + B(31)

bijv.41(36)10 + A(39,44,50) 16-32 +.

Een intrigerend standje waarin wit
zorgvuldig moet spelen. Voor de hand
ligt 46, maar dan speelt zwart 26 met
remise. Ook remise is 26 omdat zwart
dan met 29-33 etc. naar dam looPt.

Oplossing: 48(26)17(33)34(3r)27,1
Mantel-motief (21)6(27)N/e/il(32)
33(37)4?+. Wanneer zwart op de eerste
zet antwoordt met 33 dan volgt 34(26) 17

en hetzelfde verloop.

Vorige opgave; No. 2724.
Zwart:1,7,8, 16, 17, 18,20, 22,23,2$,28.
Wit : 19, 27, 29, 31, 33, U, 37, 39, 40, 47, 49.

Winst na 29-VL (20xnr 49-43 (38x49
gedwongen) 37-32 (49x13) A-29 (23x43)
32x3 (26x37) 3x11 (16x7 de scherpste)
27xlB (7-I2) LBxT en47-42met oppositie.

Nieuwe opgave: No. 2725.
Zwart: schijven op 36,37 , 4I.
'Wit: dammen op 21, 27, 38.

Ter oplossing voor de afwisseling een
(heel eenvoudig) eindspel. Oplossingen
kunt u me weer tot enige dagen na
verschijning toesturen (Uilenstede 427,
llBB AE Amstelveên).

ERIC VAN DUSSELDORP

,/,"'%

Kn

'r1r2

'/,,;,%;

7"X'
%á%.

'lr" .ffi,

K,ru


