Er worden veel damboeken

ge-

schreven in Nederland, doch slechts
weinig goede. Ik ben dan ook erg
verheugd met de uitgave van het
werk ,,In de schatkamer van het
eindspel" van een goede damwiend
van me, te weten de bekende damen eindspelgz'ootmeester Johan Bas-

tiaannet.

er inmiddels al zo'n 25O oP
zijn naam staan en kwam een jaar
geleden op het lugrineuze idee om
een selectie van zijn beste werk in
boekvorrn- uit te Eeven.
heeft

,,In de schatkainer van het eindspel" bevat een kleine 2OO studies en
is opgedeeld in diverse hoofdstuk-

ken, zoals ,,tussenlopers" en ,,opsluiting". Het boek bevat niet alleen
diagrammen plus oplossingen, zoals

met veel van de tegenwoordige damuitgaven het geval is, maar er
wordt uitleg verschaft over hoe een
eindspel tot stand komt, er worden
vergelijkingen getrokken met composities van andere auteurs en ook
het wel en we€ van de beroemde
eindspelconcoursen

wordt uitgebreid

uit

de doeken ge-

daan.

Wit: dammen op 4 en 29 en schijf

op

ïruii.ii
,i

Een eindspel

uit het

genoemde

boek.

Deze in Amsterdam woonachtige
ex-Overijsselaar maá,kt al sinds zijn
vroege jeugd eindspelcomposities,

Russische

irt

Een oppervlakkige beschouwing

Oplosstng: 4?-41 (36x'42) gB-Zg

(24xa?) 46-4r (47x22) 32-28 (2px3o)
35xg (45x34) 25-20 {r5,x?4) 2x4
(3-9) 4xZ (1x12) 50-44 en wint. Ont-

van de stelling leert al dat zwart na ledingen ontvangen van G. J. de
ren zet als 1. 4-1O gemakkelijk re-" Bruijn en M. Versteeg @eiden Huimise maakt door 1. .... 27-32: 2. zen), J. van Wilgenburg (Biithoven),
1Ox26,2-8;3. 26x3,36-41=. Ook 1. W. Th. Lensink en J. van Hengel
29-47 zet geen zoden aan de dijk na (beiden Hilversum). Wint ?S-pO in

t. ..., 27-32:2. 4-1O,31-37; 3. 11-6, de beginstand niet .gewoon een
36-41:4.47x36. 32-38 en zwart ont- schijf?
komt alweer. Zo zljn er nog enkele
Nieuwe opgave: no. pZE5.
zetten te bedenken die a,lle 1. ...,
36-41 verhinderen, Íraar

steeds

Partijstand J, Bostiaannet-I[.
schipbreuk lijden op-1. ...,27-32 of
1. ..., 2-8 (en dan op zodanige ma- Buesinlr (Vad-Doetinchem).
Zwatl: 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13,
nier dat eigenlijk geen sprake kan
zijn van compositorische dwaalspo- 14, r5, 16, 18, 22,?,3, 25.
trIit: 24, 27, 31,34, 36, 37, 38,
ren in de oplossing!).
39, 40,

Wit moei het dus van iets

4t,

43, 44, 45, 48, 49.

heel

'Q.

bijzonders hebben: I. Zg-7t Verhindert in ieder geval 1. ..., 86-41 door
2. 4-22, terwijl t. ..., Z-A scherp

verliest door 2. 7-2. B-tZ:

,É

3. 11-i,

I?xl; 4. 2-16, 27-3p; 5.

dt'

16x88,

31-37; 6. 4-1O, 36-41; ?. B8-BZ+. 1.
..., 27-32; 2. 4-271 Een eenvoudige,
maar schitterende ontknoping.
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6x37t

Het boek

"
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Zwart schijven op 2, 27, 31, 36.

ii:::i:r

:

r"

2

is te verkrijgen door

overmaking van J 17,50 (inclusief
verzendkosten)

op giro

31 24

atz

t.n.v. Dammen/T. Sijbrands, Voorst.

'tfut

'ZZ

',Q

Van harte aanbevolen!

in deze krant. Zwaqrt
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Ter oplossing eens een zeer recente partijstand, hopelijk een primeur

Vorige opgave: no. 2764.

A. {ran Grinsven.
Zwart:. 1, 3, 7, I, t2, 15, 17, r8,
L9,24,36, 45.
Wit: 25, 26, 2't, 32, 33, 34, 35,
38,40. 46.4t.50.

14-20? Waarna

speelde

wit op fraaie

wijze

won. Oplossingen kunnen weer tot
enige dagen na verschijning worden
toegestuurd (Uilenstede 427,

1183 AE Amstelveen). Prettige
jaarwisseling!
ERIC VAN DUSSELDORP.

