Op 28-22 9-14!

27... 1A-22; 2a. Z7xtB, ]^BxpZ.
Een combinatie naar veld B? is

niet meer te verhinderen. p9. B8-BB,
1O-14; 3O. 19x1O, 1bx4; 31. p4x15,

Er zijn verschillende mogelijkhe-

den denkbaar om een dampartij te
spelen. Blitsdammen (vijf minuten
per persoon per partij), sneldammen

(tien minuten), officieel wedstrijd-

dammen (vijftig zetten in twee uur)
en nogal wat variaties daartussenin,
zoals: de hele partij in één uur uit
(dus een half uur per persoon), de
hele partij in twee uur uit en ten
slotte het speeltempo dat men in de
onderbonden nogal eens tegenkomt:
twee uur per persoon voor zestig

zetten.

De allertra,agste beoefening van

ons spel is het z.g. correspondentiedammen. Een speler mag over iedere zet een paar dagen nadenken,
schrijft de naar zijn idee beste zet op
een briefkaart, soms vergezeld met
enige beleefdheden dan wel verwens,rngen, stuurt deze op en wacht ge_
duldig op antwoord. Een partij kán
op deze manier wel twee jaar dugen.

4-1O;

speler.

l.

34-29, 2O-p5; 2. BB-p8. 1?-21:
3. 40-34, 2r-26: 4. 4S-4O, 16-21: b.
50-45. 11-16; 6. B8-SB, r4-pO; ?.
42-38, 9-14; 8. ZA-ZB, 19x28; 9.
32x23, 6-11; 10. Bb-3O, 1t-1?r 11.
3L-27,21x32;1p. B?xp8, 16-p1: 18.
41-37, 78-22; t4.4O-Bb, 18-18; 1b.

30-24, 2L-27; t6. 47-41.
De laatste zet van wit maakt het
omsingelen een stuk eenvoudiEer.
16... 27-32: t?. B8xp7, ppx4í: t8.

48x37, 4-9; 19. 4B-A8, 9-18;

2O.

37-37, 26x37; 21. 4txg?, t7-Zt.
Weer naar het belangrijke veld p6
en het verhinderen var 46-41.

22. 36-3I, 21-26; pB. Bt-pz. Z-tL.

Zie diagram.

32. 15x18, 8xB? en

Knoops gaf het meteen op.

Nico

Vorige opgave: No. 2Z?2.

S. Jusjkewitsj.

Zwatb:7, 72, ta, 24, 29,81, 84.

35, 40.
Wit: 16, 23, 25,28, 38, BB, 4L, 47.

50.

Oplossing: 5O-44 (4Ox49) 16-11
(a9xa6) 11x2 (29x38) 2x8 (18x29)
47-42 (46x2) 42x24 (AXBO) Z:D]ÍiB4.
Een prachtig staaltje topproblematiek! Goed opgelost door A. Knol

(Blaricum-welkom!),

H. W.

Blaauw

en W. Th. Lensink (Hilversum) en

G. J. de Bruijn (Huizen).
Nieuwe opgave: No 2??5.
Auteur: J. C. Yink, Utrecht.
Vwart; 17, la, 22,23, 24, ZB, Bó,
46.

Wit: 25, 26, 27,3?, 39, 41, 42, 45.
50.

Conespondentiedammen wordt in
ons land officieel beoefend door de

'/í"'n

leden van de Nederlandse Club voor
Correspondentiedammers, oftewel

de NCC. Voor slechts tien gulden
per jaar kan men zich aansluiten bij
deze vereniging (postgiro 4O19BOá
t.n.v. Penningmeester NCC te Hee-

renveen) zonder tevens de verplichting te hebben om daadwerkelijk te
spelen. Wie lid wordt, ontvanEt vier
keer per jaar het z.g. mededelingen-

blad. Dat la,atste klinkt erg saai,
Inaar is dat geenszins aangezien het
keurig uitgevoerde tijdschrift voor
ruim de helft gevuld is met.techniek, dat wil zeggen spelfragmenten, analyses en zelfs damproblemen.

24. 23-19, 14x23;25. 28x19.
Nog steeds was 46-41 verhinderd.
Toch lijkt mij (: N.L.) 23-19 iets te
vroeg. Alle zwarte schijven blijken
namelijk op de juiste velden te staan
voor het volgende:

Uit het genoemde orgaan neem ik
de partij N. Knoops-N. Leemberq
26...
over, met annotaties van de zwarí- 2a-23.

t-7; 26. gg-g8, B-9; Zz.

De oplossing van de nieuwe opgave kunt u me weer tot enige dagen
na verschijning toesturen (Uilenstede 427, 1183 AE Amsteiveen).
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