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U leeÍt yan mij nog de einduit_srag rcgoed van het internatiouall

toernooi in Gorzow (polen;. L" d;
lorigre -rubriek scnrèf ik'd; ;;
uoorse_ darnmer Ton Bollebakker On-getwijfeld__hoge ogen gegooid moetnebben.. 

^Welnu, hij frófï net toer_noot zefiS, weliswaar via het Son_
191!9rS-ngrgersysteem, op zijnna,am geschreven.

_-_De eindstand: 1. T. Bollebakker(N."d): 18 pnt. SB: 1oB; p. R. S;;;:zyK (r,olen), 18 pt. SB: 1O1; 3. A.
P"o9g Ned.;, lp pt. SB: d;;4,. ;.
59"i9" Nea.;, lP pt. sB: e8; ;. A.
xlÍtg (Polen), ro pt.; o. w. DolaË
l::1""2 E Pt;- 7. J' Konwerski (Po-

i31l'^_g !r. s!. 51; 8. .r. cegdu<a
15"1J)j 6.pt. SB: 44; e. p. pieciryns-
Kr (rolen), 6 pt.. SB: 42; rc. n.Hessel (Ned.), a pt.

_ Uit het feit, dal alle deelnemende
Polen één of meer teren tamfiàenu?.+rrtt land zijn geweest, t<an menauelden, dat het gemiddelde damni-veau rn dit Oostblokland een stuklager ligt dan bi.i ons.

Nu iets heel aíders. Het gebeurtwel .eens dat een totaar onïáfenï
schrijver. of componist op"""",-"uï
_1:- 

utt" dg,g op d.e andóre, op á;
Ioolg1on+ treedt met 

"en "cËitte_r9n-d roek respectievelijk muziek-
ptuk In sommige gevallen is aat ir"toegtn van een mooie carrière. Inandere gevallen hoort men nadiennooit meer iets van Oe Oetrefilnáe
3an 9f wouw, zodat hij fof-rrj),
5_e_:n:Iijk een ééndagsvuóg' is ;é.:weest-

_ 
Zoiets bestaat in de wereld van dedamproblematiek en iiet enáspeinatuurlijk ook. Van J. V;;;;;

dt D"l Bosch had ik nog nooit
-sglgqg,totdar ik in Dam Eïdo;;;;
1987 -Nr. p een werkeU;f< sctriiËrend damprobleem op zijn n;;;;
staan.

^it":'i:' 
26' 2a' Pe, Ba, sb, 40,

, 
" ^áË{"Ë, Ë ^ i!,:;ïiïï ; ?iË, "làïn;
t29:1?) 1B_1s laixz+; ' qa-+t;
,,u:::u, ,?_:..9:"8) z"rs 1+e,is;
á3ïí,' 
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Auteurs: J. J. van Tol en Ttr. vanffoorJen.

^^Zw^art: 
6, 18, 14, 15, 18, ZO, ZZ,23,27.36..

n#L[.tu' 
24,2s,3o, 84, sE, B?, s8,

,^Oplossing: 16_11 (6x1?) 47_4r
Í99"13) Bz-Bz (4zxBB) ' sàxràg_8rl) pexe (Bsyas) sxz'o frËlz6
2?11! (24x35) áq-+o is1"Zií
.5^o_Jtzlngt winsr. Een fraai sl.dg;Ë1
te_em. Oplossingen ontvangen'uLn
M. Vcrsteeg en-c. J. ae Sr;ijn OË-oen lluizen), R. B. W. nunirír fËuË-sum), H. W. Blaauw twertoÀf), Ë.
Jn, lgnsint, G. v.d.'Lt"d;;; ;:vagr; 

_Hengel 
(allen Hilversum).

Nreuwe opgave: No. 2760.
Auteur: M. Veldstra (Hilversum).

^Zwart:2, 
A,12, B, t4, n, Zi:íi,35. 36.

nJtt, 
tu, 12, z!, zz, BB, ss,40,42,li

. 'Ter oplossing een tweede publica_
rre-vraagstukje van de Hilversumse
problemist M. Veldstra. Wit beeini
91 wint Oplossingen i.rrrrrre. uïÀèl[or enrge dagen na verschiinins
y:Igu+ :pgestuurd ruiiensteae aËzl
1183 AE Amstelveen).
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