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0nlangs !s een nieuw damboek

van de pers gerold. Het heet; ,,pbo
lokzetten, deel 2" en het is een op-
voiger van, hoe kan het ook anders:
,,250 lokzetten", deel 1".

Auteur is ook dit keer de Zeiste_
naar Harry de Waard, een man die
errige faa,m geniet als partijspeier,
probiemist en redacteur van het tijd-
schriÍï,,Dam Eldorado".

Het nieuwe boek bevat ook nu
weer 25O lokzetten in opklimmende
volgorde (van 13 om 19 naa,r pO om
20) atsmede enig€ va^ardigheidstes-
ten. Het werk is v@rzien van een
fraaie omslag. Het telt totaal biina
1OO pagina's en het heeft duidetjke
di.agrammen.

Een fragment, Zwart: (Korolev) p,
3, 4, 6, ?, 8, 10, Ll,12,13, 14, 1?,
19, 20, 22, 2.5, 27" Wit: (Jermakov)
23, 26, S8, 33, 34, 35, 36, 3?, 38,
39, 40, 42, 43, 45, 41,48, 49.

Dê wit$peler plaatste hier een lok-
zet door 35-3O?l Zrirart darlrt nu
achter elkaar de winst te fsreeren
middels (ÊO-C4?), maar 6r voigde
33-39!! {24x24) 4?-4t (2Sx33)
38x18 (19x28) 18-13 (8x19) 36_31
(2?x38) 43x5.

De pfijs vaa het damboek is
Í 16,50 plus f ?,50 porto. Het is te
bestellen door dit bedrag over'te
maken 0p gtro 710940 t.n.v. H. C.
de Waard, Foemer Visscherlaan 18.
3?O5 SB Zeist. met vermeldirg van
het gewenste.

Volgend onderwerp. Zoals bekend
is de interlandwedgtriid Nederla^nd-
-USSR te Scheveningen geeindigct in
een wij grote nederlaag voor onze
landgenoten, te weten g4-46, Vooral
aan de borden g en 10 werd veel
onnodig puntverlies geleden, waar-
bij in enkele gevallen steliingen die
,.gewonnen" waren. nog verloren
g'lngen.

Persoonlijk had ik wel verwacht
dat de borden Van der Zee-Schwarz,
mann en Van Litir-Altsjoel een ne-
gatief saldo voor het Nederlandse'
team op zouden leveren. Het is daar-

om te hopen dat volgend;àr wói
gewoon de tien sterkste l.Iederlan-
ders tegen de tien sterkste R.ussen
tegen elkaar zullen uitkomen. De
opzet van het afgelopen ja^ar, met de
door de S,ussen doorgetcrerde ver-
plichte wederzi..|dse ciausuie om aàn
de borden neg'en en tien een ventje
respectievelijk een dame op te stel-
len, is in elk geval mijzelf minder
Eoed bevallen.

Zviart: (H. van der Zee) t, 4,7, g,
9, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22,23,25.

Wit: (G. Schwarzmann) 26, p?, p9,
30, 31, 33, 34,35, 36, 39, 40. 41,
43, 45.

De diagramstand is strategisch
gewoÍuten voor zwart. Na (9-14)
voigde echíer ?9-241 {2Ax49) BO-24
(49xS1) 26x10 en de Russen waren
weer tweê punten rijker.

De optrossing van de vorige opgave
blijft evenals de nieuwe opgave lig-
gen tot de volgende keer.
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