Zowel het Nederlands als het Rus- 2Qx27; 10. 31x24" 12-18; 11. 474?,
sisch ka,mpioenschap werd dit jaar 7-L2; L2. 4L-37, 1-7; 13. 39-33,
gekenmerkt door een hoog remise- lO-14; L4. 42-98, L7-21; L6' 97'32,,
percentage" In beide toernooien ein- 11-16; 16. 4+39, 5-1O; 17. 46-4t,
digde ongeveer driekwart van het 6-11; 18. 4l-37, 11-1?; 19. 34-30,
totale aantal partijen in een gelijk- 26x34; 20. 4Ox29, 2t-27; 21.1
spel.
9,2x2t, tT x8g; 22. 3A.32, 18-22; 23.
Voor de Sovjet-Unie is dat niet zo 28xL7, l2x2l:'24. 35-30, Z'tZ;25.i
bijzonder. Daa,r is het al sinds jaar 32-2A, 8-13; 26. 30-25, 12-17; 27.1
en dag za, dat er in nationale kam- 43-38, 2L-271

I

pioenschappen weinig overwinningen worden geboekt. Dat heeft te
maken met de speelkracht van de
Russische topspelers alsmede met
het vaa,k realistische spel dat op het
bord gebracht.wordt.
Voor Nederland is het genoem.de
verschijnsel wèl nieuw, en misschien (hopelijk) eenmalig. Voor-

heen eindigde toch wel zo'n 45o/o
van de NK-partijen in een beslissing, dit jaar is dat percentage be-

hoorlijk wat lager. Dat komt ver-

moedelijk, omdat het aa,ntal spelers
dat de instelling heeft va4 ,,hoH de
remise in de gaten en pak mee wat

je in de schoot krijgt geworpen"
beduidend groter is dan in voor-

gaande jaren. Dit soort spelers, ik
denk dan met name aa,n Clert, Krajenbrink, Meijer en \[esselink, komt
tegen elka^ar per definitie niet verder dan remise.
Hopelijk zijn er volgend jaar weer
een pa€,r smaakmakers va,n de partij, zoals Boom en Van der Borst.
Eén grote smaakmaker zal er dan

vermoedelijk wel

bij zijn: niema,nd

minder dan onze

ex-wereldka,rn-

pioen Ton Sijbrands.

Van het Nederlarrds kampioenschap zullen her en der al heel wat

partijfragmenten gepubliceerd zijn.
Om in mijn rubriek een beetje origineel te blijven, geef ik hierbij een
partij(-notatie) uit het Rwsisch

kampioenschap. Een
mondt natuurlijk weer
fraaie combinatie!
Wit: R. Bertsjis
Zwari: A. Fresman

en ander
uit in een

Tot nog toe was het een beetje een
gezapig partijtje, maar met zwarts
laatste zet slaa,t opeens de vlam in
de pan. lVelliswaag is er voor wit
niets aa,n de hand wanneer hii gewoon 38-32 speelt. In de diagram-

stand dreigt zwart' met de z'evenklapper 26-31, 17-21, 27-3t,
t4-2O, 9-t4 en gx32 met g€wonnen
stand. Wit heeft er niets van gezien
en speelt 2a.48-43?
Het gevolg is dezelfde combinatie
op een iets anderre manier: 28. ...,
L7-22:29. 28xt7,27-31; 3O. 36x27,
14-2O; 31. 25x5, 9-t4; 32. 5x8,
3x41; 33. 24-L9, 4-9; 34. 38-32,
26-3r: 9.5. 29-23, 9-14; 36. 19x1O,
15x4 en wit gaf het op, Zwafi,baalt
gewoon twee darrmen en wint vervolgens gemakkelijk.
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Oplossing: 35-30 (37x46) 30-24

(19x30) 38-33 (29x4O) 45x1 (16-21)
32-27 (2tx1'2) 1x5 met het 46i
5-motief. Goed opgelost door B. v. d.
Linden (Nederhorst den Berg), W.
Walet (Almere), C. va,n Oosterom
(Baarn), W. Th. Lensink en J. van
Hengel (beide Hilversm), M. Versteeg en G. J. de Bruijn Seide Huizen).'
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1. 33-29, L9-23; 2. 32-28 (gebrui-

kelijker is 35-30 met Roozenburgof flankspel. De tekstzet kan echter
ook), 23x32; 3.37x28, 20-25; 4.
39-33, L4-2O: 6. 44-39, 16-21; 6.
50-44, 2L-26; 7. 38-32, 26x37;
a.42x31, 13-19; 9. 29-24 (een nogal
flauwe ruif, maar wit had geen zin
om een hekstelling tegen te spelen),

Ter oplossing een eenvoudig niiniatuur (tweede publicatie) van onze
Gooise damwiend Max Douwes. Op-

lunt u me weer tot enige
dagen na verschijning toesturen.
(Uilenstede 427, |LAS AE Amsteilossingen
veen).
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