De hatve finale van.het kámSiioensehap van Nederland zljn mbmen_

_volle gang. Op het *orr,.urrt
oar rk deze rubriek schrijf, zijn er aI
tg9t.1n

acht ronden gespeeld en nioet Aó
la.atste speeldag uitmaken welk ze_
velta-l uiteindelijk mee mag doen

met de grote NK-finale.
_ Zwaft,- denkt de zaak tot winst rc
In beide groepen bevinden alle forceren.
Op BO-2b volgt nu inder_
sfe.leig zich vrij dicht bij elkaar, daad de winnende meerslaEfinesse

Wit: A. Ermankow,
Zwar,tz G. Walners.
lllit wint door: 21. B5_3O! p4x3b;
?? 27-22, 77x87; zB. z6xr7, Bzxzfii
?4^ 1s,-zq, 72x2r; 25.. zs-z1,18xp9;
26.-34x1 en het is afgelopen
Vorige opgave: Uo.-ZZSe.

zqdlt .het.ngs larrg ni.et te àeggen is (23-28). De grootmeester heéft ech_
wie het uiteindelijk zulen haIá. In- ter dieper gerekend: bo_4b (pO_Zb)
ternationaal grootmeester Hans 4G34 (29x40) 4bx34 (lb-ZO)....
Jansen.heeft echter prima kansen.
Deze retwat mysterieuze jongeman, _ Bronstring denkt de winst rond te
S. Jusjkweitsj.
aÍkornstig uit het Drentsê n-mmen, h"!Lgr, Op BB-29, x29 volgt ,r.. ru_
melijk
(Zo-24, x14) en wit s"taat voór
Zwartz g, 72, 78, 14, 16, 18, 29,
steekt gelu.kkig weer in een goede
een debácle. De volgend.e zet van wit 31, 36, 37.
vorm, heigeen mag blijken ui-t het rs
ec.rrter voortreffetijk: 3B_28!l Oo
l[it: 15, Zt, pz, 24. 25, 27, 30,
vorg'ende lraaie fragment.
pn-?sl volgt nu hót altijd we-eï 33, 39" 42,48.
fra€;ie 30-24! (1ex48) ZSxó 02"áJ ._Winst door pb-2o (L4x4B) 48x89
27-21 (L6xZz) 32x84 (48x3o) S'S"rS. (29x47) 24-t9 (rBxZ4) z2x4 (31x22)
Een andere mogelijkheid is (rZ_zil 4x2O (16x27) B9-Bg (42x24) pOxS
maar dan gaat het positioneel ,,uit., (36-41) 8-19! En altijd danwinst.
(tz_l\) 4B-Bs (ti_pz) G_ogd_gnSelost door G. J. de Bruijn
l9o1-s9-Bs
28xt7
(2LxI2) en nu het combinal en M_. Versteeg (beide Huizen) en i.
tieve zy-ZZ gevolgd door BB_A9 met van Hengel (Ililversurnr.
wlnst.

Nieuwe opEave; no. g?5?.
Auteur: J. Kaat (Muiden).

,^Bronstring offert maar één schijf:
93 1l> (pbxsa)
.?2"f6. @4-zs) 4r_Bz (zsx4o)
4B_Be"(B4x4Bj es"+ó
?5!44
(16-21) 2zxt6 ea-2p) 16_11 (p2xBB)
11x22 (12-Lz) Zpxrt (6x17) sO_Si

g_3:1*e) 42-88 (BBx4z1 s,zx+e'

lUit: H. Jansen.
Zwaxt: Drs. E. Bronstring.
OqAgt dit fragment mi; door
mondelinge overlevering is bijgè_
brachj, kan ik geen zetnÍm*"""
!"_
ven. Met zijn laatste zet verhindËrt
wit de strategisch het meest in aan_
merking komende (1b_po). Dan
volgt namelijk venassend SB_B3
(29x4t) 86-91 (a?x36) A1_p6 en
26x1O. Een typisch Hans_Jansen_

zetje!

het partijverloop vanuit de

dia_

gramstand: (p1-p6) 48-89 (18_19).
up zrJn beurt plaatst zwart een val_

9trik. Op het voor de hand liggende

39-33 volgt (p6-81) B?xp6 iZB_28)
33xz (72-Lz) B4x2B (19xa8) px3ó

(48x25).

Partijverloop:

B4-BO

(8-13) 39-33 (14-20),..

(II-12\

49-48

/:zf,w

po_iil

3L-27 en hier houdt de overlevering
op. Wit weet, met een schijf meer]
echter bekwaam te winnen.
Het volgende fragment behelst

"ry%:3

een,
laaT mijn mening originele
combinatie, die werd uitgevoe-rd in

het kampioenschap van Ítouwen.

Zwart: 6,

22, 25, 26.

B,

12, t4, 15, 18,.19,

Witr 11, 16, 30, 32, 33, 34, 36.
37,45, 46.
Ter oplossing een prachtig dam_
probeem van één van onze lezers.
plossingen kunnen weer tot enige
dagen na verschijning worden to"e_
O_

gestuurd (Uilenstede
1183

zier!

AE

4ZZ.

Amstelveen). VeeI ple-
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