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0p 26 december is het reeds tw

= onze voorzitter en goede vrien
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ons plotseling ontviel-.Hii is
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cnze herlnnering. Rust verder
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De eerste jaargan6g z'it er oF. Het resul-taat was 11 af-
leveringen, , r otr-
telbare uren werkren zenuvlen r
We Beven echter niet opn
Vanaf deze maand zull-en ÿÿe broer),erlijk onder êên
band verachijnen met het cli;bblad vân Damier Bruxellols
f rDame a 1a Unelt(Jean Maes ) . Hierdoor zal nie t alleen
ce kostprijs deftig gedrukt worden, maar zul1en onze
L.ezers nog beter geinformeerd zi jn over het damgebêürêrro
Bulten dat zijn er echter nog enkele nieuwigheden.
De rubriekrrFragmentr?wordt gehal-veerC en voor dat deel
vervangen door rrDE COI'IBINATIE}'iOLEN!!.
De heer Th. BERE erland) zat welwil-
lend deze nieuwe combinatierubriek ÿerzorgen.
'iit naam van anze vereniging bedank ik hem hlervcor en
vrens dat een langdurige en suc c esvolle samenwerking ons
ten de ef moge vallerlo r

Als derde nleuwlgheld zull-en er voortaan telkens drie
ongeanalyseerde partljen afgedrukt worden dle om ver-
scheldene redenen intressant zija,
De meeste van deze partijen hoop ik te betrekken via
diverse clubbladenrpersmedlarde Belgische wedstrijdlei-
ding en de Persvereniging van Dampedacteuren(Nederland).
Daarom trouwens de titel:|TPERSVERS DRTEI,UIKtr. (Een ideet je
uit de Groninger DAI'I-TAM-
Nochtans zojJ U het heel vele werk dat ik met ons club-

veraangenamen, als U zelf eens een
nam en de moeit nt

Als j-eder lid één fragment per maand
wou noteren, dan had ik elke maand meer ci.an 3C standen.
0m te sluj-ten wens ik U a11en, en Uw fam11Iie, een
voorspoedig 1975r êD ik hoop Cat begrip en verstand-
houdlng het motief voor het nleuwe jaar moge zijn.

Karel De Raedt

=======================

==
ee jaar geleden dat 

=d Dirk VAN NIMtrüEcHEN 
=nog steeds levendig inl

in vrede Dirk. 
=

Brabo
1 9?5.
Antwer

Damclub Maandblad - ao
Clublokaal: Café Nieuwe

jaargang nr.'l 2 Januari
Carnot, CarnotstraatrSC
te 20 üür rêno Speeldag: Donderdag
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De toEscorers uit de i{ ederlandse clubcompeiiti e:
IE EreklaGse scoorde Ton §IJBRANDS de maxllnum vsn

î l.i punt en uit 9 vredstri j den 1

2o ii.'riIEiiSi'H g-17 (Eén rernlse-tegen rl .Varkevisser)
,3ot/m çto J,oOuDI , j,D&iuI'1 rR, C*viùiKBvrSSER 9-15
6oF.IVE{S 'lo Th,lt/Ei*lElt 9-14 8o f/n i2 F"BO'JG,R.CIJB.C
P. Hù UZ $ü H.lri.G , A. SCIIOTANU S , fl . V"AN WOERKOl'1 9 -7-3
l3o Eddy DB.O ST ( De bro er '',an Frank ) e -f e lrÆi CAPEIIE
J'. sluit de riJ rnet 10 punten uit 7 wedstrijden.
Damclub GOES werd zesde in haar reeks met 5 punten
ffi j den. Hear t egenstand.ers wonnen- de
punten meestaL met een inini-punt ew,ege, maar tcch
draait de ploeg nog niet zoals het moet.De kcmst
van P" SCiiUN SELAAR zal da,ar 'vel verandering in bren-
gen.
'Jy . VAN HULE! zal denke li j k de zaterCagse trip naar
tffiet meer doen volgend jaar, zodat GOE§
haar eigen darnkracht en wat za3- moet en bi j schaven.

in e erste kl-as se ls nog
t ? het aamtal uitgestelde

wedstrijden is bij benadering niet meer vast te
st ellen. Eil dit ondanks he t vel e en gçoe d e werk van
d.e wedstri j dlei ler ori] elke donderdag toch m'àla'r we er
ied.ereen spelgelegenheid t e geven 

"Er dienen gemaakt te
worden om e ha1 en.
ilet bericht dat de K"l{'}.8" uitgaf betreffende
ffidedigen valr. cle wereldtltel door Ton
Sij brands , ble ek op een fout i eve mede deling t e be;
::u st en .
Wat de F.i'i.E" D. vooralsneg gaa*', *oen betreffende
@oenschap ls voorlopig nog niet
gewétên "Een vierkarnp tus s:en I.KOEpERl4ÂI\f H.i{iEHSMÂ
A " GAI\T {iARG en A,ANE}iflIKO wordt iroôi mogeli}k t8-
houden.
Van a1le d.ambiaclen Ci e me Se l-aats.4:e j eiren Coor

Postgiro 31 .89 .24 de he er À,J " ST'JHI"I ' sGrre,'
E st er rlhr-' n'{ ll,,AJ[I{

voor het overschri jven- van hret abonnementgeld.



KLAS.SEh{ENT KA}4Ptr OENS CHAP VAT,; A}.ITIVERPEN-

IBEKLA§§.E:
1 " VERPOEST HN

EA KI,EI NMA}IN R N

JO VA}T BCLT]üÿEI, W.

40 VAN BOUVIIEI, E.
5" LIEMS B.
60 PR]JS I,.
7O CLAESSENS F"
80 I\{ORIS RO

EERS TE KI,ÂS S E :

vl/edstr. tewo Rem. Verl,Punten.
11

10
1?
1nt(
1C
11

t)
12

1g
't 6
15
11
10
10

9
5

8?1
611 o
552
377
262
344 -t()

c5?
'fiie ds tr , Gew . Renn" 1'/er1. Punten"

ld DE ËÂEDT K.
2C' BTJ TTEBIER L "
]o DEBONGNTE P.
,I,Ct VERBEKE P.
5o SPRANGERS l 

"6O BESSON G"
70 VAN DERMEERS üH V{ .
80 VAN HOVE G.
9o JACOBS V.

i OO JANS A"
l IO BESSOI\T EN

1 2é VANDENBUSSCHE I,"
1 3" BURG H.
i 4* DTERCKX Gu

T 5" VERBRUGGEI{ J"
16" ir0PEz Y.
1 7a DTERCKX R.
180 DE BUYSSCHER E.

AtI ERLAAIS TE }fIEUWTJES .
Het HÂRIÀII DAMTORNOOI dat op 1 4.12 te Bakel gehouden
werd gaf de volgende wlnnaars(negentallen)
Hoofdklasse: IoVAD 2 14 p. 20R.I)oG. i 2p " 3o VRIENDEN-
DAIqKRING 12 4ffisron I 1 po De meest opvallende
uitslagen waren wel, dat wereldkampj-oen T. STJBRANDS die
op het eerste bord speelde bij RDGT remlse speelde tegen
IEWKOI/IL CZ(Lfunb o Kamp. ) (Oie we ln I uik zagen winnen van
F" CLAESSENS ln de v{edstri j d tegen PHTLfPS, en die op
BRABO t S DAI{DAG DER 1 0û een eerste plaats vregkaapte ln
hoo f dklasse.) Verder spe ei"de Jeugdvtereldkampioen R" CIERC
op het derde bord \rân VAD I, en verl-oor van de ons 6oed
bekende Harry OTTEN van Phi"lips Eindhoveno '

Koeperma4 schree f een ni eiuw boek: Fositsionnaia f gra na
StoEIeîols jno j Doske - 26î. b)-2, Vclgens hem zi jn beste .

I

1g
18
17
15
13
11
13
12
12

9
9
9
b

4
4
4
1

1

1i B ) 0
12 B 2 2
'r 0 I 1 1

13 6 3 4
961211 1 3 1

1t 5 1 3
952.213 5 2 6

9133
9414

1C 4 1 5
9225
8206
8206

r] 2 0 11

lC 1 O 9
5014
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problemis t rnaakte voor
ische c ornbinatie .
ecompllceerde aard,

een jaar-
e een pocket-

D-" opE'-sslngen moeten ten laatste op 15 januarl ?5aan mijn adres opgezonden word.en.+++4+
over damboeken gesproken" zcne t, kw,am een r:lieuw
boekje van de pers. Het werd geschreven door deFriese meester pi_eter BERGSMÀ"
De tltel r ttl.eer spelenderwi js dammeïr.f r" Het 1suiteraard dus bedoeld voor d.e beginnerr gn kan onderandere ook aangewend. worden voor propaganda-doelelnclen.
Het bevat f08 diagrammen met oplos.singen en is ge-dl9}r!" o-p gla.lze.nd- papfg, prijs I FL.ZrSOtÊ * +s +ç +Ê ,Ê ")Ê-â$ àe f* x x lÉ rs tÊ +ê +Ê ,Ê t+

5



PERSVERS } H I I] T U Ï K"
.ôon11û1 cno oûoôQ0 to00000 00000000 00

Parti.i en
llc*?: 9-Hs ss§ !e g s:Bspgrgree!I- 2: 11 :Z!

.t . 33-29 20-25 29-24 19x3t 35x24 14x20 11-2? 2Ox29
'5. lt+*Zl 18x29 2?-22 r ?Xe8 12x14 11-19 37*32 1o-14
i " +t -j? ,-1 o 39-33 1 a-l I 44-t9 7-1 2 5c-44 t -7
13.36-31 i1-1? 46-41 ?-11 11-27 9-13 41-3615-2o
ti. 1z*t1 1o-15 4'È*3? 4-10 4?-4?- 17*2t 13-z.8 21-26
21 . 39-33 20-24 43-19 15-z.a 49-43 3- 9 40-55 10-15
à5, 34*zg Zi4r: 2?-2?. 18x27 51x?2 12*18 22-17 11x22
24. 28x'.r 7 19*23 32-2? 23x34 2?-2t 1 6x?? 17-1 1 6x17

3j. s?^it 26x3? 42x1 ! 2a-?--5 1 1* 6 2* 7 6-1 34-4a
1r . t x-j 40x49 5-46 3a44 39x19 13x24 33-29 24x42.
- 

.îs He g !: ! r i *s=E: E] i Es s s- ?: 9- Ls * I s s: §9*P- e E- 2 : I L {22!:- --
'i . 33-29 19-23 35-30 14-19 40*35 \7-22 39'33 10-i 4
i. 44-39 2o-?, 50-44 ,- 1 O 30-24 1 9x3o 35x24 1 4- 1 9
g. 44-40 1 gxJC 32-28 23x32 37x1? 11X,22 29-23 18x29

13,33x35 12-18 41-3? 7-12 3?^J2 1o-14 46-4113-19
1?. 18-33 1 - ? 42-38 B-1 I 41-3? 1- I 48-42 1 4-2o
21 " 31 *25 1 g-23 32-?? 22x11 36x27 i ?*1 7 37-32 8- 1 2

?5" 33-28 2- B 28x1ÿ 11x24 34-30 25x34 39x19 18-22
29 . 2?x18 1 2x1 ta 42-37 20-24 4C-34 9-13 43'39 7-1 1

53. 39-33 1 4-1 9 34-10 4- 9 45-4A 9-1 4 4A-14 1 4-20
1? . 4?-41 20-?5 41 -36 I l;t I j?-31 1 5-2A 49-43 1 B-?3
41 . 52-27 8-1 3 38-32 13-18 41-35 17'21 26x1? 11x22
45" 51-26 22x51 36x2? 5-1 1 33-28 1 l-l 7 5B-i3 16-21
49. 27x1 6 18-22 32-27.'tt.Scholten-J.Hobbelen Excelslor-Gronlngen 1 6.! \r74,
î .-;Z:âB 

-Is: 4--55:âe- E--37"U8--â6-"f5--4î:31-T2:r8--
;- i?-32 ?-tz zg-?4 o 35x24 1- 7 39'31 16-21
'o' 31-26 18-22 54-29 6 46-41 21'2? 32x21 16x27

G: 38-32 z?x1l 43x32 c 42-18 1 0- 1 4 16-3i 1 4- I 9
ii: 4o-i5 I gxlo 15x24 o 49-40 1 0-t 4 48-43 1 4-l 9

zL 40-35 tg"is 55x24 4 44-40 1- 9 49-44 6-t t

;; " 4i-1s 1 i -i 6 41-i6 B 47-42 9-11 31-27 22x11
'nl' 15xz? 4- g 28-23 2 27x18 11x22 19-34 22-27
:Y=' ià"zt 1 6xz? 44-59 5 1r-28 1 ]- 1 B 39-31 9-13
1Z' 

-ça-uu 
?-t 1 4o*J5 6 3r-30 2- I 44-40 17-22

?,{' 2a"ii tzxzt zgx 3 I 26x17 z?-tz 3Bx2? 18'23

i;: zç"re zcx4? Sxzo 4 18-11 47-36 27-21 16x 4
49. 17-12 t6xZ7
Ziezo dit waren
volgende maand
nen aanbieden.

12x 7 4-18.
ze dan voor de eerste maal.Ik hoop de

een beter geselecteerd driel-uik te kun-

6
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Ziehier de oplossingen van de
I' COU P iE BAtri\ l CEMEIIT ti -probl emen
van. vcrige rnaan d.
Di.as,ram à-:lToepassing) 28-23 (29x18)
5@) 21_22(mr.) (49x46)
27x2 (tâxZt ) 2x5
Diagram 1 zTi -21(L7x26) 48-41(79xqa)
ffi) (+exr+1 12x1?6x37)
4tx72 (r 4x77 ) lxra (*xzz1 Met

ing van de Coup Turc.
z 49-4+(æx+g) Z.-Zo
-t7 (rrxlr) 40-14( Bal . )
x1( 49x40 ) 1x45 ( 1-6 )

gedwongen 45-7.
Het thema van deze maanrl verreist
drie witte schijven in een drie-
hoekige stand.
.De verplaatsing van wit, van vel d

7e naar 13, lokt een slag van de
zvttitte dam uit , â1sook e en tempo-
zet voor wit. "Ooup )EVAUC}IEIT,Eil
Teze slag werd z,a Fenoemd a1s
tri buut àay:r Berna rd DEVAU CHEILE
die als eerste de grote mogelijk-
heden vë1r1 d.eze wending. onderz oeht .
In 1964 organiseerde ik eerr wed-
s- ri 5 d voor problerni st en rond
dit therna.
De ereplaatsen gingen naar 3

CAI,IIJ S

en 50 A\IID,

IJ Pf,ET
en 5c I,.DAI['{AN"
Het tweede Ci*gram is de t'oePas-
s@t motief.
Het probleem uit d.iagram drie
@dig genoeg, bijna
geLljktiSaig door d'rie verschil-
f endé a,rieurs gecomponeerd, met
name: I.DAIMAN , Fr. PER-EZ en J ' GAi{m '

J.G"
J-,

li::tr
:il:il
r::;ti

g
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Eindspelrubriek door
J o s DEEf,,imJ-

Ie oplossingen van vorige maand:
§!end__qL_l : 47 -4t(ru48) '+r -flffia wint+
S-bi2nd. nr. 2 : 43-18 36 -4 I À) 72-28,
Wxll(.lç+t) l*-ij(qtxlz) 46-4t.
Stand nr. 3z 4t-14 (22x50 ) 74-1
@4(23x5o) 1-6.
Stand yrtr.4 z jB_l,rGgxZA) 47 _4?-

WjB(lTx4z) jt*4e-(21 -29 )
48-47 (29-34) 12-28(34-40) +t-19
( 50-45 ) 1t-27 ( 45-50) 27 -22 .
Dit was lvel eerl btlzonder mooie
compositie van Mertens.
Y[at de opgaven van deze maand+9

ffiet U opvallen, dat
de eerste drie standen zeeT veel
gelijkenis met elkaar vertonen.
We1nu, de oplossingen zi.ja voor
de drie standerr totaal verschil-
lendl
De vierde en laatste stand is
weer een vElITTlTIî MERTm{s.
Het geheel is slechts 5 zetten
diep, en loopt uit op een motief
dat irr gelijk welke wed.strijd-
partij z,ort kunnen voorkomen.
Het l oont du s zeker d e moe it e
de oplos sing ervan eens op te
s poren .
Voor aIle standen:

TÿIT SPEEIT EN \ryINT .
En de be denking vo or d,ez e maand

van de Ciagramstanden en ook
nog' een geluklrig eR succesvol
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DE COMBTNAT TEi,IOIEIJ .
ooooooooco00000000

Damnrbriek deor Th " BEIfENDS (me C . )

Hierblj heet ik aIle lezers
hartelijk welkom.
Ik hoop d.at 'J a1len ve e1 ple zier
zu It bel even aarL mi j n n.bri ek
ttDe Combinatiemolentt .
f n de e erst e a,flevering best eed
ik aandacht aan enkele combinaties
uit mi j n privé v eîzameling di- e
ongeveer een kleine 1000 slag-
zetten bevat.
Ik stârt net een viertal klassieke
combinaties.
Nr.l is van I'11. DUWES. ,.

In d"eze diagram komt e en fraaie
compositie van d.eze auteur aan
de beurt.
Vocn de diagramstand geldt:
llint wi t aarL z eiu?
Nummer twee kcmt ult het kamploeTL-
@sIand 19?1.
Â. AI{XREIKC (Wit) tegen MA§SJIE}T.
I{ce kan wit na (f+-ZO; winnen ?

uit het kampioÊrtS.r
D. V . (,,Vag eningen )

l-947 . VVit weet sehitterend de
winst blnnen te ha1en"
De spel-ers waren DEI"TKERS (Wit)
tegen G. VÀN DIJK (Zwart)
De laats*,e " In Lret wereldkampicen-
sïïâfr-ïffi- te Merano (ttarie)
( I " 

KOnpERi4ÂIü t eg en FANELT,I )
speelde Fan ell-i f outi ef ( 10-14 ) ?
',fli t kan nu wi nrr en " i{o e ?

i1) 38-13,48-43
38 ,,1+-19 ,40x7 lVit+
o ) ? 17 -3t ,g2x4l,
5 ,5x37 lïit +

z 27 -22 ,jZx7l,
,35-10 ' 

40x7 lVit+
U)_(rü:_fd'? 34-1a,4oxr8 ,4L-77 ,

s5:fr, +ÿ40,28 -23 ,VB-\? ,4749_"wit+rnP
s
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Bij het naspelen ,?* de partijen
ging viel me

volgend veressend en. toch nlet
diepe winstfragmentje op ult
d e partij tussàn A ' GORRBE (Wit ;
en J " GR00T IN I{UI S ( Zw ) . 7,wart he eft
zojuist 25-1A gespeeld en blikt
reeds begerig naar de remise.
iVj-t denkt er gans anders over
en l-aat C e z e net ten vo lgen :

47 -4L" (',;6'x47) ?9-2i( A7x29)
23x14 en wi"t \von.

een partij -
h. BERETtrDS en
wart speelde

hier (?2*21 ) 3?x21 (16x27) en
probe erd e hierrae de wit te ver-
l- ei d en t of 45 -4C . iii erop zou ech-
ter zond.er pardon( +-fO ) volgen
en de dreiging (fZ-af) is dode-
li jk.Yÿit d.oorza1 dit sl-uwe ma-
neu.ver el1 speelile 19-33.

gaf we er
agrammen.

In Ce tlvriendendamkringt' §tond
de beslissingsfaze uit de match
tussen G.GAGNON(\ry) en H.WIERSMA.
Ie Canadees heeft aIs laatste

Ert wit gaf oP.

Ti.i d.ens een oefenparti j tegen
ffi l{emiksemerlaar -Frank
Van De C ra en ( w ) naa ik de zwart e
d.am re eds ter hand om de z e oP
vel-d +9 t e deponeren ' 0P het laat-
ste ogenblik ondekte ik het va1-
l et j e d.at m e ge spannen wa s .
(ro- 4il? D9-2rI ( r9x39 ) 17 -22
( ?xte ) +o+ 4 ( a9x4o ) 15x44 .
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PERSOONTTJK KAI'{PICENSCHAF VAN BETGTE 1975.

De resultaten van de zlftingen waarin Frans CLAESSENS
zj-ch wist te kl-asserene

p.(]1 ) f il
?. GREGOIRE M" 8 p" (]O) ( ?)
3 " VAN DORMAEL J. 6 p.
4" FICARD R.
5. S}VERTS J.
6. HARO M.

5 pr
2 P.
I p.

V\r ILt EMS Th .
DEBCNGNTE P.
SFRANGERS I.

5 p.
2 p.
I p.

VANDERMAELEN For falt.
De eerste drle klasseerden zich voor de exellentie€§roep.

op zondag 23.3.1975 1n de
met het gemeentebestuur"
hlerover uitvoerig geln-

De deelnemers Exellentie ; VERP0EST H" ( f "ry. ) Kampioen
ffiwEL ù{"

SENS Fr.(N.t',t vtnffi.)
SLÀBY A. ( N.M. EE p. (M.p. ) WTTLEMS Th. WCITERS H.
DEMESMAECKER J. ( T.M. ) GREGOTRE M" ( C. N.M. )

BATHE F" - REY}TIERS L. -
ER F. - VAN }TCLDERBEKE

FELDBUSCH J.P.- GREGOIRE Maurlee GRUSLIN p.-PETITJEAN
R,- VERSTEEGEN R.- DE RAEDT K.- DEBONGNIE P.- SPRANGI]RS

!"- MORIS R.- VERBEffi
De final-eronde wordt gespeeld
Gemeente ÀTTEL in samenwerking
A1 de deelnemers zul-l_en later
formeerd worden.

I NTERq!UBKA],IPr OEN,S cHAF.
Brabo i zonder V ietterde de bljna

-

beste Brabo 2 opstelling (zonder J. Deelen) met B-O
Brabo 1 deed hetzelfde met Konlng Damas (zonder Verpoest,
FFffin Lierns. ) rn deze wedstri ja begon B.Van Bouwel
aan een foutcombinatie die de partij moest uitmaken, dochdie hem tvree schi jven en daarna twee punten kost te.6-?
_E+!" e_ glng diezelfde dag op zi-in sloffen wlnnen tegen
ivit-Zwart Gentr ên dit dan nog met een verzwakt team.(Zonder MorisrDeelenrDe Raedt, Bijttebler of van Hove. )

e cijfers van Damier Bruxellois
poest kon de Brusselse eer redden.

Damier rxel-les won van Damclub Genk vemassend met j-j.
De uitslagen van de andere ontmoetlngen u/aren me bij het
ter perse gaan niet bekend, maar zult u gedetailleerd
elders in dit blad terugvinden.

Tn de "rulste z"tfTài*+:ii:t:;.iràâl.J+ stond in diagram
2 een zwarte dam die een schiJf moest zijn.De schuld
diend echter gezocht bij de drukker"Voor Uw nodeloos
gezcek echter toch onze excusêso A^



LET OP DIE KORENAAR II

SPAAR IN GOEDE AARDE

terecht voor :

depositobons
financ ieringen
persoonlijke leningen
leningen 2'rang
handel skredieten

I

ttt

girorekeningen spaarboekj es obligaties
kapitarisatiebons Eurocheque en Eurochegue-
kaart kasbons hypotheekleningen I o rang
kaskredieten.

uw asent : wrLLy V A itl D E R lvl E E R S C

Hof ter Heidelaan 3

27LO H O B O K E N

te1 . 27 .47 .67

U kunt ook

(

Voor een agentschap in u!ÿ omgeving te lef oneer
op : 03L/38.78.20 (toestel 115).


