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Kunstenaars aan het werk
In Ivoorkust is een groot open
toernooi gaande waar Jan Groenendijk en Martijn van IJzendoorn de Nederlandse eer verdedigen in een sterk veld. Behalve
bekende Afrikaanse grootmeesters als Bassirou Ba, Samb, Atse
en Ndjofang zijn ook Valneris,
Shaibakov, Getmanski en Trofimov van de partij. Binnenkort
begint ook in Salou weer het
grote damfestijn met bekende
namen.
Nog net even tijd om enkele
fraaie kunstwerkjes van problemisten in de kijker te plaatsen.
Beginnen we met twee leuke
puzzels van Joeri Jermakov.

diagram 1
De stand is zo eenvoudig dat je
verwacht de oplossing in enkele
seconden te zien. Toch ben je een
kanjer als je het volgende snel
vindt.

1.31-27! 22x42 2.28-22!! 17x48
3.47-41 42x33 4.41-37 48x31
5.36x38 26-31 6.32-27 31x22 7.3832 Wit wint.
diagram 2
Ook hier is het even goed kijken
voor de verborgen slag tevoorschijn komt.
1.34-29! 31x42 2.23-19!! 14x43
3.35-30! 25x34 4.24-20 15x24
5.26-21 17x26 6.28x37 11-17 7.3328 17-21 8.28-22 Wit wint.
diagram 3
Bepaald ingenieus is dit stukje

van de Fransman Michel Sabater.
Met 1.31-26 lijkt wit eenvoudig de
winst af te dwingen, want na 12-17
of 3-8 volgt 39-33 met de dreiging
25-20. Zwart heeft echter een
verdediging ,die voor remise lijkt
te zorgen. 1...24-30 2.26x8 3x12
3.25x34 12-17. Toch klopt het op
de vierkante centimeter na 4.2722! 18x27 5.32x12 23x43 6.34x14
43x45 7.14-9! 16-21 8.9-3 21-27
9.3-25! en wit wint.

diagram 4
Nog steeds actief is de grootmeester onder de problemisten Frans

Hermelink. Wit wint subtiel door
1.27-21! 26x17 2.16-11! 8-13 3.11x22
18x38 4.35-30! 25x34 5.40x20. Nu
begint het tweede deel, waarin
nog uiterste precisie is vereist.
5...6-11 6.45-40! 11-17 7.40-34!
17-22 8.34-29!
22-28 9.41-37! en de gewonnen
stelling is bereikt. Zwart moet wel
9...10-15 spelen en dan zet wit de
kroon op het werk met 10.37-32!
15x33 11.32x43 28-32 12.43-38 en
wint.
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