
soms lijkt het er wel.eens op, dat In het tweede fragment, de eerstede damwereld louter uit jonge men- vierentwirrtig zêttáï-uit'de parti;
sen bestaat. rn-de, pers wordt d.oor- tussen rh. íïelrooy en-.r. Eaas urtgaans veel aandacht besteed aan het de achtste ronde, laàt tret-om eenseniorenkampioenschap van Neder- openingscombinatiel
Iand (gemiddelde leeftijd plusminus -Wit: lh. nefrooyvijfentwintig jaar), juniorenkarn- Zwert:, J. Baas 

-
pioe.nschappen e4 toernooien voor 1. g5-g0, L9_28; Z. BO-pb, 14_19;aspiranten en pupillen. B. Z1xL4,9xpO; 4. 40_85, 1O_u; A.
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:.' l8-il:slaggeving nogal bekaaid van af, 9" 7_ri;-'rO, gB_A9, 2G24; 11. zgx11,dàt terwijl er de laa,tste j?"."1 ?,+ iíiási 1p. o4_so,.5_1o; 18. 44_4í.,aa,rdig toernooi is opgericht:. het 1:;:;L. g9-BB, z4-Zg?? 15. Bsxp4,Nieland Damtoernmi .lAg;aar_ fu_26; 16. 3pxpa, 18xgo; 17. so-il4t,lijks terugkerende evenement-.m9_ ;ó;;; 18. p5-po, 14xp5; tg. s|_AZ,gen alleen dammers m11!oen, o.e in 2[12ár ZO. ee-ag, 28x39; 21. 43x5.de jaren 1961 t/m 19?6 .minste"" " f,,i"-à*e darnaet volgde a,fvangstéén keer deelgenomen lgbb."l *" *"izi. ..., t?-22; zp. 5-37, g--L4;
!9! |ampioenschap va Nederland. il.-ízïs, is--jí-'zi.-'aírï, ,r*r,Dit destijds sfeervolle toernooi werd l[s-met een schijf meer hacl Theosteeds georganiseerd in het Apel- ihi"Ëy geen moeite om de partijdoornse hotel,,Nieland", reden- te- in--z-ifn- voorOeet te beslissen.m€er om he! _h-uidig to.er.nooi naar --yeilgs opgsvg: No.p?61dit Horeca-etablissement te vernoe- iiriiSrt"oe,men. Zwa,r.t: B, 1O, lg, L7, La, 27, ZA,

"#tr"mïïn1"nrï'l 
het vetera- tuyrr, 

24,,26,s4, ss, 4o,4547,4a
Zw8Àrt F. Hermelink z. 8. 9. 1p. -^llelyoudige winst door B8-Ba

18, 16, 18, 1e, zo, zl, z:s.' 
-. --, 

t?7*??A) 4B-4s (a8x4e) z6_zt

u Jl,i,'; Jïïi ;, T; T,: 
Bz, 84, "' [,i3ïá;,?fË'?$],4'ó',#l ËHl $

Een stelling uit de tweede ronde.
Frans Hermelink forceerde met
zwart de winst d.oor 33. ..., 20-24
Door deze fraaie zet komt wit in
onoverkomelijke problemen. 34.
43-39 (de enige), 18-23! (doordat
39-33 niet mag, komt wit er positio-
neel niet meer aan te pas); 35.
27-22, 2.1-26; 36. 36-31, 7-11; 37.
3t-27,11-17; 38. 22xI1,16x7; 39.
2a-22, 't-tr; 40. 38-33, 11-16; 41.
33-28, l2-L7;42. 22xll, l6x7;43.
2a-22, 7-ll; 44. 34-29, 23x43: 45.
27-21,26x28; 46. 32x12. 43-49 en
wit gaf het op.

Wellicht vraagt u zich af, waarom
wit na het vanuit de diagramstand
gespeelde 2O-24 niet kon vervolgen
met 34-30, 25x34, 4Ox2O. Er zou
dan gevolgd zijn tg-24, 20x29,
18-23 en L3x22.

21x5. Toch een verraderlijk zetje,
w€B,r u en ik ongetwijfeld zouden
zijl rlgevlogen in een partij.

Goed opgelost door B. v.d. Linden
(Nederhorst den Berg), W. Watet
(Almere), J. van Hengel (Hilver-
sum), M. Versteeg en G. J. de
Bruijn (beiden Huizen).

Nieuwe opgave: No.pz62
PartiJstand:
Zwart:2, 4, 5,8, 9, 12, 19, 14,

15, 16, 2L,22,26, 28.
wih 24, 25, 29,30, 33, 35, 36,

37, 38, 39, 43, 45,47,49.

Têr oplossing opnieuw een prakti-
sche partijcombinatie uit de USSR.
Oplossingen kunnen weer tot enige
dagen na verschijning worden tó-
gestuurd (Uilenstede 422, 1188 AE
Amsteiveen).

Eric van Dusseldorp


