
Nu het darnjaar min of meer voor-
bij is, wordt het tijd om eens wat
dramatische hogtepunten onder de
loep te nemen. Hier volgt een twee.
tal fragrnenten uit de afgelopen
Bondscompetiti'e dat ik in nog geen
enkele andere krant of ttjdschriJt
heb aa,ngetroffen, zodat u er onge.
t\Àrijfefd de nodige plezier aan zal
kunnen beleven.

Zwartl. P. van Baarlen (Consta;nt)
3,7, 12, 13, 14. 16, 18, 19, 23.

Wit: G. Strooper (NOAD) 26, 27,
30, 32, 33, 34, 35, 39, 43.

Wit heeft in 
'diagramstand 

een
aardige omsingeling opgebouwd,
maar het is niet duidelijk hoe het
verder moet. Op 33-29 volgt immers
23-28 en 19)t28 waarna wit nog het
beste de remisedam kan nemen door
39-33, 29-23, 35x44, 44-39 en
26x1O. In de partij volgde echter
fra^ai 4O.3O-24, 19x3O; 41. 9áx24t
waarna de aanvankelijke zwarte
vreugde al ras omsloeg in verdriet.
Wit dreigt met 32-28 alsmede met
24-19 en 34-29. Op 23-29. 34x23,
18x49 volgt 32-28 en 26x1O. In ar-
ren moede besloot zwart tot 41....
23-28. Nu wint 33x22 al een schijf,
maa,r de. Nijmegenaar sloeg natuur-
lijk 42. 32x231 en iie- zwartspeler
gaf het meteen op.

Zwart: g. Verpoest 8, tO, L2, L4,
15, 1?, 2L, 2.5,31, 36.

Wit: R. Clerc 19, ?3, 28, 29, 32,
34, 38, 39,45,47.

In de wèdstrijd Huissen-T. D. V.
leek zich een grote verrassing te
voltrekken in de vorm van een ne-
derlaag van Rob Clerc tegen de voor
het Tilburgse T. D. V. uitkomende
Belg Oscar Verpoest. Deze laatste
narn een combinatie door 39....
31-37; 4O.32x41, 12-18;41. 23x3,
14x43;42. 39x48, 10-14 43. 3x2O,
15x33 met als resultaat een positie
die voor zwart als g€won[an rtro€r
worden beschouwd. Helaas vergat
de zwartspeler na de slagwisseling,
echter de klok in te drukken, waar-
na Clerc - na ongeveer tien minuten
- de partij kon opeise,n omdat de
vlag va,n zijn tegenstander was ge.
vallen. Huissen won deze wedstrijd
met 11-9 en dat had dus ook heel
duidelijk een 9-11 nederlaag kun-
nen zijn. Afschuwelijk!

lVege4s vakantie mijnerzijds moet
het probleem.ter-oplossing deze keer
helaas ontbreken. Overigens wens
ik alle damvrienden bij deze ook een
prettige vakantie!
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