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Tijdens het open kampioenschap van
Nederiand, dat begin augustus in het
Limburgse Brunssum werd verspeeld
en waar uw redacteur een derde plaats
in de wacht sleepte, kwam ik de be-
kende problemisten Gerrit van der
Linde en Jan Scheijen tegen.

Beide auteurs hadden kort daarvoor
bij Scheijen thuis gezamenlijk een
aantal composities samengesteld, en ik
heb nu het voorrecht om een drietal
eerste publikaties hiervan aan u te la-
ten zren.

De drie vraagstukken zijn stuk voor
stuk bewerkingen.op een bepaald mo-
tief, hetgeen vermoedelijk onder in-
vloed van de ,,problemistenvader" Jan
Scheijen is geschied. Verder kenmerkt
het drietal zich door een prettige be-
ginstand en een aardige afwikkeling,
en hier heeft mogeiijk Gerrit van der
Linde wat meer de hand in gehad.

Ofschoon de ontledingen op zich vrij
conventioneel en ,,cius" niet buitenge-
w@n spectaculair zijn, ben ik er uit
ervaring vart overtuigd dat dit soort
problematiek bij verreweg de meesten
van u best in de smaak zal vaiien.

J. H. H. Scheijen + G. van der Linde
Zwart:2,4, 5, B,11, 12, 18, 21. 25,26,31,

36.
Wit: 9, 23, 30, 33, 34, 39, 41, 42t 43, 45, 47,

48.
Oplossing: 43-38 (18x40) 45x34 (4x13)

34-29 (25x32) 42-37 (31x42) 4?xg (36x47)
+B-42 (47x38) ;J3x42 (B-13) gxtB (2-B) 29-23
of ook 29-24 (5-i0) 23-i9 (26-3i.) 18-13
r3l-3Éi) l3x2 (36-41 ) 42-37. 19-I4 en 2x24
rnel wrnsl.

J. H. H. Scheijen + G. van der Linde

Zwart.:4, 5, ?, B,9, 10, 13, 18, 21,22,23,26,
27,28.32,36.

wÍr: 16. 20.24.25.29. 30.34. 3?.38,40,41,
42,43, 49, 50.

. 3?-3r (26x39) 34x43 (23x45) 43-39
(32x34) 30x39 (36x47) 20-15 (47x20)25x32
(27x38) 16x9 (4x13) 15x4 (38-43) 4xl
(43xll4) 1x40 (45x34) 50-44 (5-r0) 44-39
(34x43) 49x3B met oppositie.

--Vorige opgave, no. ZIZA
A, Doornbos
Zwart: 1, 6, B, I, n, 20, 25, 27.
Wit:22,31, 33, 34, 35,40,46,4t.
Canaiejas na 33-29 (27xffi\ 47-4L

$6x4?t 48-41 (4?xl3) 29- 24 (13x48) 40-34
(48x30) 35x2 en hoe dit eindspel wint
kunt u in ieder beginnersboekje vin-
oen.

Nieuwe opgave: no. 2727.
Auteur: G. van der Linde.
Zvtart:2,3, B, f0, 12, 18, 14, 1b, l?, 18. tg.

óo.

Wit: 21, 25,27,29,92,84, Jb, 87,gB,48.s.

Ter oplossing nóg een compositie rran
Gerrit van der Lrnde, dltmaal als solo-
auteur. Ook dit vraagstuk getuigt tran
een goede smaak. Oplossingen kunt u
me weer tot eltige dagen na ver'-
schijning toesturen. (Uilenstede 42?,
lf$ AE Amstelveen)

ERIC VAN DUSSELDORP

Zwarl 10 t/m 14, \7 t/m 20,28, 26, 30,
43.

Wit: 22, 25, 2'1, 28, 32, A, 40, 42, 4J, e, 48,
49, 50.

Oplossing: 42-3? (30x39) 44x33 (4bx34)
27-21 ! (18x29) 3?-3r (23x32) 49-44 (26x2?)
48-42 (3?x39) 44x4 (17x26) 2x30 (19-23)
30-i9 (23-29) 19xr0 (29-33) 50-44 (26-31A)
i0-4 (33-3BB) 4x36 (38-42) 3S-47 (42-48)
44-40 (48-37) 47-42, 40-Y, 25xS4+B
(31-37) 4-15 (33-39) 44x&3 (37-42C) ib-
29+C (3?-41) 15-10+A (33-38) 44-3S
(38-42) L0-15+.
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