sche eindspelco[ega Leonid

Op het tweede diagram zien we dezelfde spelers in actie, met dezelfde
kleuren en tenslotte dezelfde uitslag.

boeken.

rt4-50 gespeeld en

Onlangs ontving ik van mijn Russi-

Witosjkin,
redacteur van de damtijdschriften
Sjasjki en Dambrete, een tiental darnHet aardigste werk bij deze zending

vond ik het ook bij ons bekende, want
door Frits Luteyn vertaalde, boek van
V. Agavonov. Het bevat een groot aantal partijen die stuk voor stuk uitmonden in combinaties.
Opmerkelijkvind ik het, dat dit boek

erg veel nederlagen bevat van oud-

rvereldkampioen

W'

Sjtsjechoiew.

Vliegt laatstgenoemde inderdaad zo
vaak in zeties, of heeft Agavonov gewoon iets tegen hem?
Aangezien je minstens een leven nodig hebt om een Rus te doorgronden,
Iijkt een antwoord op deze vraag niet
eenvoudig te geven.

Sjtsjecholew heeft als laatste zet

werd nu verrast door

een geniepige eindspelfinesse. 52. 10-A
50 x 1?; 53. 3?-31, 26 x 28 ; 64 2l -22, l8 x27 t
55. 14-91

l3x4r 56.5x34.

Ten slotte een mij

onbekende
openingscombinatie welke voor is gekomen in een partij tussen twee Russen, van wie ik de namen niet kan ontcijferen. I. n-Al, fi -11; 2. 31-26, 11-17; 3.
38-32, 18-23; 4.3l-3L,20-24; 5. 34-30,
12-18; 6. 3L-27, ?-Ll; 7. 4L-n, 14-20; 8.
43-38, 20-25; 9. 39-34, 10-14? en nu volgt
er een soort kruising tussen een hiel-

slag en e+n kaatsingszel 10. 27'22,
18x2?; 11. 28-22, I7x39; L2. 34,x43,
25x34; 13. ,10x18, 13x22;14, 26x28 en
schijf 27 valt.
De vorige opgave

no.2?30

Auteur: Leen ile Rooij
Zwarll' l, 6, 9, 12, 13,22,25.26.29.45.

tilit: 23, Y, 35, ts7, 38, 39, 40, 42, 43, 4.
Winst door 3?-3r (26x48) 3B-3:i

(29x49) 39-33 (48x30) 35x24 (45x34)
23xg (22x33) 3x2 Cana-

33-28 (49x19)

lejas.
Overigens zal wit ook wel winnen,
indien hij in de beginstand 23-19 etc.
speelt.
Goede oplossingen ontvangen

van R.

B. N. Runhaar (Bussum), C. Barends
(Lelystad), W. Th. Lensink (Hilversum), M. Versteeg en G. J. de Bruijn
(beiden Huizen).

Zwart, Sjtsjecholew, heeft als iaatste

zet 11-16 gespeeld, onbevreesd voor
25-2d en 34-30 omdat dan de combina15-20 en 18-22 volgt. De wits-

tie 23-29,

peler, Slobodskoj, weet echter beter: 36.
25-20, 24x15; 37. 35-30! De beste
voortzetting voor zwart is nu L7-22 en

Nieuweopgave
no.273l
Autcur: J. Kaat (Muiden)
?wattz 6,8,9, 12, 13, 19,20,21, 26,26,3L,
36.

Wit:

1

1, r5, ?rL, 29, 30, 32, 33,

V,

37, 40, 42,

M,

13x2. Sjtsjecholew speelde evenwel
{op 15-20 volgt dezelfde combinatie) en werd verrast door het sim37.." 3-B?

pele 38. 9,4-29,23x25; 39. 27-22, 18x27;

32x2r, I6x27: 41. 28-23, L9x23; 42.
x 2 en zwart gaf het op.

40.
33

Ter oplossing weer eens een werkje

uit onze lezerskring. De oplossing

hiervan kunt u me weertot enige dagen
na verschijning toesturen (Uilenstede
42?, 1iB3 AE Amstelveen)'
ERIC VAN DUSSELDORP

