
Zeer binnenkort gaat, in Parama-
'ribo, de hoofdstad van onze vroege-

;-i.È;" suriname, het wereld-

Ërmo-ioetscrtaP dammen oP het

frónrieraOruitenbord van start'
-- 

Wie zouden de favorieten kunnen
ain voor de nieuwe wereltitel?
-'íoin" tijd geleden wist een of
urta""Ë paianormate toekomstvoor-
;;["", ^ai" *a" uitgenodigd i" ]"!
öàJtË veronica-Pr-ogramma "Het
zwarte gat", met zekerheid te vertel-
ien wié de toernooiwinnaar z'olu

*à"4"o' de huidige wereldkampioen
Àeianae" DYbman uit Lening:ad' 

.--if"f*" 
is Íret nu a1 duidelijk dat

*t- à"* sterrenwichelaar het bij

nàt verxeerae eiad beeft gebari: ge.

"o.*O" 
Rus heeÍt zich voor het

komende WK terugetrokkeu'
NuchÈre voortescbouwers rnet

fennls van zaken tiPPen drie favo-

"i"t"t 
.r*" de WK-titel: de Russen

s;iirki" en Tsjizjow, en de Neder-

Iurr',Ë" Siiutands.-Van dit drietal is
Alexej Tsjizjow, wiens naam nog

wel óp tien andere manieren ge-

"pufO 
tut, worden. d'e minst beken-

de in ons land.*Eil 
Partijfragment van hem uit

het af§eloPen kamPioengchaP,van
de Sovjet-Unie, waarin hrJ geoeerq'

Zwa,rt: A. Tsjizjow'
Wit: E. Boezinski'
it O-t diagramstand heeft de

#àrt-speter óe witte schijven oP

ïàlïa,-it en 46 geheel buiten sPel

sezet.
"-n"-'.rolode: 39.O " , t6'2O; 40'

eíós, títsi 4L.3li'3o, rs'z.4:' 42'

,;ó=G, sarl+; 43. s&ao, 1E'28!;

44. ggr18, gPa18'
T\ree subtiele terugrutltje§ Ï43{-

** Éra* zi.jn oserrrcLt ::'-d-
baaft.

46. 43-S& 217§& 46' lÉ'1'
PlJa; 47. la.{lrl, ssr'c da'

46i§v,18'1q 49' 494I!?
$Iit verliest. Remise was oog:

so-sit, 16-21 (oP 2G24 volgt 3\-?1'
àiiss', 4s-44, ís-z+, zt-zz' 28-3Íl'
àzitt', 16x2, 39x28, 24-29, 2e'2L'
à,e-sE, za-22, 34-s,0, 44-39' 40-45'

;;1i', 4r.'bo, 1?-12 met remise)

Zs-aei. zo-za, 43'sa, 24x35,38-33'
lz-zz, za*n, 22xtr, 33x22, 35-40'

39-341, 4Ox29,3L-27'--4ó. ..., 2o:24i 5o' 80'25' 24'29i
gr. lg-8ó, ,t6'2,Ài :c2. 86'81, 19-24!;

;à:. ;;-;;: zExy"; r.4' stx42' 2t-271

És. iz-sz, 27'g.ti :o6. 26'2o, 8tz44i
Éi. zo*s,4449;58. 9'4, 29'33; 59'

+1E,2#o.
\,§it gee oP.

Vorige oPgae oo' 2795'
J- Vi€rg9wr-
íir*'2,4,9' 11' 13' 14' 1?' 14"

2.24.25.-'Wii 16, 20. 22, 27' 2a' 29' 32'
34,39, 4\-- rrrlfossinez *8 (1?x46) 23rl
ei;44r ie.z (s1#) stry
ïrs1íó 7-z o4*,à, tflo (?É214)

2xó. Praohtig!

*H,,oËïiH #[ Ël"L-ry
;;;""-),;' BoeBread ià€ r

t-*"r§ffi*ffi
sum).- noo eeD gEeÍE oG-- 

-27g4r J. van Eeugei (EIÍtÍ-
- 

Nieuwe oPgave: Dc gÉ
Auteur: D. Eeent
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