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Enkele weken geleden ging de Natio_
nate Bondscompetitie als een nacht_
kaars uit. Reeds enkele ronden voor het
einde was het voor iedereen al duide_Iijk -welk team met de eer zou gaanstrijken: DV Huissen, ae fanaËàÉË
G€Iderseclub, die in het middenvan de
competitie zijn aartsrivalen VAD enIJmuiden hoogstpersoonlijk opàí ;i:
te. Hopelijk is het wedstrijdroosier ind9 .voJsende jaren zodanic, à;a- d;
sterkste tientallen elkaar in áe haestÀ
wedstrijden ontmoeten. Immers, het is
voor spelers, pers en publiek vá leu_
Ker wanneer ze tot het laatst toe in het
ongewisse blijven over de vraag, welképloeg het kampioensfeest -JÉ eià;vieren.

Ile eindstand flandetijke hoofdllas_
se,:. l. en kampioen Huissen 17;2. lJ_
T:99-" 15; 3. vAD 14; 4. RDG s; s.
g.LZ/klF.n 7 (&); 6. DAVO 7 (82);7.
.t:velgo 7 (81);8. Alblasserdam6; S. Éli
zum 5; 10. NOAD 4. Huizum enNOAD
riegraderen. Uit de competitie nu een
korteimpressie.

n" CLERC(Huisseil

. In dit soort síellingen zijn de meestetrucs nu zo lanpamerhand wel be_
Kencl. Als er toch iets origineels wordtgevonden, is dat bijna zonáer uitzonàe_
rlng het werk van een Internationaal
Grootnneester. Zo ook hier. Na freie._
speeide 42-3? verraste Rob Cierc-;jn
-opponent middels het fraaie f5... l4_l-9;
16: 1q-35, lgx$; 1?.85x2a,9_la!! dreË
scruJrwtnst door 14_19; lg. 24_20 wit
poe! wel. t5><2t; t0.29x9, 2S.80! De be_
Kende aap komt weer eens uit de
*oÏ*:30: 3ï 6, Z2-2? ; 2r. sr>rn, $xzí ;zz. cxt8, t2x34! en zwaÉ had tijdelijk
een schijf meer. Adema staagaeêr nóË
m om de sghijf op &4 terug te winnenl
maar dit ging ten koste van de positié.

fla !e e4e zet ontstond de volgendestand.

zngart':4, 10, 1-1, 12, 13, 16, ffJA, 24.
lUit: 25, 2O 3L, U, fi , W, 41, 42, 48.,
Zurar't staat al nagenoeg gewonnen,

maar na 35. 42-38? was het wel erg snel
bekeken. 35... l0-r4! Zwart breektátijd
door. 36. 31-?/, t*2A; 37. 25xf 4, l3-f9; BB.
14x23, 18x40; 39. 39-34, 40x29;,Í{). 36-8l.
12-18; 41. 4l-fi, 17-22 Wit heeft geen
tempo voor 3&.ilÍ! etc. dus: €. B8-42. 1g-
23; 43. Tlxl8,23x12 en wit gaf het op.

C.v. I,EETIWENfyAI})

H. v. IilOERKOM (Alblasserdam)

De wedstrijd VAD-Alblasserdam
ging lange tijd gelijk op en het had er
alle schiin van dat de paÉij It v. Woer-

kom-C. v. Leeuwen dè beslissingmoest
brengen. Zelf was ik bij deze wedstriid
aanwezig en ik vroeg aan Cock van
I-êeuwen hoe hij over zijn stelling
dacht. ,,Ik denk dat het remise wordt",
was zijn commentaar", maar ze zeggen
dat ik gewonnen sta". Officieel mag er
tijdens een wedstrijd niet worden ge-
sproken, maar zoals u ziet wordt er
niettemin behoorlijk wat afge...praat,
op het eens netjes uit te drukken. De
diagramstand is remise na 34-fl), doch
de Alblas3erdaruner vervolgde met 51.
&-?9? 23x4; 52. 39x$, 22-28!

53. 3Sx22, 18x2?; F4. 30-25, N-71; 55. 43-
38. Het lijkt nu remise te worden, daar
op 2?-31 eenvoudig 25-20 volgt. De reac-
tie van zwart is even simpel als doel-
treffend: 55... 24-30! 56. 25x34, 27-31; 57.
3?-32 Een andere mogelijkheid was
hier 34-30, 31x33, 30-24, 33-38, 24-20, 38-
42, 20-15, 42-47, IÍ-LA en 4?-41! met
winst.

57... 3l-36; 58. 32-28, tr-41; 50. 28-23?
F.en blunder in verloren stellingen,59.".
41-46 en wit gaf zich gewonnen.

rh.WEMEB(VAD)

Tenslotte het beslissende fragment
uit de bondscompetitie. Bij winst van
Theo Wemer zou niet Huissen maar
VAD landskampioen zijn geworden.
Na het gespeeld e 42-37?? washet eehter
zijn tegenstander Theo Berends die
aan het langste eind trok middels lE-à),
4-9 en 18-23 enz, Huissen'won deze ont-
moeting met 11-9.
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ZwsÍt: L,3,6,7,10, 11, 14, lg,ZI,ZA,25,
26.36.

Wit: 12, 18,22,n,8,37, 38, 41, 49,42 4S,
49.

Onfleding: 37-31 (26x{6) 4g-4g (4flx*Bl
18x9 (?x2?) 38-32 (2?x29) 4?-41 (86x38)
48-43 (38xrt0) ,t5xb (3x14) bx2 en het be-
roemde Canalejas-motief is eenÍ$S.
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Auteur: J. P. I"AROSE (Canaata),

M Zwart: 9, f3, 16, Lt, Lg,n,?Z,B,A\
36.

!Vit: 26, n, 32, A, 87, n, 42, 4g, U, 4i.
Ter oplossingeen fraai probleem van

de ex-Nederlander J. p. Larose. lgit be-
gint en urint en let vooral op het mooie
motief.

Prettige Kerstdagen!
ERICVANDUSSELDORP

Ih. BERENDS (Iluissen)


