
Onlangs is de damwereld verrijkt
met een nieuw, alleraaardigst maga-
zine. Het heet ,,hoofdlijn" (let op de
dubbele betekenis) en zal zes maal
per jaa,r uitkomen.

We citeren de redactie in het eer-
ste nummer: ,,Begin dit jaar ont-
stond het idee om met een nieuw
damblad te komen. Na het verdwij-
nen van het dammagazine,,D.B." en
,,Vriendenkring" meenden de initia-
tiefnemers Herman van Westerloo,
Nico Leenberg en Harm \[iersma,
dat er mogelijk ruimte is voor een
nieuw blad in de damwereld. De
formule is een damblad uit te bren-
gen, dat bedoeld is voor de dammer
van elk niveau. Gemakkelijk lees-
baar met een goede inhoud en af en
toe kritisch..."

Het eerste nummer ziet er goed
verzorgd uit en bevat bijdragen van
Johan Bastiaannet (eindspel), Piet
Burger (damcryptogram), Nico
Leenberg (correspondentiedammen),
Karen van Lith (damesdammen),
Auke Scholma (hekstellingen). Her-
man van Westerbos (onder andere
een interview met Hans Jansen),
Hein Wilsens (problematiek) en
Harm Wiersma (onder meer het
TGste kampioenschap van Neder-
land).

Opmerkelijk is de raadselrubriek
(met bijv. een domino-ptnzel) van de
hand.van Harm Wiersma. Houdt de
ex-wereldkampioen zich nu opeens
dáár mee bezig?

Een abonnement kost f5O,- per
jaar (zes nummers); buiten West-Eu-
ropa f6O,'. U kunt zich abonneren
door het juiste bedrag over te ma-
ken op gironummer 3136103, t.n.v.

van H. van Westerloo, Amsterdam, 33-29, 22x33, SO. ASxZe, tz-ZZ, 81.
onder vermelding ,,Hoofdlijn". 28x77, l2x2t, BZ. Z6xtZ, 18-ZB, 83.

Van harte aa,nbevolen! 29x18, 13x11, 34. 44-39, 2Ox29 en
Uit ,,Hoofdlijn" nr. t halen we een wit z,ag de verloren schijf niet meer

aardig fragment uit het kamp. van terug (O-2).
Ned. uit de 3e ronde: Vorige opgave: 

^o.2787
Zwart.; R. Heusdens 2, 4, 6, 8-IO,

12-LA, 20, 22, 24, 27.
Wit: A. Scholma 26, 2A, 29, 81,
33-40, 43-45,47,49.

Wit speelde 20 37-32 en liep hier-
na voorbij aan varianten 20. 28-23
kunnen ontstaan. Zwart is dan vrij-
wel gedwongen tot 16-21, (13-19 of
6-11 verliezen direct door eenvoudi-
ge combinaties). 21. 34-30 (niet 21.
37-32 wegens 13-19, 22. 32-24, A-13
en wit staat moeilijk, want na 23.
34-30 kan 27-32 en 20-25 enz.) 2L...
13-19 (Het beste. Op 6-11 kan na
het slaan 23-19!) 22. 3o'-25, 19x28,
23. 40-34! en het is de vraag of
zwart zicb aan de dreiging 44-40 eL
34-30 enz. kan onttrekken. (Na 23...
6-11, 24. 44-40, 11-16 kan 25.
38-33! met goed spel) Partij: 2O...
6-11, 21. 32x?t, LGx27,22. 3A-32.
Ziet definitief af van verder tegen-
spel tegen de zwarte Roozenburg-
aanval. Na 22. 47-42, 11-16, 23.
42-37 kan immers 27-32 en 17-21.

Bovendien levert de wederzijdse
doorbraak met 22. 26-21 enz. eerder
goed spel voor zwart op. 22...
27x38, 23. 43x32, lt-r6,24. 49-43.
De zet 32-27 geeft aanleiding tot
diverse verwikkelingen, die niet di-
rect aanwijsbaar beter voor wit zijn.
Immers na 24... 20-25 beschikt
zwart over diverse gunstige ruilmo-
gelijkheden. 24.... l4-I9, 25. 34-30,
20-25, 26. 29x2O, 25x14, 27. 30-24?

Een behoorlijke blunder op dit ni-
veau. Wit verliest de voorzichtigheid
even uit het oog en dit komt hem
duur te staan. Het spel leek juist zo
aantrekkelijk te worden. Na bijv.
27. 47-42, 15-20, 28. 43-38, 2c.24,
29. 40-34 zou het tot een aantrekke-
lijke confrontatie kunnen komen.
27... 19x3O, 28. 35x24, 14-20, 29.

G. A. Cremer f
Z:wart:9, tt, í7, 19,22,25,27.
Wit: 18, 30, 33, 34, 38, 40,44.
Oplossing: 38-32 (27x29) 34xB

(25x45) 3x21 (22x13) 44-40 (45x34)
21-16 (11-17) L6-2 (13-18) 2-7
(18-22) 7x4o (22-2a) 4o-4e (28-33)
49-43 (17-22) 43-16 en wint. Goed
opgelost door W. Th. Lensink en E.
van Dijk (beiden Hilversum), J.
Spruyt (Soest), M. Versteeg en G: J.
de Bruijn (beiden Huizen).

Nieuwe opgave: no. 2?88
Auteur: H. van Meggelen f

Zwart:2,3, 4, 6,2,9, LI-ZO.
Wit: 25-3O, 32, 33, 34, 98, Bg, 44,

46,47,48,50.
Ter oplossing een fraai partijpro-

bleem van de ons eveneens ontvailen
problemist Herman van Meggelen.
Wit begint en wint. Oplossingen
kunnen weer tot enige dagen na
verschijning worden toegezonden
(Uilenstede 427, t18B AE Amstel-
veen).
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