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B*lg Yerpoest
met tegeneo
ge<iir r.litzondering drit' dit soort
Öoup Éo.yals gpvolgd worden dóor
een tegencombinatie.

35. 33-29:, 36x47r 36. 37-37,
26x28: 37. 38-33, 47.x38; 38.
43x72....

In slagzettenboekjes gaarÍ dit
soort eindsiagen immer door naar
1. maar slaàn naar 12 is eveneens
ruimschoots afdoende.

Dan volgt nu de partij Wirny-Ko-
slor waarin de uitspeler zijn visite-
kaartje afgaf voor zijn latere toer-
nooizege.
Zv.tart: A. Kosior
Wit: A. Virny

1. 32-28, 18-23: 2. 33-29. 23x32;
3. 37x28. L9-24;4.39-33, 14-19; 5.
4l-37, 20-251 6. 29x2O, 25x14; 7.
37-32, 12-18; 8. .46-41, 7-12: 9.
41-37, 15"20; 1O. 44-39, 1O-15; ,11.
34-30, 4-10; Zie diagram 1I

Diagram II
De gerniddelde Nederlandse sub-

topper speelt in deze stand 4O-34 en

kn js't \,.Él

ol.en. \À,aa t :

ker siaaL
subtoppor.
l-rreester.

Hri rers
12. 1+7-411 ..

Zor"oer t
rcsi van dr
gende diagr'.
i2. ..,2u-2-
39x 10. t.7. - 

-

45-4C. '2O-!. . -

29xi?.12xi-
20. jlSx:4. 1, - -

22. 37x28, 1.-
24. 35x24. .:.'
26 J l-30. ?: :'. - ,

28. 42-3?. 1 t- -

1L-27 1i 2: :
.x t-10. 5 10
13 39. 2 1-2,
39 33. 7-1 I

38-33.3-B: : -

35x21. 1? ':-
32-28. 74-19

Eric van Dusseldorp

WE VERVOLGEN onze'reportage
over het internationale invitatietoer-
nooi van Sandornierz (Polen) dat
'van 20 tot 28 juni'j.1. gehouden
werd.

De vorige keer was rk nog rn een
euforiestemmrng vanwege mijn ei-
g'en succes, rnaar inmiddels ben ik
weer wat bedaard, zoclai ik in alle
rust over kan gaan tot de orde van
de dag en de prestaties van de and+
re deelnemers.

diagrlam L

Zwart: S Gorbatsjov (USSHt
Wit: O. Verpoest lBetgië)

De inmiddels 66-jarige Belgische
veteraan, tevens kampioen van zijn
land, won in Sandomierz slechts
één partij, maar dat was dan ook
gelijk een hele leuke.

IJe met irn art spelende Rus Sergej
Gorbatsjov voeide zich in de dia-
gramstand kennelijk niet zo op zijn
gemak en besloot daàrom om spij-
kers met koppen te slaan. Zie Aià-
gram I

29. 24-29. (?): 30 39-83,
29-34: 31. 4Ox29. 23x34: BZ.
35-301!

Een fraaie lokzet. ,,Die ouwe heb
ik in mijn bjnnenzak'' moet Gor-
batsjov gedacht hebben, want hij
speelde zonder veel dralen:

32..., 19-23?; 33. 28x1?, 11x81;
34. 3Ox39. 31-36:

Maar drt had onze ouwe zien aan-
komen. Het is . overigens bepaald DMGNAM I
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