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78. ..., 39-43;
In de Hoofriklasse van de bonds- te laten promoveren.
80. 28-23, 39-34;

competlti.e is het Amsterdamse VAD 79. 32-ZA,43-39;
voor de tweede keer in successie als 81. 23-19, 34-30; 82. 19-14, 3O-25;
eerste geëindigd. De verleden jaar het moment strpreme: zwart lijkt de

van IJ- puntendeling in handen te hebben,
dit daar op 4-9 volgt: 26-31 en er blijft'
eindigden
Huizum
muiden en
jaar op de plaatsen negen en tien en een drie-om-één eindsPel over.
mogpn (= moeten) het straks in sePtember weer een klasse lager probeTon Siibrands blijkt echter dieper
46-371"
ren.
te hebbón gerekend. 83'
84. a-5r! en zwart gat het oP' i
;;tai
In de Eerste klasse was het erg Er zou gevolgd zrir- 3-25 figl" -T-l
I
spannend. In groeP A einÖgde het ders kan niet vanwege 37-46:) 1O-4'
Tilburgse TDV oP de eerste Plaats 25-3, 4-2;:7, 3-25,27-43 en 31-36 met
met één Punt voorsProng oP VAD 2, winst. Grootmeesterliikl
terwijl het i.n groep B nog spannender ioeging. In de laatste ronde
Ten slotte... een brutaal zetje uit
stond de ontmoeting oP het Pro- de wedstrijd Dokkum0.G. Utrecht.
grarnma tussen de beide ongeslagen
eveneens uit de eerste k'lasse.
Éoplopers Tïrente's Eerste en OIde'
Zwart'. P. van SPlunter (O'G. i: +hove. Bij een eindstand van 1O-1O 72, t3, 14, 15,16. 17. 18, 24. 35zou het Friese Oldehove, oP grond
Wit: B. Bijlsma (Dokkttrn): 26, 27.
van een hoger bordPuntenaantal,
mogBn promoveren' Bii een 9-91
gepromoveerde tientallen

stand gebeurde eshter het volgende:
Zwart'. Hendrik van der Zee (Oldehove): 26 en dam oP 39. 'vVit: Ton
Sijbrands (Twentes Eerste): 25, 32

en dammen oP 4 en 46.
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De zet 10-15 was g€ryeeld' Pardoes volgde 37- 2&?21, 17x28; 38'

32x23. rgx+g; 3Í)' 38-33, 49x21;
40. 26x1O. SimPel, maar het zal' je
maar gebeuren.

De stand is technisch al gewonnen voor de grootmeester. Er voigde: 76. 25-20, 39-44; 77. 20-15.
44-39 78. 15-1Ol Op het eerste gezicht lijkt deze zet een blunder en
Van dep Zee moet ongetwiJfeld gedacht h'ebben alsnog remise te kun-
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M. Douwes
Ztvart'. ?, 8. 9, 10, 18, 19, 26.
Zwil: 28.31, 33, 39, 40, 47. 48.
Oplossing: 33-29 (26x3n 4A-42

(3?x48) 2A-23 (48x45)
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nen forèren en zodoende zijn ctub (45x23) 47-4L (23x+6) 1x5 met het
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