
Speqtabulair kan men de vorige week
treëindigde tweekamp om de wereldt!,-
tel tussen Harm Wiersma en Wadim
Wirny natuurlijk niet n@men. Slechts
een tweetal partijen zijn én inte.fessant
opgezet én echt uitgespeeld en dat zijn
uitgerekend die partijen die ih een be-
slissing eindigden. Zo ziet u maar weer:
wanneer twee grootmeesters tegeno-
ver elkaar gaan zitten met de wederzij-
de intentie om elkaar te verschalken, is
er een behoorlijke kans dat er inder-
daad een 2-0 of een 0-2 uitslag uitrolt.
In de tweede partii kwam onze landge-
noot beter uit de opening en na (nog)
een fout van zijn jonge Russische uit-
dager slaagde hij er in een winnende
doorbraak te forceren.
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Zwart is aan zet en voor de hand ligt
de afruil 1?-21 en 12x21. Zwart staat
dan"aan beide vleugels goed en krijgt
rnet name niet zo snel de problemen
aan zijn (voor de kijkers thuis):'rech-
tervleugel die hij in het partijverloop
wel krijgt. Er werd gespeeld 23... f3-r9,
(?); 24. 35-30, 19-23; hier had de Fries al
zijn hoop gevestigd op de voor de hand
liggende,yingerzet" 45-t0, waarna hij
middels een verrassende combinatie
zou hebben gewoÍrnen: 27 -32!, 8-32, 4-
10, 23-29, LBx?$' L7-2L en 12x45!! De
achttienjarige Oekrainer vloog er ech-
ter niet in. 25. 38-ilÍ|, 8-13 (?); Ook hier
had zwart nog wij redelijk 17-21 kun-
nen doen. Xi. 45-40,2-8;27 . 4O-8, L7-2L;
2Í1.?,6xl7,12x21; Nu is het dan eindelijk
zover, maar zwart staat aan zijn rech-
tervleugel inmiddels niet geheel pro-
bleemloos meer. 29. 33-29, ?-12; 30. 30-25,
2L-26; Zwart zoekt een beetje lucht,
maar zal die niet echt krijgen. De ma-
nier waarop Wirny zijn inmiddels be-
tere stand in winst weet om te zetten is
uiterst instructief. 3L. 8-24,26x37; 32.
4lx2l, I6xtl;33. 34-30, 14-19 (gedwon-
gen); 34. %-20,L2-17;35.30-25, 19x30; 36.

25x34 Subtiel gespeeld. Veel dammers
zouden hier naar voren hebben gesla-
gen, dus 35x24, omdan tebemerken dat
ze er na 3-9 nooit écht doorkomen. 36...

3-9 (gedwongen\; fi.42-fi,6-11; 38. 4?-
41, 11-16; 39. 49-43, l7-2r; 40.3?-31, 2l-
26?; Naar verluidt is dit de beslissende
fout en had zwart zich slechts door het
bloedlinke 8-12, 31-26 en l2-1? kunnen
redden.

@.ór.loárÀ
Wanneer wit zou hebben laten slaan'
znm z'wart volledig loskomen en ,dus"
gfu staan. 4l...n4ziOok op 8-l2loopt
zwart uiteindelijk vast' 42. 35-30,32x41;
&3. 4$xr7, 8-12; 44. 43-38, 16-21 ; 45. n-24,
2l-27; 48. 3/.'30, 23'?Fl, Zwart besluit
maar een schijfje te offeren, daar 12-1?'

30-25, 1?-21, 39-34, 28-33, 38x29' 23-28'

20-14,9x20 en 25x14 helemaal vernieti-
send is. bi.iv. 2?-$2, 14-10,32x41' 36x4?,

í6x3? en nu een snelle winst door tl8-t[2'

3?x48, 10-5, tl8x19 en 5x16! Partijver-
loop: 4?. 24x&3, 18-23;'18. 39-34,28x39;49'
gex+9. Zg-281 Zwart lijkt nog enige com-
pensatie te hebben doch Wirny rek91t
àin stand resoluut naar winst. 50' 30-

zi. tz-tl: 51. 3?-32, 2Í3x17; 52. 31x42' 22-

?ni 53. 42-37, 17-22; *. 4B-A,2.8-33; 55'

3f;x2f,,22-28; Na dit tweede schijfoffer
geef ik even de cijferstand'

In deze stand uit de twintigste partij
heeft onze landgenoot zojuist 7-11 ge-
speeld en daarmee een aardige lokzet
geplaatst. Na 3[í-32 zou Wiersma de
tweekamp alsnog in zijn voordeel heb-
ben beslist middels 22-8, 3Lx33, 24-29,
&3x24, 13-19, 21x22 en 17x50. Natuurlijk
doorzag Wirny deze valstrik waarna
ook deze partij in een puntendeling
eindigde.

Mijn vorige rubriek kwam - letter-
lijk - nogal misplaatst over vanwege
het ontbreken van het eerste diagram
terwijl het diagram Scholma-Gregoire
nog best een witte schijf op 39 kon ver-
dragen. llopelijk lukt het deze keer
wel' voRrcEoPGavE
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Ztttart:.?,8,9, 13, f6,3i, í10.

Wit: 15, 21, 22, 26, 38, 48, 49.
Oplossing: P-18 (ad.lib.) 15-10 (ad.

Ub.) 48-42 (3?x48) 49-44 (r10x49) 10-4
(49x32) 4x37 (tl8x3l) 26xS7. Een aardig
miniatuur van deze s5rmpathieke
Bourgondiër. Opl. ontvangen van D. J..
Feenstra (Bussum.
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diagramC
Zwart: 8, 9, 10, 17, 26, n, 29, 33.
Wit: 23, 27, y, 35, 37, 4I, e.
Ter oplossing opnieuw een minia-

tuur, ditmaal van de Rus Perepelkin
uit de Sowjet-Unie.

Ik wil hierbij een goede gewoonte
van onze overleden dam-vriend B. W.
den Hartogh in ere herstellen: vanaf nu
kunt u binnen enkele dagen na ver-
schijning van deze rubriek uw oplospo-
ging aan mij opsturen; ik heb gemerkt
dat veel dammers dit toch plezierig
vinden.

Mijn huisadres: Eric van Dusseldorp,
Uilenstede 42?, 1183 AE Amstelveen.

Veel plezier!

Zwarl: 4, 9, 13. 26, 27,28.
Wit: 15, N, 24, 29, &, 37, 42, 43.
Wirny mocht indeze stand geen 43-39

spelen vanwege 28-82, 4-10, 13-19, 26xtl8
en tl8x24 met winst voor zwart. Na het
gespeelde 56. 42-38 gaf de wereldkam-
pioen het terecht'op. 28-ÍJil wordt im-
mers beantwoord met 15-10 en 10-5 en
na 26-31 en dan 28-3i] wint wit het snelst
door 29-23. rE-38 en 2t-19" Een uitste-
kende partij van de jonge Rus!
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