De vorige keer liet ik u een drietai
eindspelen zien van mr M. J. Kuipers uit Roden. Een componist die
hetzelfde genre beoefent, is de ltaliaan Luigi Condemi, woonachtig in

Brancaleone.
Van de drie waagstukjes die ik u
voorschotel, zijn er twee nog ongepubliceerd. Alleen het eerste geval
heb ik al eens in mijn eindspelrubriek in Het Damspel opgenomen.

Zwart: 4I, 45.
Wit: 38, 39, 44,48 en dam op

BB.

Het lijkt alsof wit ver kan komen
door 13-8 en 8-2 te spelen met de
dreiging 27-27. Na het offer (26-31)
is het echter gewoon remise. De witte winstgang gaat via twee mooie
meerslagfinesses op de eerste respectievelijS vierde zet. Z7-Zz
(17x19) 21-8 (19-28) 8-12 (p3-p8) en

nu 12-29! (33x15) 22x44 met winst
door oppositie.
Vorige opgave: No. 2?66.
K. W. Kruijswijk.
Oplossing: 25.20 (t4x?5) 84-29

(23x34) 39x30 (25x34)

43-39

Een echt goed eindspel met drie (34x43) 2A-23 (1ex39) 38-33
scherpe varianten: 4a-4?l Nu volgt (39x28) 32x5 (21x41) 5x46
op (45-50) 42-371(41xs4) 88-6!, óp (26x37) 46x!l (16x2) 49x98 e.n
(41-47) volgt 444a! (4EXAA 33-15 ,wiqqt, Goed opgelost door W. Th. Lenen ten slotte wint wit na (4146)
G. v.d. Linden en J. van Henfraai door 44-4Ol (45xg?) 4Z-Bz sink,
(32x4I) 33-47 e\ zwart kan geen gel (allen Hilversum), p. Schaap,
M. Versteeg en G. J. ddBruijn 1aIzet meer doen.
len Huizen).
Nieuwe opgave: No. 2?62.
Zwàrt'.7 en dam op 84.
Eindspelletje.
Wit: 26, 27, 2A, 29 en 4O.
Zwart:45 en dam op 39.
Wit: 33, 44 en dam op 29.

Ook dit eindspel is niet zo moeiwanneer men maar de sleutelzet heeft gevonden. 28-22 (B4x45.A)
29-23 (45x12) 27-21 (12-23) 22-rA

lijk,

(45xI2) 2l-l7l met afvangst en oppositie. In de A-variant wordt de
zwarte dam gelijk afgevangen: A

(34x23) 27-2r (23x45) 22-ra
(45x12) 2I-17 met wederom oppositle.

ZwarL:1?. 33. 39.
Wit: 12, 13, 20, 27 en dam op 21.

Ter oplossirtg een mini-eindspel,
waarvan de auteur mij onbekend is.
Schrikt u niet, dit probleempje is
echt voor iedereen op te lossen, ook
voor niet-clubdammers- Het Eaat om

de juiste eerste zet. OploÉsingen
kunnen weer tot enige dagen na
verschijning worden toegestuurd.
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