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Eigenlijk zou ik het in deze ru-
briek moeten hebben over de match
om het wereldkampioenschap tus-
sen de Russen A. Dybman en A.
Gantwarg, maar: aa\gezien de meest
rnteressante spelfragmenten uit de-
ze tweekamp al in de Volkskrantru-
briek van Ton Sijbrands zijn behan-
deld. meen ik er beter aan te doen
om origineel te bli.jven en u wat
voor te schotelen wat u (hopelijk)

nog niet eerder heeft gezien.
Zwartt Karen van Lith (Excelsior

Den Bosch): 9, 14, 15. 26, 22, ZA,
39.

Wit: Harm Wiersma (Cóte D'Or IJ-
muiden): 12. 24, 25, 34. 3?. gA. 42.

één minuut had voor 12 zetten. be-
rustte in remise.

In plaats van de foutzet bZ. g8-g3?
was er voor wit toch winst ogelijk
door het fraaie 12-8! 3Zx4B, Z5-ZO,
74x25. 34-3O. 25x34, 47-4t. 36x42,
8-3, 47x2O, 3x48 en het eindspel
wint eenvoudig.

Het voigende fragment komt uit
het verspreidingsgebied van deze
krant, namelijk het MNP-toernooi te
Soest.

Zwattt G. van Aalten Z, 4, 6, 7, B,
9, 11, 12, t4, 18.24, 25.

Wit: H. v.d. Zee 15, Zt, 26, ZA,
31, 32.33, 34, 36. 38, 39, 40.

van der Zee gaf het op, zonder het
logische vervolg I5x4, 24-3O, Zx1'B,
30x37,31x42, 12x45 af te wachten.

Hopelijk komt er volgend jaar
weer zo'Ír mooi damtoernooi in
Soest.

Vorige opgave: No. 2??8.
Auteur: E. van Dijk (Hilversum).
Zwart; 18 en dammen op 14.
Wit: 9, 26, 27 en dam op 20.
Winst door 2o-z4l (t4i}) 24-78

(18x9) 27-22 of 27-21 erL altijd dam-
vangst met winst op tempo. Leuk
om op te lossen, maar bijvoorbeeld
minder geschikt voor mijn eindspel-
rubriek in Het Damspel. Wit begint
namelijk met twee offers, en dat
hoort eigenlijk niet een eindspel-
compositie.

Goed opgelost door J. van Hengel
en W. 'Ih'. Lensink (beiden Hilver-
sum) benevens G. J. de Bruijn en M.
Versteeg @eiden Huzen).

Nieuwe opgave: No. ZZZ4.
Auteur: S. Jusjkewitsj (Charkow).
Zwart:7, t2, 1A, 24, Zg, 31, 84.

35, 40.
Wit: 16, 23, 25,28, Bg, BB, 4r, 42.

50.

Ter oplossing een damprobleem
van wereldklasse.

Oplossingen kunnen weer tot eni-
ge dagen na verschijning worden
toegezonden (Uilenstede 427, LIAB
AE Amstelveen;.
ERIC VAN DUSSELDORP

Een stel.Iing uit de Bondscompeti-
tie. Verheugend is de kwantitatieve
maar ook kwaiitatieve ontwikkeling
van het damesdammen in Neder-
1and. Zoals uit dit fragment blijkt,
kan zelfs een ex-wereldkampioen al
niet meer van een vrouw winnen...

Karen van Lith probeerde in de
diagramstand 55...,,26-31: 56.
37x26. 28-32: 57. 38-33? en nu
werd het inderdaad remise na
32-37: 58. 12-7, 37-41; 59. 7-2,
4t-46;60. 26-21,27xI6: 61. 33-29,
46-28; 62. 24-19, 14x23; 63. 29x18,
28-7? en Wiersma, die nog maar

Na het gespeelde 33. B4-Zg bestoot
zwart tot een zet die men normaal
gesproken slechts in een melig
vluggertje zou spelen. Een hekstef-
iing rriet een witte schijf op 1b is in
het algemeen niet zo best. Geert van
Aalten zaI i:.iet allemaal wel goed
L;ekeken hebben: het avontuurtie
pakt immers goed vcior hem uit.

33..., 14-20? 34. 89-84 (zwart
dreigde immers met 18-23), 9-13;
35. 21-16, 13-19; 36. 28-22, t9x?z;
37. 31x22, 8-18! gB. 86-31? (een
foutzet, maar wit stond toch al voor
bijna onoplosbare problemen), 4-10!;
en de ex-jeugdkampioen Hendrik
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