
Zwa,rt: I, t4, t?,
36, 40.

Wit: 15, 24, Zg,
47,50.

ta,22,27,28,

37, 38, 39, 41,

De afgelopen maand zijn er weer
r,wee grote vakantietoernooien ge_
speeld open kampioenschap van IVi.y_
megen (bijgena^amd het Róndje van
ftffu-lt) 

-en- 
het open kampioerischap

van Nederland (te Brunèsum). Of_
schoon de naam van het tweede
toernooi beslist indrukwekkender in
de oren klinkt dan d.ie van het eer_
ste, gaat het hier in beide gevallen
om groots opgezette toernooien met
tientallen (sterke) deelnemers.

Het Brunssumse toernooi werd
gewonnen door de Limburger John
van der Borst, het Nijmeegse door
de Fries Rein van der pal. Uit het
Rondje van Goffert selecteerde ik
een fragment." ?waxt: Th. de Bruijn B, 9 12, tg.
14. 15. 18, 21. 26, 36.

Ilrit: N. Knoops: 29, 24, pb, gB.
29, 33, 35,37,3a, 47.

Om de winst te forceren speelde
Nico Knoops 4b. B5-BO! Deze zèt iiEt
strategisch niet erg voor de haná.
omdat wit nu een achtergebleven
schijf heeft. Soms is het resultaat
van een pure berekening echter an-
ders dan het resultaat van een stra-
tegrsche beschouwing. Er volgde
1?": ?t-Az; Duidelijk de enige. 46.
37-31! 26x37; 47. B8-Bp, ezx38: aS.
33x31, 36x27; 49. ZB-pZl een fraai
gambiet. Zwart deed nogn een wan-
hoopspoging: 49..., p7-BZ; 50.

??-17. tpx2t: 51. p3xg. 18_19; b2.24x4, pt-p6; bB. 3xpo, 1bx35; b4.
29-24 (verbindert Bp-88 door 4_p?).
35-40; 55. 4-1O! (verhindert Bp-Biid@t 47-42 en 1O_1b), 4O_44; 56.
1Ox37, 44-49 57. Z4-pO, 49_p7: 5a.
20-15, 27-4: b9. BZ-48. 4-pp; 60.
15-10 en zwaft gaf het op. wetendedar een speler van het kaliber
Knoops in een riant overmacht-
seindspel als dit geen fouten maakt.

_- Uit het kampioenschap van deverenigde Staten (Ja. dát bestaat
9o1r nog) laat ik u een korte, maar,
krachtige partij zien van de sluwe
e-x-wereldkampioen Iser Koperman.
Wit: L. Edwaids.
Zwa,rt: I. Koeperman.

^ l. 32-ZA, p0-l?s; p. Bz-Bp, t4_po:
3. 41-37, IO-14; 4. 46-41, 20-24; 5.31-26, 5-10; 6. g6-81, t1-ZO; z.
41-36, 1O-1b; 8. B4-Zg, t7_p|; 9.
28x17, l1xpp; 10. Bp-98?

_-Prachtige oplossing: 47-42
!3j117) 5o-44 (4ox4e) 3e_33 (4ex46)
29-23 (4zxZO) p3xp3 (a6x19) .1bxá
@2-2€) 4-15 (28-32) 15_42 (r4-7gl
42-15 (tg-ZB) en nu de befaamdó
tempozet 1b-20 met een kiassiek (en
wat mij betreft scherp) slot.

Goed-opgelost door d. ,f. Oe Bruijn
(,,Zeer fraai werkstuk. Om met wói_mg materiaal zoiets moois te con_
stfireren is wel een dubbel compli-
ment.waard!"), U. Versteeg (..Wàn-
derschoon") - beiden uit Huizén. A.
van Belsen uit Bussum. welkom!. enten slotte uit Hilversum H. W.
Bla^auw, G. v.d. Linden, J. van Hen_gel en W. Th. Lensink (,,Zeifs het
eindspel moet nog secuur gespeeld
wrpden voor de uiteindelijk-gewon_
nen stand: geweldig!").

NIETIWE OPGAVE
No. Z,l7l

Ter. oplossing een vraagstukje uit
onze lezerskring. Het heelt bi; ïangena niet het niveau van no. 2??ó,
paal fet oplossen ervan blijft na-tuurlijk leuk werk. Oploóing.;;
kunnen weer tot enige dagen nav_erschijning worden - toegàstuurd
(Uilenstede 42?, ]1a} ap,"emstát-
veen).

ERIC VAN DUSSELDORP

De kieurrijke Amerikaanse groot-
meester liet nu een wel heel leeE
openingszetje volgen: 1O.... p4-3ol
11. 28xL7, 12x?t; 12. Z6xt7,
18-22 ; 13. 35x24, 19xBO; t4.
t7x28,3O-34; 15. 39x3O, 2bx41 en
wit gaf het op.
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Auteur: Gbr. van den Scha^af.


