
Nog steeds zijn alle ogèíÈíióhï-op
het spannende verloop van de Halve
Finales om het Kampioenschap van
Nederland. De stand vóór het ingaan
van de slotronde, dus na acht partijen
ieder, luidt als volgt:

Groep 1: 1. Bronstring, Dollekampen
Vermin 10 punten, 4. Kosior en Palmer
$ 6. Van der Kooij, Rijkaart, Ouds-
hoorn en Smeenk 7, 10. Boorri 4;

Groep 2: 1. Van der Borst en Goudt 11
punten, 3. Jansen 10,4. Heusdens 9. E-
Geurtsen en Van l-eeuwen B, ?. Meijer
7,8. Luteyn 6,9. Bies en Brouwers b.

Enkele spelers van allure hebben
zich wijwel zeker geplaatst voor de fi-
nale, en dat is gunstig voor de publieke
belangstelling èn het aanzien van dat
toernooi. Drs. Evert Bronstring, John
van der Borst en Jeroen Goudt zijn
spelers waaryoor men graag van huis
gaat om ze te zien spelen, niet alleen
omdat ze zo sterk dammen. maar ook
omdat ze als mens erg interessant zijn,
iets dat je niet van alle deelnemers
kunt zeggen.

Dan volgen hier weer enkele techni-
sche staaltjes uit,deze wedstrijden.

J. v.d. Borst
In deze stand uit de vijfde ronde staat

zwart slecht. Immers &3-2B is een posi-
tionele dreiging. De Amsterdadlmer
vervolgde echter koelbloedig met 32...
5-10! met de volgende pointe: 33-28?
22 x 33, 39 x 28, I7 -21, 26 x I7, 12 xzl, 28-23
gedwongen, 10-14!! 23x3, 13-19! 24x4,
21-26, 3 x 20, 15 x 33, 38 x 29, 16-21 (of mis-
schien 6-11), 4x31 en 26x50 waarna
zwart de beste kansen heeft. John van
der Borst doorzag deze originele vals-
trik en speelde 3:!. 4?-41, 9-14;4.24-24,
15x24; 35. 29x9, 13x4; 36. 3{}-28, 22x33;
37, 38x29 en na nog twintig zetten re-
mise.

Nieuwe opgave: no. 2689. Auteur ir. J.
Viergever

Zwart: 5, ?, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 2L,
24, 30, 33, 34, 36, 45.

Wit: 18, 22, 23, 25,27 ,28,3I,32,39,4L,42,
43,4,47,8,49.

Ter oplossing een stukje problema-
tiek zoals ik dat zelf graag zie: Veel
schijven en een fraaie afwikkeling. Wit
begint en wint. Veel succes met deze
..knots"!

P. Ou<ishoorn

Geblunderd wordt er ook in de halve
finale. In deze stand dreigt er Bb-80 en
fr3-39. Zwar:t, speelde 59... rE-42?? en u
ziet nu ongetwijfeld zelf wel hoe Kosior
de partij in zijn voordeel besliste.

In dit ,dooie" klassieke standje,
waarin er voor beide kleuren niets aan
de hand lijkt, speelde de Brabander
Antoine Brouwers argeloos ffi;. 7-t2?
Cock van Leeuwen, die enigszins doet
denken aan John McEnroe, maar dan
zonder grote mond, forceerde op fraaie
wijze de winst door 37.21-Zll Zijn te-
genstander sloeg nu maar 37... 26xt7;
waarna 8. %-n, nx?f.i 39. 38-33,
28x30; 40. 35x2 voldoende bleek voor
winst. I.p.v. de slag 26x17 had zwart
ook 16x27 kunnen slaan waarna wit
door 31x22 een schijf wint. Er dreigt
immers zowel 2,-17 als 22-18, hetgeen
zwart slechts met 11-17 of 12-17 kan pa-
reren. Op 11-17 volgt dezelfde damzet
als in de partij, terwijl het na 12-17
rnooi uit is door 37-31,26x37, g2x4l,
23 x43, 48x 39, 1? x 28; S-33 en 35 x 2. Een
nog nooit eerder vertoonde forcing!

Vorige opgave: no. 2688. A. J. de
Vries.

Zwatt: 7, 8, 14,15, 18, 19, 20, 22, 26, ffi. .

Wit: 21, 32, 33, 34, W, 41, {2, 43, 45, 47.
Leuke winst door 33-28 Q2x44l32-27

(26x17) 43-39 (44x33) 42-,3ÍJ (33x42\
47x38 (36x4?) 27-22 (47xN' 22x24
(20x2s) 45x12 (14-19) 12-7 (19-23) ?-1
(23-28) 1-29 (n-32\ 29-A $5-20) 42x15
(32-37) 15-47 met scherpe winst.

EITIC VAN DUSSELDORP

H. Meijer

C. v. Leeuwen


