30x19 (3x12). De tegenactie

zijn hoop gevestigd had

waarop

wit

19-14 (10x19)

38-33 (28x30) 35x4 faalt nu echter door
(26-31) 36x2? (12-18) 4x22 (Lr-I?\ 22xlt
r(6x1?) en het is zwart die als winnaar
uit de strijd komt.
De prijs van deel 1 is'f 13'50 (exclusief

Lokzetten deel 1" is de titel van
hand
van H. C. de Waard is verschenen. De
lokz.etten zijn in opklimmende volgorde naar het aantal schijven gerangsehikt (tot en met-12 om 12 schijven).
Als voorproefje laat ik'hieronder een
drietsl standen uit genoemd werkstuk
.,250

een boekwerk dat onlangs van de

portokosten ad f2,50). U kunt het bestellen door genoemd bedrag over te
maken op postgiro ?10340 t.n.v. H. C. de
Waard, Roemer Visscherlaan 13, 3705
SB te Zeist. Het werkstuk is echter ook
te verkrijgen bij het bondsbureau van
de KNDB. Van harte aanbevolen!

zien.

VORIGE OPGAVE: no. 2728.
G. van der Linde.
z,wart : 6, 8, 10, 16, 2/t, 2Í1, 29, 37.

Wit:

17, 22,25,27,33,35, 38,44.

Winst door 25-20 (28x50) 20-14 (10x19)
35-30 (24x35) 38-P (3?x28) 22x2 (50x11)
27-21 (16x27) 2x49 met scherp slot.
Slechts twee oplossers kwamen tot de

goede oplossing: R.

Ook lok-lokzetten komen in de uitgave voor. Lok-lokzetten zijn lokzet_
ten. waarbij men de tegenstander verleidt tot het plegen van een (foutieve)
lokzet. Het derde diagram toont ons een

rroorbeeld hiervan.

De eerste diagramstand laat

een

klassieke lokzet zien. Na 34-30?!! is erg

Na 48-42 wordt deze rondslag aangeboden: (14-20) 25x14 (19x10) 2BxB (17x28)

B. N. Runhaar

(Bussum) en M. Versteeg (Huizen). F,en
groot aaptal lezers kwam abusievelijk
met het volgende op de proppen:44-44,

25-20,27-2L,3F'42,N-Y en nu ad libi-

tum?

Kijkt

u nog eens goed!

NIETIWE OPGAVE: no. 2129.
Auteur: N. Koops (Rotterdam)

Zvtafiz l,

Wit:

8, 10, 12, L7, t8, ztt, 25, 26, 35.
21, 23, 27, Xi 32, 33, A, 97, 39, 42, 49.

verleidelijk (24-29?) 33x24

(17-22)
23-28 (32x23) 21x25 maar dan
valgt 24-201 (19x28 gedwongen) 20x9
(13x4) 47-4r (12x21) 37-31 (26x37) 41x3

(28xffl

met winst.

'rfu
Van de nieuwe opgave kunt u me
weer tot enige dagen na verschijning
de oplossing opsturen. Succes!

ERICVANDUSSELDORP

Een verraderlijke lokzet in een hekstelling zien we in het tweede diagram.

Na

38-32?!

kan zwart de

volgende

schi.jfwinst overwegen (24-30) 35x24

(18-23) 28x19l (14x23)

29xl8

(20x27),

maar wordt dan vervolgens verrast
middels 18-13 (8x19) 37-32 (27x38) 39-33
(38x29) 34x5.

