Eindelijk, na lange tijd, heeft Nederland weer eens een internatio-

naal toernooi gewonnen. De
23-jarige Gérard Jansen uit het Gelderse Huissen werd afgelopen
maand in Moskou Europees kam-

pioen, vóór Russische coryfeeén als
Michael Korenewski, \4/adim lfirny
en Gunthis Walneris.
Een uitstekend resultaat, dat wel
een beetje, maar toch niet helemaal
uit de lucht kwam vallen. Al sinds

_

jaar en dag speelt Gérard Jansen
uitstekend tegen de Sovjet-dam-

mers. In interlands tegen het Russi,sche tiental scoorde hij eens 6-P
tegen Petoechow en 5-B tegen de
,vervelend-sterke Korenewski. In het

21-38! Slaa,t zwart (16x48) dan volgt
49x38 (2x11) en 38-32 en zwart kan

genoemde titeltoernooi won Jansen
niet ontlopen. Sla,at
opnieuw, en alweer met een beetje de oppositie
mazzel, van Korenewski en daar- zwart (2x1 1) dan volgt 38-48! (11-t7
naast ook van Walneris, hetgeen al de enige) en nu weer 43-88 (Í6x84)
met al voldoende wás om zijn naaste 49x38 en opnieuw detft zwart het
on{grspit. Een eenvoudige doch
belager lVirny een punt voor te btij.
treffende eindspeldèmonstratie van
ven.
G. L. de Bruijn!
We kunnen

trots zijn op

onze

Huissena,ar, die de Russen eindelijk
weer eens een lesje heeft geleerd!

Inmiddels zijn de,,winnende" par-

tijfragmenten al in diverse dagbladen ppubliceerd. -Daarom presenteer ik u iets he€l anders, iets uit

het verspreidingsgebied van deze
krant. G. L. de Bruijn uit Soest
stuurde me onlangs drie eindspelcomposities van eigen hand. Eén

Vorige opgeve: no. zlZV
A. rtr. de Jong
Zwart: 7, 8, 10, 12, 14, 17, 1g, ZO,

22,26, A4,35, 40.

wit

19, 2I, 23, 27, 28,29, 31, 33,
37,4A,44,46,49.
Oplosslng: 43-39 (B4x4B) 49xg8
(4ox49) 29-24 (49x4t) Z4x4 (18x88)
27xI8 (L4x32 of 1px82) 46x28
(12x32 of 14x32) 2tx3 (p6x37) 4-p7
(32x21) 3x1 met winst. Een tien met
een griffel! Goede oplossingen ontvangen van Roelof de Gra,af en p. G.

daarvan is van een zeer hoog niveau
en die bewaar ik dan ook voor mijn
rubriek in Het Damspel. De overige Tengnagel (beiden
Bussum), M. Vertwee zijn in elk geval leuk genoeg
voor de krant.
Zwart; 32 en dam op 31
Wit:48 en dammen op20'en47.

steeg en G. J. de Bruijn @eiden
Huizen), A. Knol (Blaricum) en J.
van Hengel en W. Th. Lensink (beiden Hilversum).
Nleuwe opgave: no. 27?8.
Auteun S. itrusJtewitsj

Zwartt 9, 11, 12, t4,15,18, 19, 21,

24,30,37.
2O, 23' 26, 28, 29,33, 34, 36,
34,39, 44.

Illit:

l iit wint door 47-36! Nu verliest
(31-S?) eenvoudig door 20.42 met
altijd damvangst. Ook (31-4) is simpel verloren door 2O-9. Iets beter
lijkt doorlopen met de schijf door
(32-37). Wit kan nu op een paar
manieren winnen, bijvoorbeeld door
Ter oplossing opnieuw een fra^aie
36x13 (37-41) 13-19 (41-47) 20-15 compositie. Niet zo heel moeilijk,
{47-36) 19-41! en 4A-42. Zwart kan maa,r uit compositorisch oogpunt
na 47-36 dus het beste vervolgen erg goed. Oplossingen kunt u tot
mei (31-26). De witte winst voltrekt enige dagen na verschijning toestuzich, nu flitsend: 36-27!! (32x21) ren (Uilenstede 427. 1188 AE Am20-42 (2L-27) 42-31en 48x37. I.p.v. stelveen). Ik weet niet wanneer deze
20-42 wint 20-14 niet. Ga dit na!
rubriek verschijnt, daarom wens ik
Zwart:2 en dam op 16
u, al dan niet met'terugwerkende
Wit:Í, 49 en dam bp p1
kraeht, een prettig kerstfeest erVof
Het ligt voor de hand dat wit door een zalig uiteinde, doch in elk geval
damvangst en vervolgens oppositie een goed 1988 toe!
moet winnen. De enige goede zet is
ERIC VAN DUSSELDORP

