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averij op, door van de JegclaaÍ
& 6 (42) VlpdimÉ,§Eie 1" *r1iezeil;--É€ B
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teà'oniechtè van rIt, dat Rejc - i:e
Itmfda,r@r van het toernooi was aanmerking genomen zijn nationade Nederlander Henk Fokkink, die liteit - nauwelijks kon dammea. In
werd geassi$eerrd door de Pool Hen- de vijfde ronde versloeg ik verrzs'
ryk Go[as. I]eze Fokkink verveelde send, zij het door een mazzeltje de
zirch aaavankeliik stierlijk, maar latere toernooiwimaar Budé, maar
Daamate hij he langer hoe meer de eindzege kwam aiet binnen be
in de wffi werd gelegd door de reik.
phafseEjb bureaucratie, begon hij
Dan nu wat techniek.
zich steeds rrcer op zijn gemak te
Zie diagram I.
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plaats Trzcianka werd verspeeld, is
gewonnen door de Nederlander Eddy Budé. ?weede werd de Rus Andrej Kalashnikov en derde, u raadt

het aI, werd - evenals vorig jaar - voelea. Op de slotdag zegde de inmiddels stmfenab Fokkink de toeruw redacteur.
De plaatsen vier tot en met veer- nooi-orgaaisatie toe, volgend jaar
tien werden bezet door een achttal opnieuw als aJtiter op te willen
Polen, een Joegoslaaf en een tweetal treden.
\trat de toemmizege betreft kan
bedroevend zwak spelende Russen.
Ziehier de eindstand van het vol- niets anders g@g$ worden dan dat
gens het Zwitsers systeem verspeel- Budé deze voltedig heeft verdiend.
Hij was de meest creatieve en tevens
de toernooi.
de meest doelMende sPeler.
E. Budé (Ned.).................. "....8-13
2. A. Kalashnikov (USSR)...........8-11
3. E. van Dusseldorp (Ned.)........8-11
4. M. Kucinsl<i (Polen) ...............8- I
5. R. Sawczyk (Polen).................8- I
6. S. Dziubek (Polen)..................8- 8
?. P. Chmiel (Polen ....................8- 8
8. W. Rejc (JsI.)..........................8- 8
9. J. Graszyk (Polen)..................8- 7
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10. S. Jakowczuk(USSR).............811. M. Mackowiak (Polen)............ 8-

?
6

(53)
(50)
(53)

(47)
(52)
(51)
(47)
(48)

(44)
(43)

De sympathieke Moscoviet Alexej
Kalshnikov sPeetde wij sterk, zij

het tamelijk ,,schools". Hij had bovendien eea beetje geluk, dat wijwel verloren staande posities tegen
Budé en Van DusseltlorP nog remi'
se bleken op te leveren (voor zover
je van geluk kunt sPreken).
- Íkzelf liep al in de eerste ronde

F-=;---4

bi

..

l

.-:

',

.'.. .'j . ,, ir'
,''''-,''..

Zwaxtr J. Graszyk (Polen)

lllit: A. Kalashnikov

(USSR)

Zwart heeft een scbiif minder eo
doordat hij verder ook wat onhandig speelde, verloor hij de Partij.
Àanvankelijk dacht

ik, dat in

de

diagramstand een snelle remise mo

gelijk was middels 4-9,

14x3.

àz-ze,}xzL, 16x27 en ondanks een
voorsprong van twee (!) schijveu is
het niet duidelijk, hoe wit moet
winnen, Kalashnikov gaf echter

aan, dat dan verrassend 4O-34! was

gevolgd met oP 2?-31: 38-33!!
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46-40 rr;let dubbele oPPositie en oP
28-32, 37x2a, 27-Bl, 4842, 31-37'
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