
,. Xnkele maanden geieOón, op Z ok-
;tober r9\z, overle*ed ae' Oàf.á"à"
Bussumse dammer J. F. M;;;.^Ë;zijn niet veel dammers rn Neder_land, die zich zo verdienstelijk-iiJ_
ben gemaakt voor o" armspï"i aLIV.Ios9r. Hij was niet alleen '""r, u"ll'sterk partijspeler - u"ie ju""rrà.ii""i
een kampioen van Damólul gusÀuÀ
-. mairr bovenai auteur van treet wàïrboeken, zoals ,,Ken uw sport dam_men'., ..!3k_encycJopedie uoo. à.o.,_mers ..,.Het eindspel'. en niet te ver_
g:lu-l l"r prachrige ..Srraregie derÍronclerd velden,'.

^._Off-"-l*., 
is -hij rientallen jaren

ernqspel_ maar daarnaast ook hbofd_redacteur van het XwOe_Uonïsàr-
gaan ,.Het Damspel,. geweest. Èilwas een eindspelkenner bij uitsteklr\og op gevorderde leeftijd siaagdehij .erin om jonge topspólers róieoorqes te bezorgen door doodleuk
gemrste winsten in hun partijen aante tonen.

, - Ter nagedachtenis aan deze grote.dammervolgen hier twee einOsfreten
van zi.in hand.

..'I,1,.

,iin ffi
damoffer 4z-Zg (ZBxB4l en rO_+. fVï
:glsl^gp (34-3e) 4_22t Bs_43) 22_28
t19 1?l en bx4e, en op Gs_sq +-àá(4o-4s) pp-bo. Nier móeiiili<, óii*structief.

39xe. tso*uz) zl-zot <tsxzqj-;-l;
tztzx4) 75x22 (4x3t) 36x22 met oo_poslrre. prachtig! goed opgelost àrngezonden door J. van fténget en
Y Tll- Lensink íbeiden HtrveËumj.
l':,-Iltt,'-!99 en G. L de Bruijn
loerden Hulzen)

Nieuwe opgave: No. p7zg
Auteilr: S. Jusjkewitsi
z:":!'1r 4, ó, ro, ir. 18, 14, 16,19, 28, 29,33, 36.40.
Wit: _6.'12. rz. tA. ZZ. pb. BO. SB,41,42,43,48, 50.

,^Op_lossing: pa.ZZ (1gx1?) B8_gp,

!3j1? 
8) trlt. 1d,+xs a; ssxz a f eo"bój

^'T-er 
op.lossing opnieuw 

""r "o-p*srtle .van S. Jusjkewitsj. Optossin_
gen kunnen weer tot enige dagen
l? ygl.?"hr;"ing worden ioegeàr,_
oen (Uttenstede 42?. 11BB AÈ Am_
stelveen).

fraaie

Een strategisch eindspelletie.
eveneens uit 1941. Wit wint dobr
46-41. Nu volgt op (88_42) 

""r, ""rr_y99drge l-om_p, dus: (84-40) 41_BZ

lloÍ^tl 4s-44 ,3a-4s) 44_Bs (43xa4)
ó í-óz en wrt wint op de tric_trac.
_ um met een cliché te bes.tuiten:
Moser is nie.t meer. doch zijn werÏ
reett voort. Hij ruste in vrede!

Vorige opgave: No. Z?28
?y"!, e, 11, 12, 14, r5,18, 1e, p1,
24,30.37.

^jil ?g. 23. 25. 2a. 2s. 22. 34,
36, 38, 39,4+.
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