
Eén van de trouwste inzenders
van eerste-publicatie eindspelen
voor mijn vaste rubriek in het
bondsorgaan Het Damspel, is de Ro.
denaar mr. M. J. Kuipers. De com-
posities van deze Drentse jurist zijn
meestal niet zo erg diep, maar ze
zitten (bijna) altijd wel boordevol
met aardige finesses. In deze ru-
briek publiceer ik een (kleine)
bloemlezing va^n drie van zijn mooi-
ste vondsten.

Zutart'. 39 en dam op 50.
lvit: 4O en dammen op 1 en 49.

lVit wint door 49-44 (39-43, want
op 50-45 slaat wit naar 6) en nu niet
1-6 omdat zwart dan naar veld 39
slaat, maar de fraaie finesse 44-39
(43x45) 1-6 met opsluiting.

Zwart: dam op 48.
Wit:--16. 1?. 18:..19'..-

Als wit vier dammen haalt. wint
hij gewoon door overmacht. Op bij-
na iedere zet van wit kan zwart met
handig spel een schijf buitmaken,
met remise als resultaat. De e4ige
winnende zet is 19-13! Nu lijkfhet
dat zwart remise kan maken door
48-30, omdat op 13-9 de tussenlooP
3O-13 volgt. Wit wint dan echter
door 18-12! (30x2) 17-11 (2-19) 12-8
(19x2\ 11-7 en 16x? met winst.

Zwart: 12, 31, 36, 37.
Wit: dammen op g en 48 en schijf

op 6"

Tot slot een lastiger eindspel van
mr. M. J. Kuipers; Het lijkt alsof
wit de winst kan forceren door 9-14,
maar dan volgt 37-41! en de witte
dam op 48 moet meerslag nemen.

Wit wint echter door 6-1. Wan-
neer zwart nir snel remise wil ma-
ken door (37-42) 48x3 (36-41) dan
krijgt hij de kous op de kop. Er
volgt dan namelijk g-14 met af-
vangst. Na 6-1 moet zwart dus ver-
voigen met (12-17) 1-6 (17-21) en nu
het prachtige damoffer 9-27\l
(21x32 gedwongen) gevolgd door
48-43 met een originele rrotief-
stand. Er kan bijvoorbeeld volgen
(37-42) 43x27 (31x22) 6x47 met
winst.

Vorige opgave: no. 2765.
E. Repetto. 32-2? (38x49) 34-29

(23x45) 25.20 (t4x34) 37-32
(49x 19) 32x3 í26x37) 27-2L
iL'1x28) 3x50 ntêt opsluiting. i:qiii,it-
terend! Goed opgelost door W. 'tir..
Lensink (Hilversum), M. Versteeg
en G. J. de Bruijn (beide Huizen).

Nieuwe opgave: no. 2766.
Auteur: K.W. Kruijswijk (Biltho-

ven).
Zwart'.7, 8, 9, 10, 13. 14, 16; 1.8,

19. 21. 23. 26.
Wit: 25, 27 . 28,31, 32, 33, 34; 3?,

38. 39. 43.49.

De oplossing van de meuw€ opga-
ve kunt u me weer tot enige dagen
na verschijning toesturen. {Uilenste-
de 42?.1183 AE Amstelveen*r--#eflrcïffisrLDoRP
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