
Het wereldkampioenscbap dám-
men is, zoels u ongetwijfeld uit de
diverse nieuwsmedia hêbt verno-
men, al enige tijd te Groningen be-
mg. Op het moment dat ik dit
schrijf, moet het allemaal nog be-
gianen, zodat u in deze rubriek nog
verstoken moet blijven va^n tech-
nisch materiaal uit dit toernooi.

Daarom pr€senteer ik u nu enige
luchtige fragmenten uit de Hoofd-
klasse van de bondscompetitie, en
wel uit de wedstrijd VADl{ester-
haar. Dit duel werd met ruime cij-
fers (14-6) door de Amstenlamse
landskampioen gewonnen.

Een stelling uit de partij p. Ouds-
hoorn (wit)-J. Goudt. Van de witsre-
ler heb- ik enkele malen een verl--ie
zend fragment in mijn rubriek op.
genomen. Na enig geklaag hierover
te hebben aangehmrd, meen ik er
nu goed aan te doen om de zaak
enigszins gelijk te trekken. De
VAD-er verraste zijn tegenstander
met een bekend, doch venijnig offer.
45. 23-18!, L3x22;46. Z4,tg,8-tZ.

47. 29-24, 2Ox29; 48. 34x23. 1G21:
49. 33-29, 15-2O; 5O. 4G.34, t2-18?
(In tijdnood mist zwart hier de
voortzetting 22-2A, ZBxgZ, la-tgl.
rnet zelfs voordeel) b1. Zgxla,
1?x8; 52. 29-23 en Arart gaf het
op.

In de tweede diagramstand zien
w_ê een stelling uit de partij R. (Re-
né) Schippers met wit en J. de Bo€r.
De witspeler is al aardig wegg€-
speeld en had nu het beste kun-ten
voortzetten met 36-31.

Er volgde echter 4O. 4B-4p? ta-p?:
41. 39-34, 39x4O; 4?. 95x44, 2L-p7:
43. 44-39. 22-28:44. 4?-4L. t}-pt:
45. 4l-37? Na deze blunder is het.
helernmt uit. Wit gaf het meteen
maar op, zonder l4-ZA, 4-lO en B_9
af te wachten.

Vorige opgave: no. ZZ\L.
R. Bergsma
Zwart.8, 9, 1?. L8. 27. BA, BB, B?.

46.
Wit: 19. 24, 34,36, 40, 4r. 48. 44.

49.
Winst door: 19-14 (9x29) g4xg

(37x46) 3x26 (45x34) 36_31

(27x36) 26-37 (S2x41) 43-38
(33x42) 44-39 (A4x4B) 49x4? en
opsluiting! Twee oploeseru stuunalên
de goede ontleding in. Hun com-
mentaar: G. iI. de Bnr{ln @utran}
Een zwarte dam die werklooe op
veld 46 blijft staan, en een witte
schijf die zwart klem zet! Vakman-
schap vau de heer Bergsma_

M. Versteeg @utlen) Een wanr-
lijk schitterend prcbleem, Ik h€b
hier verschillende minuten op zitten
turen, voordat ik.de oploesing vond.
De heer Bergsma heeft mij, via u,
veel damplezier laten ervaren. Wilt
u hem mijn complimenten orrertren-
gen?

Van no. 2z5O kwam nog een op
lossing na van J. van Wilgenburg
(Bilthoven).

Nieuwe opgave: No. p?bp. Auteur:
A" van Grinsven (Hilversum).

Zwart: 1, ?, 8, g, 10, 1S, 19.
17.18,2-à.

Wit:21. 23,?,4,Z?,Zg,84, gE, 96.
47.

Tot besluit weer een vraagstukje
uit onze lezerskring. Oplossingen
Kurulen weer tot eruge dagen na
verschijning worden ingezonden.
(Uilenstede 422, flaA AE Amstel-
veen).

ERIC VAN DUSSELDORP
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