Wit wint door 4?-4i

{B1xa6t gB-Bi

(46x30) 25-20 (15xBJ) B9xl0 (80x50) t0-4
(6x17) 4x6 (27-32) 26-21 (Bb-40) 4bx34
(50-45) 6-281 !, 28x37 en 4Bx3T naturel.

Citaat uit het juryrapport: ,,Een serie

Het grote damnieuws van de laatste

weken was natuurlijk de geslaagde
Dam-Olympiade, ofte wel het wereldkampioenschap voor landenteams in

Valkenburg.

De uitslag is u

-

natuurlijk allang

be_

kend: opnieuw is het Nederlandse Ieam
net iets tekort gekomen om boven de
-

Sovjet-Unie - op de erste plaats te
ein{igen. Het gelijke spel (B-B)ïan onze
landgenoten tegen

de

Afrikaanse

damnatie Ivoorku.,t bleek in negatieve
zin. de doorslag te geven; de Sovjet_

urue wrct rmmers wel te winnen van
dií land.
De,,finale"-wedstrijd was uiteraard

het duel tussen Nederland en de Sow-

jet-Unie. Ondanks een uitstekende
partij-opzet van Rob Clerc en van

Jahnes van der Wal - Ton Sijbrands
was kennelijk met remise wel tevreden
- slaagden onze landgenoten er niet in
om de Russen op de knieën te krijgen.
De einduitslag werd 3-3 en daarmee
verzekerde de Sovjet-Unie zich van de

wereldtitel.

Zwart:

R. Clerc 3,6, ?,8,9, 10, 11, 12. tg,
15, 16. 19.23.24.

Wit: A. Gantwarg

n,

39,

4t

26, 30, 32, gB, gb, g?,

42, 43, 44, 45, 47.

Een fragment uit de wedstrijd Nederland-Sovjet-Unie. Na Gantwargs
22,45-4A? speelde de Nederlander sterk

22...,10-t4l Ongetwijfeld had de Rus nu
40-31 gepland, Dan was echter de volgende damzet gevolgd: 24-29, 38x24,
15-20, 24xL5, 14-20, 15x24, 23-28, 32x14 en
9x49. Derhalve besloot Gantwarg maar
tat 23. 32-28, 2i3x32; 24. 37x28 met als ge-

volg een voor hem lastig te hanteren
positie. Gelukkig voor hem en zijn
ploeg slaagde de Rus er evenwel in om
de strijd binnen de remiseperken te
houden.

prijswinnende probleem van het víjfde
kampioenschap problematiek van de
Sovjet-Unie. De jury heeft zich gebogen ovsr 204 inzendingen van twaalf
Vervolgens presenteer ik u het

versehillende autêurs en is tcit de conclusie gekomen dat onderstaande compositie van S. Jusjkjewitsj met de eerste prijs moest worden beloond. De

waardeiing voor het

onverwachte offers verschijnt als
voorspel op de originele kluistering
van de zwarte dam'aan veld
nieuw elegant slotmotief ,'.

S0

en eeÀ

Vorige gpgave: No. 2745
L. de Rooij:
Zwart: ?,9, 10, 13, L7,22,27,n,40.
Wit: 18, 20,26,33,36, 9?, 98,48,49.
49-aA 90x49) 36.81 (49x46)
^-2plossing:
26-21 (17x3?) 48-42 (37x48) z}-ta @SxI2i
14x3 (28x39) 3xb en het 46/5 motief is
weer gens verschenen.

Goed opgelost door G. J. de Bruijn en

M. Versteeg (beiden Huizen), W. Th.

Lensink en J. van Hengel (beiden Hilversum).
Nieuwe opgave: No.2?48

Auteur:

S. Jusjkjewitsj (Charksw):
Zwart:4, 7, 8, 9, L2,14, L7. tB,2J,26, U,

39.

Wit:

15, L6, 20, 27, 28,

3I, 32, 37, 42, 45, 48,

49.

onderst.aande

vraagstuk is 9,5 punten, en'dat is dan
een half punt minder dan enkele darnproblemen die een jaar ervoor de
hoogst mogelijke score behaalden.

Jusjkjewitsj:
Zwart:6, 9, 12, 13, 14, f5, 78,22,27,35,

S.

37.

'\Nit:1r,24,25,26,

2-9, 34, 38, 39

,44,45,47

,

48.

Ter oplossing bied ik u een vraagstuk
aan dat in hetzelfde concours B punten
behaalde. Wit begint en wint. Oplossingen kunnen weer tot enige dagen
van verschijning worden ingezonden
(Uilenstede 42?, 11BB AE Arhstelveen).
ERIC VAN DUSSELDORP

