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De Rus Alexander Dibman

is

de diagramstancl heeft de Suri-

namer Eduard Autar zojuist b2...
20-25(?) gespeeld. De Rus won nu.
als in een eindspelcompositie, mid_
dels twee scherpe varianten: bB.
6-28, 25x34; b4. p8xb, 84-89! (Au_

tar benut zijn enige remisekarrs);

de

nieuwe wereldkampioen dammen.
In het in de Gnoningse Martinihal
gespeelde wereldkampioenschap b+
haalde de uit Leningrad afkomstige
superdammer de meeste punten van
het gehele, uit twintig deelnemers
bestaande, veld. Met 28 puntên uit
negentien. partijen bleef Dibman

ruimschoots boven zijn concurrenten, t.w. zijn landgenoten A. Batjakin en M. Korenewski, die p6 resp.
25 punten behaalden. en de Nederlander Rob Clerc, die met 24 punten
de vierde plaats in de wacht sleepte.

De gehele einduitslag heeft u ongetwijfeld al elders kunnen vernemen; laat ik daarom volstaan met
het naar voren halen, voor een korte

Een speler die wat mij betreft niet

meer op een WK hoeft te verschijnen is de Rus M. Korenewski. Deze

laffe dammer speelde zelfs botweg
op remise tegen bijvoorbeeld Koeperman en Vermin, terwijl hij zelf
toch zo sterk speelt... Gelukkig is
hij geen wereldkampioen geworden.
Ten slotte kan ik de Amerikaan
en ex-Rus I. Koeperman natuurlijk
niet onvermeld laten. Deze 64-jarige
dammer had de vader kunnen zijn
van de helft van het deelnemersveld,
en van de andere helft zelfs.opa...

Een eindspelfragment van de vie'
reldkampioen.

persoonlijke impressie, van enkele
opmerkelijke WK-deelnemers.

55. 44x33, 32-38; b6. $.1O1 B8x4?
(een belangrijke variant is 38xp9.
1O-4 en nu het scherpste vervolg
29-34, 4x22, 3-9, ppxa, 84-89, 4-pí.

39-43, 42-38 en wint op tempo!); bZ.

10-15, 47x29; b8.' 1bx38! (want
15x33 is remise - ga dit na!), 18-pB;
59. 38-33, 3-8 (op 3-9 wint BB-2O
gevolgd door ZO-p4 en 24-BB) 6O.
33-1? en zwart gaf het op, 2B-p9

etc. verlies! immers op tempo en op
8-13 volgt tz-ZZ, |A-tg, Z2-AB.
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A. van Grinsven
Zwartu ?, 9, 1b, 26, ZA,31, Bb, 96,
37.

Wit: 17, 18, 21, 24,25, gg, 42,44,
47, 60.
Oplossing: 4?-41 (B6xB8) 18-1A
(7x18) 17-12 (26x8) sg-Bg (B8xpo)
25x41 (r5-2O) 44-40 (Bbx44) 5OxB9

en wint. Er is echter een bij-oplos-

Allereerst de kersverse kampioen
A. Dibman. Deze jongeman heeft

sing: door 50-45, 24-20,1?x8, 8-B en

3x1. Oplossingen ontvangen van C.
J. de Bruijn en M. Versteeg (beiden
Huizen), J. van Wilgenburg (Bilthoven), J. van Hengel, G. v. d. Linden

zijn titel volkomen verdiend, omdat

hij

de enige was die tegen iedereen
op winst speelde, en dat ook kon
waarmaken. We hebben erg genoten
van het fraaie spel van deze speler
die immer uiterst geconcentreerd

en W. Th. Lensink (alen Hilversum).

bleef, zowel vóór, tijdens als na de
partij en zelfs na het behalen van de
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titel. ..

Auteur: A. van Grinsven (Ililver.

De Nederlander R. Clerc was gedurende driekwart van het toernooi
mijn favoriet, totdat ik er achter
kwam dat deze sympathieke Haagse
grootmeester mogelijk toch iets te
weinig in zijn spel heeft, om daad-

Zwart: 1, 3, 7, 9, 12, 15, 1?, 18, 19,
24,36, 45.
wih 25, 26, 27,32,33,34, 35. 38.
40, 46, 47, 60.

sum)

Wit: A. Dibman 30, 42,44 en dam

op 6.

Zwatt: E. Autar 3, 10, 18, ZB, 25,
32.

werkelijk aanspraa,k te maken op de
hoogste titel. Hij wint vrij gemakkelijk van de zwakste broeders, maa,r
dan houdt het ook echt op.

De bekende Groninger ,tr. van der
Wal stelde mij wat teleur, niet zozeer om zijn spel, alswel om zijn
instelling. Iedere nacht onder het

genot van alcohoUsche versnaperinin de kroeg zitten is geen be-

gen

zwaar als je bezig bent aan het Paas-

toernooi van Appelscha, maar wèl
wann@r je hoge ogen wilt gooien
op een wereldkampioenschap.

Goed gespeeld heeft naar mijn me-.
ning de Huissenaar G. Jansen. Tegen de Russen behaalde hij vier
punten uit vijf partijen, maar dat
hadden er veel meer kunnen zijn.

Zijn partij tegen Baljakin ging jammerlijk verloren, terwijl hij zelf een
opgelegde winstkans had. Ook tegen Korenewski en Gantwarg,had
Gérard Jansen prima. kansen.

De auteur mag zich revancheren.

Oplossingen kunt u me weer tot
enige dagen na verschijning toestg.
ren (Uilenstede 427, 1183 AE Arístelveen).
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