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De Bondscompetitie is weer van
start gegaan en na één ronde is het
aI duidelijk welk team, in de hoofd-
klasse, de meeste kans maakt op de
landstitel: het Gelderse Huissen.
Van alle kanshebbers waren de Be-
tuwenaren de enigen die het ope-
ningsduel wonnen.

Droevig gesteld is het met het
Amsterdamse VAD, landskampioen
in de twee voorafgaande jaren, dat
dit jaar een aantal vertrouwde
steunpilaren moet missen. Hein
Meijer is overgelopen naar de ,,boe-.
ren" uit Tilburg, Paul Oudshoorn
wil gewoon een jaar niet dammen,
en uw redacteur ten slotte moet in
het weekend werken. De gevolgen
van deze uittocht blijken nu al pijn.
lljk te zijn: de eerste wedstrijd, te-
gen TDV, ging met 9-11 verioren.

In deze rubriek volgt hieronder de
notatie van een hoofdklasseduel van
vorig seizoen. Als u de partij na-
speelt, zult u zien dat de witspeler
Hans Jansen weér allerlei vreefnde
zetten doet, om ten slotte toch aan
het langste eind te trekken.

Wit: H. Jansen (Drents Tiental)
Zwart: G. Leeflang (Doetinchem)
1. 35-30, 16-21 (wit wordt terug-

gepakt met eigen middelen); 2.
30-25 (laf1, 21-27:' 3..32x2t, 17x2€:
4. 3l-27, lt-17;5. 37-31, 26x37; 6.
42x31 (normaal slaat iedereen hier
natuurlijk 41x32, maar dat vindt
Hans te gewoon), 6-II; 7. 41-37,
20-24: 8. 48-42 (weer zo'n vreemde
zet), 19-23; 9. 46-41, 1-4-t9: 10.
37-32, ro-r4; Lr. 4l-37, 11-16; 12.
47-41, r7-2!; L3. 3r-26, 4-IO; 14.
26xL7, 12x21; 15. 34-29, 23x34; 16.
4Ox2O, 15x24; L7. 46-40,8-12; 18.
40-34, 2-8; 19. 50-45, 1O-15; 2O.
45:40 (we hebben een tijdje op nog
een vreemde zet van de grooJmees-
ter moeten w.achten, maar dit is er
weer een. (Vrijwinig geeft wit
steunpunt aS op), 2I-26j21. 34-29,
19-23;22. 29x2O, L5x24;23. 40-34,
13-19;24.33-29, 24x33; 25. 38x29
(en wéér een. Wat is dat nu voor een
omsingeling, is men geneigd zich af
te vragen), 23-2a; 26. 32x23, 19x28;
27. 43-3A. 8-13: 28. 49-43. 1-lL: 29.
44-4O, t-7: 30. 38-32, 13-19; 31.
32x23, 19x28; 32. 43-3A,9-13; 33.
40-35, 3-9; 34. 35-30, 5-1O; 35.
AO-24, 14-19; 36. 24-20, t9-?'4;3'7.

38-33, 24x15; 38. BBxAZ, LZ-17..,
Zie diagram.

Leeflang, zictr van geen kwaad be-
wust, besluit om schijf 22 zn zoetjes
aan maar eens te gaan ophalen (een
wat beleefdere term voor ,,opvre-
ten"). Inderdaad volgt op 42-38 en
38-32: 18-231 en zwart wint. Hans
Jansen heeft nog wat achter de
hand.

39. 27-2rt (zo blijft het spel gelijk,
tenzij zwafi het verkeerd doet. Nu
komt het grote voordeel van wits
speelwijze aan het licht: zwart komt
(of is al) in tijnood), 77x28?; 40.
37-3211 (de verrassende genadeklap),
16x47; 41. 29-24, 47x2O; 42. 25x5,
28-33; 43. 39x28, 7-t2; 44. 34-ZS,
t5-2O; zie diagram.

Met een daverende knaller maakt
de grootmeester er nu toch echt een
eind aarr. 45. 36-31, 26x46: 46.
2A-22, 18x27;47. P9-23,46x1O; 48.
5x15, 13-19; 49. 15-29 en zwart gaf
het op.
Vorige opgave; ruo. 2772
L. de Rooij
Zwart:8, 9, 20, 23,28,30, 33, 34,
40.
Wit: 17, 32, 37,39, 41, 42, 43, 4:o.

Het langelijnmotief ontstaat na
42-38 (33x31) 43-38 (2ax46) 17-121
(3ax32) 45xB (8x17) 3x5. Goed op-
gelost en ingezonden door: G. J. de
Bruijn en M. Versteeg @eiden Hui.-
zen), C. van Oosterom @aarn), P. G.
Tengaagel (Bussum-welkom!), J.
van Hengel, G. v.d. Linden, W. Th.
Lensi4k en E. va,n Dijk (altemaal
Hilversum).
Nieuwe opgave: rLo. zWs
Auteur: E. van Dijk (Hilversum)
Zwart'. 18 en dam op 14.
lfuit: 9, 26, 27 en dam op 2O

Ter oplossing een eindspelletje
van een iezer. Wit begint en wint.
Oplossingen kunnen weer tot enige
dagen na verschijning worden opge-
stuurd (Uilenstede 427, 1183 AE
Amstelveen).

ERIC VAN DUSSELDORP

'i7,

%r.,r*

i%%,


