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lf.

jaar en dag redigeert uw
. Sinds
oamredacteur, zoals u wellicht be.

kend is, de eindspelrubriek in het
bondsorgaan van de KNDB ..Het
Damspel".
Graag wil

ik eens een tipjó van de
sluier
hierpver oplichten door het

bespreken ven een tweetal eindspelsta^nden van

trlans Hermelink

ies_

pectieveiijk Johan Bastiaannet. twee
gToten op dit gebied. Het gaat om
twee composities uit het julinum_
mer, die beide nogal opmerkelijk te

noemen zijn. De stelling van Hermeenkele
van de bijna vijftrg oplossers correct

R. Keessen
, Zwartt:3,
7, 10, 14, 19, ZI, ZZ,

34-39: (12-18) 5-28 (36-41) Bzi46 24' 2.6, 3a'
(18-23) 28x14 (34-39i 46-pó (Bg-4s) , wit: 23, 25' 2a, 32, 33, 38, 39,
14-25 (43-49) 25-9 en de zwarie dam 40, 41, 44, 48, 5,0.
wordt altijd afgevangen met opposi.-Oplggsing: 4o-w (26x47) 3;2-27
(2rx43)
26-20 (47x49) 2Ox9
tie.
(22x44) 23x5 (3x14) 5x35 (26_31)
Het tweede eindspel heeft de vol- 48x39 (44x33) 50-44 en g5xg6 met
winst. Een prachtig probleem van
gende cijferstand:
de tweede tientalspeler van VADI
Auteur: J. BasttasDret.
Goe_d opgelost door líI. Versteeg en
Zwsrt:2, 9, 19, 23, 27.
G. J. de Bruijn (beiden ffuizeni W.
Wit: 11, 26 en dam op 33.
Th. Lensink. J. van Hengel en G.
van der Linden (allen Hilversum).

link is namelijk door geen

1VIEI'WE OFGAVE

ro.

opgelost, terwijl de stand van Bas_
tiaannet bijoplosbaar is door middel
van een fraai motief.

ZZSO

Auteur: G. van der Linden @ilversum)
Zwa,rh 22, 28, pB, gO, BB, Bb, 99.

wit

/;%,?;

,rr%,
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36, 4t, 42, 44, 45,49. 50.
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De hoofdvariant van de auteur be-

gint rnet 33-38 (19.p4) ASxg (!T-BZ)
9-2O (23-28) en de diagramstand is

ontstaàn.

De auteursbedoeling gaa;t als
volgt verder: 20-42 (p-8) tt-7
(28-33) 42xP (3?-98) en

Auteur: F. EemelinL
?'g.srtt lZ, p6, AO, 36.
I[it: 14, 16 en dam op 3p.
De hoofdvariant van bovenstaand
eindspel luidt: 14-10 (30-34) 1O-b
(34-394) 5-28 (36-41) 32x46 (39-43)
46-32 (43-48) 32-37 (48x31) 28-1?
en 16x36 met oppositiewinst. Dit
hadden de meeste oplossers nog wel
gevonden: de A-variant werd door
iedereen echter overzien. Dus i.p.v.

nu volgt

een eindspel van C. Blankenaar uit
1899: 2-19 (38-43) z-z (48-49) z-85

(49-32) 26-21 en g5-49 met opslui-

ting in het kwadrant. Oplosór

M.

Bandstra uit Leeuwarden vond echter - een fraaie' tweede winst in de
diagramstand: 11-6 met als belang-

Ter oplossing een vra,agstukje uit

onze lezerskring. G. van der Linden
stuurde me drie stan-den, waaruit ik

bovenstaande stand heb uitgekozen
rijkste variant (32-87) ZO-r4 (ZB-SZ) om aan u ter ontleding aan te bie6-1 (32-38) 14x41 (98-4s) 41-28 met den. Oplossingen kunnen weer tot

winst in een verrassend slotmotief. enige dagen na verschijning worden
Uiteraard ziet u znlf wel hoe wit. na ingezonden (Uilenstede 427, LIAB
iedere zet van zwart, wint. Eindspel AE Amstelveen).
ERIC VAN DUSSELDORP
is verraderlijk!

