
,,GevárieerC OarncompositrewerX
en,,Een verzameling damminiatuur-
tjes" zijn twee boekjes di.e in deze
rubriek de aandacht verdi.enen. Bei-
de werkjes zijn van de hand van R.
Bergsma uit het Friese Terhorne en
bevatten kleine en wat grotere dam-
problemen die hij in de loop van
(vijftig!) jaren heeft gecomponeerd.

,,Internationaal en nationaal ge-
zien, zitten weilicht weinigen op de-
ze twee verzamelingen te .wach-
ten...", merkt de auteur in zijn voor-
woord bescheidenheidshalve op.
Toch is het verschijnen van dit soort
boekjes een prima zaak, omdat het
de band tussen dammers uit de re-
gio en hun (plaatselijke) favorieten
kan versterken. Overigens kan R.
Bergsma flrroer van de bekende ex--
kampioen van Nederland, P. Berg-
sma) rnet zijn betere werk ook op
nationaal niveau goed meekomen.

De twee genoemde boekjes bevat-
ten 2OO respectievelijk 15O composi-
ties. Damminiatuurtjes kost f4,-
(portu fI,75). Gevarieerd kost f6,-
(porto /2,5O) en voor beide'werkjes
te samen moet men f1O,- (porto
12.5O) neertellen. Het gironummer
','an R. Bergsma is 802359. Van
harte aanbevolen!

Met dit probleem bewijst Bergsma
dat hij op nationaal niveau wel de-
gelijk uit de voeten kan. Oplossing:
18-12 (?x18) 47-41 (36x38) 37'31

(26x28) 43x32 (23x43) 3x11 (16x7)
49x27; niet zo moeilijk, wèl mooi.

Zelf is de auteur overigens een
fervent voorstander van de zg:n. ver-
korte rotatie, maar daar doen we in
onze rubriek hiet aan.

Ook dit vraagstuk is niet zo moei-
lijk, ondanks het dwangzetje. Wit
wint door 22-t7 (1.tx22) 29-23
(18x4O) 27xí8 (25x43) 3I-27
(13x31) 24xZ (L5x24) 2x15 en wlnt.

VORIGE OPGAVE

Vaardigheidstestje
Twart: 4,7,8,9, !2, 13, 14, 15, 17,
t8,22, 23,25, 27,24.
Wit:.24, 26, 29,33, 34, 35, 37, 38,
39, 4r, 42, 44, 47, 48, 50.

Wit wint door 24-19 (13x24)
29x2O (15x24) 35-30 (24x35) 37-32
(28x46) 34-30 (25x32) 33-28 122x33)
44-4O (35x44) 5Ox1O (4xr5) 47-4!
(46x37) 42x4 éa-23\ 4-27 (32x21)
26xB en wint eenvoudig. Goed oPge-
iost en ingezonden door A. Wilhel-
mus (welkom!) en W. Th. Lensink
(beiden Hilversum) en M. Versteeg
en G. J. de Bruijn (beiden Huizen).

NIEïIWE OPGAVE

Auteur: R. Bergsma.

Zwattz 9, 10, 11, 12, 15, 17, t9,23,
24,26.
Wit: 21, 25, 28, 33, 34, 37, 43, 44,
45,44.

Ter ontleding uiteraard een
vraagstuk uit één van de genoemde
boekjes. Wit begint en wint. Oplos-
singen kunnen weer tot enige da-
gen na verschijning worden toege-
zonden (Uilenstede 427, ILAS AE
Amstelveen).

Tenslotte worden de secretarissen
van de diverse damverenigingen in
Gooi en Sticht vèrzocht om mij mee
te delen op welke avond van de
week en tevens in welke locatie el
sprake is van een ,,clubavond'1. Hel;
is mijn bedoeling alle binnengeko-
men adressen etc. in één van de:

volgende rubri'eken te publiceren.
Een poging mijnerzijds om de le-
dentallen van dg diverse clubs wat
op te vijzelen.

ERIC VAN DUSSELDOBI'
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