
, De tweekamp tussen titelverdediger
Jannes van der \[al en uitdager Harm
Wiervna, is, zoals bekend is, geëindigd
in een nipte 21-19 overwinning voor áe
laatstgenoemde. FJên veelbesprrken
aspect van deze match is het grote
aantal puntendelingen: in liefst ne-
gentien van de twintig pa.rtijen werd
de strijdbijl begraven" hetgeen neer-
komt op een remisepercentage van gbgo.

Is dammen daarorr1 net als boter,
llras-en-eiererl máar eetr remisespel?
Het antwoordmoetontkennend hiàen.
li9anneer twee huistlarrorrers * sehool-
kinderen - tggen elkaar spelen eindigt
de partij zelden of nooitin een gehjË-.
qnl; wie naar uitslagen van ondellinge
cumpetitiewedstrijden van een
doorsnee-damclub kijkt concludeert
dat zeker driekwart van de partijen in
een beslissing eindigt; in een topclub
als he! Verenigd Arn-sterdam Dahee-
nootschap ligt het winstpercenta ge v-a n
,de onderlinge" op ongeveer frM; in een
hmggekwalificeerd toernooi als de fi-
nale om het kampioenschap van ne-
fe{and eindiet nog altijd ongeveer de
helft van de partijen in een óverwin-
ningvmr eén van beide spelers; slechts
warmeer ttvee internatignaal erkende
grootrneesters duellererq iS de kans op
een puntendeling bijzonder groot, zoals
ook nu weer gebleken is.

- Naast de hoge graad van onfeil_
Oa.qrheid, die damgrootmeesters kár_
neIrJR hebber\_speelde bij de match
wlersma-van der Wal nog een ander
aspect een rol; voortdunend,was één
van.de. twee spelers op remise uit, in
eerste instantie Van der Wal, die im_
mers met een 20-20 uitslag zijn _ be_
twiste - wereldtitel zou prolonlere., enin tweede instantiê. na de enigËwinsi_
partij in de veertiende rondg iYiersmà,
die er uiJeraard bij gebaai was ziji
voorsprong vast tè houden. Het gevolg:
een.sc-hier onafgebroken reetÈ purï_
tende[rrgen, Voor de doorsnee_dam-
mer zal er ectrter nimmer spratre á3nvan een remise-misère in zijn eigènpartijen, zodat we het er maaiop hóu_
den dat-het een typisetr gmtmàster_
tr_JK probleem is. Een fragment uit de
l8e partij:

Zwart: J. van der ltral

Wanneer zwart hier (8-12)? had ge-
speelóws de volgende variant moge-
lijk: 34-29 (3-9) 32-2s (u-u) 29-zA!!
(18x29) 38-32 (29nt9) 8-ZZ (r?><Bt Mx
(49rel) Si-3f ! (26x8?) SxrE met winst. V.
d. \,yal speelde echter terecht 40... B-g!
waqrna volgde 41. 33-28,.8-12, 42. 34-3.l,
25x34, 43. 39x30, l8-23!en nu volgt op het
aantrekkelijk ogende A0-25 (26-91!)
25x3 (31x31) 3x20 (t5x24) met minstens
remise voon zwart. Een unieke finesse!
Een aantal zetten later kwam de vol-
gende stand op het bord:

Zwa;rl; 14,31,:13
Wit: & 34, fB
Wiersma haalde dam met ÍXl, g-3. Nu

moet zwart uitkijken. Op (83-39) volgt
3xfl) met op (3$(4S) 20-2í({8x80) 25x26t

í

Zwart:26, damop49.
Itit: 31, 36, ffl, 41, 42, 4il, L
Wit wint door 31-21 (49rd6) 37-92

O6x49) 42-38 (t19xd6) 36-31 (26x37) 4?-4i
(S7+l2) 48xíl en het beroemde Timone-
da-motief is ontstaan.

AVRO-prijsprobleem no. 6.

Zwart: 13, 14, 19,20, 37,40.
Wit: 25, 29, 33, U, *" 45, 4?.
De AVBo-aeademici onder udienen

de oplossing van deze stand, waarin rvit
speelt en wint, zodanigopte sturen dat
deze dinsdag a.s. binnen is bij: AVRO-
Academie, Postbus 700, Hilversum.

Vermoedetjk is persoonlijk bezor-
gen een kansrijker voortzetting dan
posten. Tot de volgende keer!
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en op (39x$) 43-39 en rivint op tempo.
ook niet goed is (14-19) 3-8 (19-aï want
dan wint qrit door 8-%! (33-39) 24-30
{rcx4$) 30-25 (4Sx30) 25x36. Jannes hield
zijn hoofd koel en speelde 63... l4-m U.
3x25, 3:l-38! 65. 4Í1x32, 31-36 met een 3-
orrr-1 dus remisestand.

Yorige opgave no. 26t!t.
tr Bor(Iluizen)
ZwtrJz?,8,12, $, 1A 16, 18,n,?8,2tr1,

29, S,34 39,40,44.
llit: 1?, 19, 21, 8,2A,n,n,3l,g,gl, 42,

43,45,43,{g 50.,.
Ite auteursbeiloefinS: 19-14 (2Ox29)

23-rg (29rff) il)-24 (20rt29) 1$14 ($rm)
tt-D (a.l.l6-38 (a.1.) 49-43 (a.1.) Íl-31
Q6xfi ) 42t&, (B><A) 4&rs7 (39x48) 50x30
(4Sx18) 45x3 (25x34) 3r(19 (15-20) 19-10
(20-24) 10-15 (%-s\ #fl4 (36-41) 15-10
en wint. Jammer genoeg heeft deze ta-
lentvolle jonge partijspeler annex
problemist overzien dat wit ook kan
winnen door tlil-38 of 19-14, 23-19 en
19-14.

I)e nieuwe opgave: no. 26E4
Auteur:1ï.Jurgt

Zwtrlz 2,7, lL,12, 13, 14, 16, 17; 18, 19,
25,36.

1Vit2 23,Xi,8,29, $, 32, 33, 34, 3f, 38, 39,
4.

U kunt deze keer uw krachten be-
proeven op een fraai slagprobleem van
de vorig jaar overleden problemist W.
Jurg. Wit speelt en wint. De oplossing
behoeft u niet in te zenden.
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