
Het is in de damwereld een merk-
waardig fenomeen dat een bepaalde
openingsvariant gedurende een àantal
jarqn in de mode is, om vervolgens om
onduidelijke redenen aan populariteit
te verlieen. Een voorbeeld hierrran is
de z.g. offervariant in de Roozenburg-
opstelling. In de tq/eede helft van de já-
ren zeventig werd deze variant regel-
matig op het bord gebractrt máar
sindsdien komt men hem in de wed-
strijdpratrtijk eigerdijk nauvrclijks
meer t€getr. M.L ten onrechte. De offer_
variant kan - zelrer na het,,Wiersna-
tegenoffer' nog stêeds tot
ondoorgrondelijke sbllingen leiden,
ya?nn- ook door grote spelers grote
routên kunnen worden gemaakt In de
eer':ste ronde van het VAD-paastoer-
nooi 19& dook deze opening weer eens
op. U zult zien dat twee regionale
krachtpatsers, t.w. Hein l!{eijer uit
Sdragen rin Ton Bollebakker uit Hit-
v-qrsury, het navolgende partijverloop
allerrninst vlekkeloos behandelen

Zwart T. Bollebakker

liYit: Ê. Meiier.
De zwartspeler bracbt hier na 14. &3-

28 rnet 14,. ?-12; tí 28x19, t?-2p de of-
fenrariant op het bord Het venrolg: 16.
4ï41, tu31; 17. fixZl,2-7; l8'.4t-gq Z-fl; $. 39-33, l1-1?; 20. {4-&, t7-D;2t.
fi-44 tu3,L; D,. 3ó)127, 1-?; 8. {t 4l t2-
l??? Een grove fout Zwart wil de aan-
val op g7 vooÉzetten, rnaar overziet
daarbij een karakteristieke combina.
tie, nl.: ZA-fr (?fix2d) C?-31 (b.6) A-n
(46x28) &|x2 (2fd2) 38x? rnet vrinst
voorwit.

2L27-22??? In plaatsvan dewinnen-
de combinatie neemt LÍeijer nu zijn
toevlucht tot het \Àriersma-tegenoÍfer.
Normaal is dit tegenoffer een
manoeuvre omin de aanval te komen.
Hier lijkt het eerder op een soort wan-
hoopspoging. Wat er pitioneel is mis-
gegaan rnet de witte stand, valt buiten
het kader van deze rubriek 11... l8rd,l.
25. 41-S, ?-U!! De genadeklap. 35-fl),
&f-28 en ,9P-28 ziin simpel verhinderd.
Op 4-& of 37-31 en iIlx3l volgt (p-r8)
rnet próbleemlàze winst. Het best€ is
nog 24-20 (25x23) 29:{r (à?-3tD B6x2Í/ {B-
12) ?x18 ($x3f) met goede doorbraak-
kansen voor zwart, De voortzetting
waar de jeugdige Schagenaar voor
kiest leidtechter tot een debáde. 26.29-
A? 2f-glt n. fir<ilt, t7 -D; 8. XjrA, tg-
18; 29. 32x21., 18x49! Opgegwen. In de

ofGrvíriant is een aantal speetaculairr
slagzetten mogelijk. Het volgende,,t5r-
pezetje" beeft in de wedstrijdpraktijk
reeds meerdere slactrtoffers gemaakt.
ZwatÍ,:, L A 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 1?, 18,
2L,26,26.
liVit: 19, 2,+n,8,n,8,4 35,36, Yf,38,
&,4L,4a.{c.,48,fi.

Winst door 3[/-31!! (26x30) $-f4
(21x43) 141<5 (30r.39) 5x,19 en wint Het is
de naslag van de witte dam die deze
combinatie lucratief maakt.

Eén van de mooiste vondsten in de
offervariant is die van oud-wereld-
kampioen ilannes van der li/al naar
aanleiding van zijn partij tegenJohan
van de Borst (Iiv.N. lgrSl

J. v.d. Borst

J. v.d.lVal
(snalyse-variant)

In de diagrarnstand wint udt na (13-
l8) op schitterende wijze door 2Ènll
Nu volgt op (15x13) 23-19! (rSrd{) Cf-3r
(26r€8) 38-32 (aI) 42;O,ret winsL Dus
(r8x40) A)-14! Nu volgt op (&13) f9!(6
(r0xrg) 5&45 met schijfwinsl dus: (15-
20) 14x5 (4-10) 5xr4 (!hS). Het lijkt nu
alsof zwart alle gwaren heeft bezwo-
nen en zelÍs schijfwinst hêft geboef;t
maar... 19-13!! Een prachtzet Op (9x18)
volgt ïl-31 (26rd8) 38-32 (a.t) 4àd met
winst en op (8xr$ iÈ de dam na 38-3Ít(nfl\ aga ((gx*, 4à<4 wimend.

Oplossing A\IRG.prijspmbleem no.
6.
Zwtrt: 13, f4, $,20,3i|,40.
Wit: 25, 29, 33, 4 8, 45, 4il.

Wit speelt en wint door 4?-42 (ï/x48)
3!|-28 (4&(30) 45x34 (3O:43) 29rS 04x3)
25d3. Een heuse Coup de Trlc ofwel
,,Een dam slaat in het algerneerl niet
tweemaal over dezelfde steen".

Vorige@gave: no.2684
W.JurgÍ
Zwsrtt2,1,ll,14 fA f4, f6, U, 18, 19,25,
26.
Wit:23, 2i1,8,8,30, 32,33,34 3?,38, S,
4"

On0eding: 29.24 (18r<fn$ *A (25x4ï
24-20 (19x39) 2&(18 (rà.23):rr-3r (36:gZ)
Pxl (4S.32) bg7 (49x21) 26:<6 (f6-21) Fl
Qr-n, ba Q-7) 2&d (zt{2) r-29 (32-rí)
29rf scherpuit.

Drie mooie meerslagen op rij, maar
nog imponerender vind ik het feit dat
wit vanuit een p!'-chtige stand drie
zwarte stukken naar de velden 39, 4il en
49 brengt, om ze vervolgens op specta-
culaire wijze te.elimineren.

De nieuwe opgave: not. 2685
Auteur: B. Soosf

Zwart: L A 6, ?, 10, 11, 14 19,21 ,VA,?:i,Xi,
36.
Wit: 12, L8,22,8,3:!, &1,38, 41,42,4 ,ryt,
4&49.

Ter oplossing een mooi Canaleias-
probleem van de enige jaren geleden
overlden problemist H. Roos. Geen
moeilijke opgave, omdat alles eigenlijk
op rolletjes loopt. Wit begint en wint.
Veel oplosplezier!
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