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-Onze hoofdklasser E.VAN BOUWEL belooft me'reeds twee
maand een analyse van een zeer lntressante partij
bestemd voor de rubriek ANALYSE.HeI is daarom dat U

voor de tweede maal verstoken blli ft van deze leer-
zame reeks. We wachten op U Edward.

- Op 4 mei zou de Belgische danbond een propaganda damdag
EÏÏil-'rganiseren te I,IONS (Henegouwen) . Prlma lnitlatief !

- De vemichtingen van onze vertegenworfllger,s op de wereld-
k@ te Amsterdam was meer dan bevredlgend.
Patrick MAERTENS uit Genk deed heel wat ervaring op ln

arvan velen op meesternlveau damden.
Christiaru CLAES vemaste ledereen door haar goed rired-
s@at meer ervaring had haar puntenaantal
aardig wat hoger gelegêrlr

- Ook de antwerpse competitie
niet meer op een vlotte wijze.
We zagerL Hugo VERPOEST slecht gehuneurd de zaal- verlaten
tqen bleek dat zijn tegenstander om Br3O üe reeds met
een ander partner aan het dammen geslagen ïIâs r

, H*-t is duideliJk gebleken dat te welnig leden ziclrr be-
komvneren om het goede verloop van za een competltie.
De dupe hiervan zi j n de spel ers met ttgood-wl11rr en voor-
al Vic Jaeobs onze wedstriidleider, die dan nog vles' bekeken wordt op de hoop toe.Het slechte speelselzoen
dat Vic d1t jaar meemaakt 1s ultsluitend te wiJten aan
al dle ongewone wedstrljdperikelen.

- Ludo BIJTTEBf ER is er weer. Na een jaar rrrodage'r , heef t
hij in de eerste klasse postgevat bij de besten.

- I-lichél GREGOIRE van Mosan Luik, moest te Amsterdam hals
over kop lnspringen ln de treesfergroep van het Suiler-
damtornooi, dat zowat het belangrijkste tornool ter
wereld is.

-'fÿe zagen- hem daur een wedstrijd verliezen tegan
ÀlIÀR (Suriname) op een munier dle hem er biJna toe
aay\z ett e zi 1n haren u i t t e nrkk sn .

. 
Tegen de rl ederlan ds e strrde.-rtenka::npioen SCilOl.îmt

.l . ' "/ "



Cie nog kans had op de eerste plaate in dit sterk
bez et meest ertornool , nan hij wcorr#raak op cie
morele k1ap, en tiÿon.

- Ook de Congoreee fransman NIMBI had claags daarvoor

--
reeds moeten ondersinden, dat een getergde Miché1

_gevaarlijk 
wordt oB het lrondeûuitenborà.

werd het volgende nog gezien.
d een fou +uzet t egen StJEGOLEW

toen d.eze even ïveg was.I_{ij gam eenvoudig zj jn schi jf
t er.rg en speelde een andere I
0f tot wat ovenrinningsdrang kan leiden.
W vermomd. als Stjegolew zelfrdeed hetrecnt echter zegevieren door de partij toch te winner

- M roinder aangename belevenis hadden we
toeri we rEàÿonds in het hotel sÊmen met Grégoj.re,Picardllepsjits en de ge'à,e1dig vriendelijke en
gympsth^lgke zuster van schaedrgrootmeest tr SpAgSI(r,
rraida SPASSKÀJA tot in de vrôege uurtjes damden.
@ kwam er een dronken (belende) neder-
laadse j ournalist, àl e Can dan ook nog bi j de
organisi e erge ns be trokk en scheen, de nrssische
spe elst er bij het ll chaarn grabbelen.
Dit ergeratd misbruik van nederlandse gastvrijlreid
voad lk vi es elij k en flagrant.
cp de amsterdamse walretjes had deze heer(?) zich
zonder aanstoot te geven veel bet æ }runrren uitleverr.
Cf, Haartoe dronkenschap kan l eiden . ^-

-"Ie Fouwelij " dat ln Nederland uitgegroeid is tot :ffitionaal hmblaC." versèrri;nt vanaf rrr.=
2C in off-setdruk.
fuiten het veelvuldige hoogstaande technische nieuws
g eef t het ook algem ene daminforrnati e di e soms nogal
erg }c itisch lngepakt is.

zes rnaal per jaar, doch de be-
fr equ ent er op de darrrmarkt t e

v ers chi j nen .
De r§{akt-Le: Herman GRODIEVEID,TIim JJRG r êr,l' Hermanmo, vaste med.ewerk"isr Ton sf.lmAltrn5,
riqrk AliHUA rJohan EASTIAÀIIET , Ru di PAI,I,IER, C ees
PIF-DEI en F ob CLERC .

per jaar storien op postgiroIt p.aiÀlexand.erkade 5 hs
t e Âmst erd.am.
\:an onz entw eg e z eeT warm aanb evol enl

ocoooooooooooo0,lo
2..
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Neen geen melding van prij swinnaars, maar een
melding van een redactionele vergissi-ng.
Btj het lneenknutselen van het kerstdiagr"am vergat
ik ee
Bij e heb ik tij dig in-
gegrepen en nnet de hand verbet erd.
0m i eder d,ezelfde kans en t e gev en zal- aan led er e
go ede optos sing lot 20 f ebnrari een pocketdanrboek
6r een âbonnenént@egeven worden"

AGITFC}IOW KAI'IPTOEN VAI{ DE SOVJET-IJNTE.

Bij afirs ezigirei d van An d.reiko , Gantwarg en Ko eperïran ,
is AGAI§iiOuÿ erin geslaagd om het nationaal kampi-
oenschap op zi.ja naam te schrijven.
lwe ede werd '{i. S'fJEGOIEW ,o A BATSIEÏII 4 o Uf f S&INSE
50 Sf,OMDSKOI 60 KORENEWSKI 70 TSJOEI,KOW 80
EEZWERSJENKO 9 O MOGIL]AI{ SKI 10 O SJA}VER }IAN
110 PROCiiOROË l.2O IüIPTÂN L1O ÎSIPES I4OKOIODIEW
] 50 ZÀI,IT IS 160 G0IOSoF.IEIY 17 o SREÎENSKI
18 O KOT,ITRC BÀRSKI 19 O KOEI |JNETSOIIi .

Dat het een sterk nationaal tref fen was bliikt uit
n plan en IsiPes, gev estigCe waar-
den in de Sovjet-Unie, kwarnen er haast niet meer
bij t e pas.
De- ni arwelingen Procirorow en S j awerdian deden
âffiitis (frrnp.v.Letland) speelCe onder
ZiTn waarde eû eindigde vi3 tti ende.
De favori et en îs j egol ew êau a-wer erdk?mpi o en ) en
Mitsjaneki (oua-j aigd-wereldkampiogn) "n 

wir'naar
van het SuikerCamtoinooi ].97r) werdcn geklopt
door de l.loskoviet en Int erhati-onaa1 Grootmeester
,f{ladimir ÀGAI§NO'#.
PiJtig detail: de nieuwe kampioen is één l'an' cle

-

@on SIJm.ANDS, de levende Camlegenilet
wist te verslae.n. (Samarkand 1969)
Ton nam eCht er we erwraak in het kinta-torraooi .

W e rrllnqme4 het overli j den van twee markante fi-
ffie âanwerelc.
dp T6-iarige leeftii d sti-erf_ !e peda dhr.-?II,I,Ei:S
J'.H. oüd-vË cl^zitter- van de K.N. D. B.-z-itter van de F.Èl.J.n. die hii mee rL.

verder cntviel de bekende lrroblemist
ult tieeüstede op bijna tachtigjarige

,.



IMI,GISCi{ IIJTEHCIiJ .EKA}!iIOEN SCHAP l-975 .

en stuitt e oF,

Brabo 2 t ege n d e hoof dst eCeling en van Èmier
Bmie clan nrg met een verzw&kT-Gâm
kw.rnen opd-agen, kreeg een 7-1 aar:L zijn been.

en speelde er ûet 1 manl
e aàri de bnrsselaars cadeau wer-

den ge,Jaan, sproten vcorts uit slecht gemaakte
afsprâk en.
E en we ek lat er kr eeg Brabo 2 t e Genk
fir:.g die kon tellen:(ffi
Z on dag Lg . 1 stuurd,e Brebo 1 datz elf de
d,ezelïde ci j f ers hui sffi' ( Z-r1
Brabo 2 dat hoogstnodig haar blazoen moest op-
ËËfFateran , trad. aan in een tameliike sterke op-
st elling en wôû van het g edu chte If elloi s m et 5-, "
De gedetailleerde uitslagen vindt U elders in de

een afstraf-

G enk met

uitga.ve.
o o oo o o o o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c

I]Â.TVE $INAIES KÀHPIOENSCHAP Vâ$I

NEDERTAN}.
Dez e is volop aan geng en de eerst e uitslagen ireb

IT,EIRENæNK en lin §CHOI,IEN.
Groep 2. J.m RUITER(N"M.) Xrs.D. IIE JoNG(N.ll.)
n]Tt\--Wrsr6liro0 ( CIN) E. BRoltsrRrNG (N .H. ) P. GERMÀrN,
l"vfu\ BEEK, J.DE BoER, S.DE JoNG, R.VAN TIÏ,BoRG
en R. CIERC .
Het eindklassement is voor het volgenÔ fillün€T.

ooooooooooocooo000
Op is er een Jubilarmtornooi
van clambond te De1ft.
op 3?Terdag 15 febnrari is er de l.D.D.B. damd.ag

t e Hl-Jns Durg ' 's van h et probl emist en-
werd door de Suiker-

stichting, 1o fheo AUBEA.'I (Ar1és-Fr.).?o Boris
Si[ftfmÏUosfoil- 40 A.KUÏKEIII €'LZ '
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Gew 
"

Rem 
" Verl * Punten,

I ) VERPOEST H.
2) KLEINHANN R.
t) vAN BOIIITEL iïalter
4 ) VÂN BOIIWEL Edward
5) LrEl,[s B.
5 ) PRt.lS L.
?) clanssnrs F.
I ) r4oRrs R.

EERS

13
13
t5
l8
ll
t3
16
'15

TE AS

22
18
17
r5
12
12
12

6

I
1

3
7
2
4
5
9

2
5

7
7
5
6
lo
6

S E"

IO
6
5
4
3
3
I
o

Kt
NAÂH" We.# tr. Gew. Rem. VerL. Punten.
I)DERÂEDTKarel lt B 32) BïJTTEBIER L. 13 g 3
3) BESSON Gustaaf 12 6 3
4) DEBONGNIEP. 10 6 6
,) VAI\'HCyEG. ll '6 z
5) SPRANGER§ L. tO 5 5
7) vAN DERMEERScH tY" 12 5 3B)BESSoNErnest 12 5 2
9) VERBEKE P" 13 5 2

lC) JANS À, g 3 3
T1) JACCBS V. 12 2 2
12) DIERCKX Rnrdy 1O 2 I
: II VANDE}TBUSSCHE P" 10 2 I
14) HUPEZ Yvonne 13 t o

o
2
3
4.

3
z
4
5
6
3
I
7
7

t2

1g
1g
1'
14
14
13
13
12
x2
9
6

5
5
2

De inhaalne9glli.j.1lg, beginnen een vlot verloop te kennen

-

De onderllnge afspraken zlJ n 1egio. Enkel-e ziJ n me t hun
dertien wedstrljden reeds uitgespeeld.Op korte termijn
kunnen we tot de klasseindeling en finaleronde overgaan.
rn de hoofdkLasse staat Hugo vERPOEsr duideliJk op kop.
O Oe kampioànstitel er dubbel en dlk 1n.
Ro6er KI,EINM.â.I{N behoudt de beste kansenop de tweede plaate.
@ ereplaatsen op de rangllJst kan geen
voorspelling gemaakt worden, daar het aantal gespeelde
weds trl j den te zeer verschillen.
Volgende maand hopen we wat wijzer te zijn.
Ars we ciit jaar de prestaties onder cie loupe nemen, dan
gaat onze bewonderlng naar I Edward Van Bouwel, René Morls
Gustaaf Besson, André Jans en naar Yvonne Hupez dle in
dit sterk mannelljk gezeldschap de moed bliJft opbrengen
deze harde l-eerschool door tC bi j ten.

§-v



PERSVERS DRIELUIK.
ooooooooooooooooooooooooooooooooo

I. È 9I9 !IE§: 4: § 9 S9I4§g g 
- 9 : 3 - - ! : ! :!222- 9 ! ls s I! : - - - - -1. 33-Zç t7-aZ

,. 32-28 19-23
g. 31-25 2O-26

13. 37-31 22-29
17. 37-31 1 6-2 I
21.46-4t l1-17
25. 41-38 7-1 1

29. 39-33 I 1 -1 5
33. 27-22 17x28
,7. 4Ox29 1 2-1 I
4l . 55-30 I l-l 7
45. 4?-42 t8-23
49.24x13.

39-13 11-17 44-19
28x19 14x21 35-30
24-ZO t 5x24 29x2o
3)x22 18x27 31x22
40-35 t2-19 44-40
41-37 17-21 38-32
38-33 2- 7 33x2?
49-43 7-1 1 33-28
32x14 13-19 4?-38
45-40 1 1-17 

'8-3240-35 15-20 15x24
48-43 17-21 38-33

23-29
3-8
8-ll

1 7-22
1 g-21
22-28

35-30 2a-25
,o-45 r1-r5
37-32 5-t t

37-32 ll-15
37-32. 31 -35
38x27 22x11
32-28 'l C- I 4
34-29 B-l 2
48-4] 1 5-21
40-35 21-26
28x1? 19x37
7- 1 g-13

50-44 1 - 6
30-24 5-1 o
2O-15 rO-14
41 -37 1 1-17
26x1? 22x1 1

31-27 21-26
34xZJ 19x17
28-25 t8,x29
J4-3o ?5x34
43-18 5-t t

1o-?5 25x34
33x22 11-19

13-29
39-33
41 -37

32x21
30-24
z6x3T
42-37
4a-34
37-32
18-32
30-24
33-28
3g-53

5-t r

0-14
4-19
7x28
7-?2
8-r 2

I : T§{ 899!Et: I : lI -EB! U$- 9 :3 - § s i bs r ! er !e e I - 4s s !e r 9se : -
i. 32-28 19-23 28x19
,. 40-35 5- I 0 45-4C

4x23
6-21

r 0-14
7-l 1

l4-l g
1 6x27

I 9xJ0
12-1?
1 8-22
?- ,7

,

7-1 1

27x38
21x12
4r-46
1-8

Tbilisi.

9. 44-19 17-22 31-?6 1 1 -1 7
13. 46-41 21-27 3?x21 15x27
17. 41-57 27-31 36x27 22x51
21. 35x24 17-22 32-28 25x32
25. 37-32 l- 6 4r-38 6-tt
29. 24-20 15x24 29x2O 1t-l6
3r. 28-23 17-21 ?O-15 21-27
3?. 45-40 11-19 32-?8 12-17
41. 43x52 1 l-16 35-30 17-21
45. 24-19 14x21 29x 7 37-41
49. 28-?2 1 6-?1 1-29 21-27 3*.21 26xJ7
51. 29-24 ,7-42 4?x38 4-1 O 1 5x 4 49-1 9"
:I:U4!PBI §9:U: !EB§{ I Igg - 3 

= 
9- 9!e} ls ess - Ye 391 e} s

1.31-26 1g-23 3?41 l4-19 41-)7 lO-14 46-41 
'-105. 1t-27 1?-22 52-28 ?3x21 26x28 16-21 38-32 I 1-16

,Q . 4t-38 2l -26 49-43 1 6-21 16-31 ?1 -27 31x22 1 8x27
1 3 , 32x21 26x17 37-32 1 J- I B 35-30 2ç2, 30-24 1 9x1o
17.28-21 18x29 33xJ5 12-18 4l-3? 7-12 J9-r5 l-?
2t . 44-39 1 4-1 9 50-44 8-1 ] 51-28 2- I 39-13 I 0-1 4-a5. 44-39 17-21 17-31 7-11 

'1-?7 
I 1 - t 6 42-37 I 4-20

29, 28-22 12-17 22x11 6xt7 14-3a 25x14 39x3o 4-1 0
5r. 40-]4 ?a-24 27-22 17x19 58-13 39x28 12x , 21-27
,7 . ]oxl 9 13x24 ,-28.

Volgende maand zal ik waarschiJnlijk kunnen beschikken
over partljen uit het kamploenschap van Belglë.

6.
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De oplosslngen van de problemen

-

van verleden maand.
(Coup Devauchelle ).
Dlagram nr. 2 : 3j-Z9O4xZ3)
18-33(49x21 ) l5xl4( l9:ç5) Verpllcht.
28xt 9(5x44) 5ox46.
?i sram ] : ?6-21 (t7xz6) j?-3t
Wzl ( I 6x2?) +z->? (46x32)
18-53 (12x49) 33xz(34x4j) zxj5 .
Pi"sr+, "". + 39-13(26xJ?)
M8-42(3?x3il 49-4i
(]9x48 ) 36-3r (48xr 4) 31x2( r gxfo)
2x5 -
Deze maand iets heel spec j-aa1.
IILE COUP DE LA NORIA'I.
Zes schljven zijn hi_ervoor nodig
ln een ketting zonder elnde,
zoals de knoppen van een ?oze-
krans of de emners van een bagger-
nol e n.
Hen provocàert ofwel een vrije
@n meerslag.
De witte schij f op 27 kruipt
tussen in en slaat aIle zes de
schijven.Of er nu voorraarts of
achterwaarts genotren sordt, blij ft
hetzelfde. Itlen komt steeds terug
op de plaats van vertrek.
Le coup de 1a Norla ls zeer spec-
Eaculaar.Iviaar vermLts er een
groot actleveld nodig isrzijn de
toepasslngen gelimlteerd.
In het Jaar I 954 heb ik een
a erd waarln 1k
miJn studles betreffende deze
slagvending heb gecommentarieerd.
Zoals altiJd: diagram I is een
voorbeeld van de wending, nr.2
is de toepassing ervan en dia-
Bram vi-er en drie zijn de
problemen die gemaakt zijn rond
het thema van deze tTll; 
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DE JUISTE ZET.
oooooooooooooo

Eindspelrubriek door
Jos DEELEN.

De oplossingen van de opgaven van
vorlge maand:
Stand nr" 1 : 38-1 5(28x50) 49-44
C:ïF)-T6-a or r 6-4e.
§tend nr.2 z 54-1O(2Bx5O of 35x24)
@ of 35xa4) 49-44.
stand nr.3 z 6-1 (28x50) 1-6(45-5c)

) l_5.
Stand nro4 : 10-J(28-32 A) 37x?8
W4zt wlnr!!
A : op (28-33) 26-21 

"
De eerste stand van de opgaven
van deze maand zal nlsschien voor
somnlgen een strulkelblok zijn.
Cpgepast dus voor de schljn-op-
loseing van dit stukje.
lfummer tree is een partljstand.
ffi is van nlemand min-.
der dan C.BLANKENAAR, waarvan we
hier een zeer eenvoudig maar wel
geesti-g stukje zlen.
De laatste opgave is weer een van -

zeer kort, en nietDe oplossing j-s
zo moeilljk.
ÂI1een noeten diegenen dienog
ffindspelen toe z1Jn,
sinds het verschljnen van deze
rubrlek, er we1 rekening mee hou-
den, dat varianten waarin zwart
tegen een witte overmacht komt
te staan van bvb. 1 zwarte dam

tegen vier ritte, deze stand voor
wlt a1s geronnen wordt beschouwd.
Zulke varlanten worden aangeduid
met I ootroo = overnacht.
Voor alle standen 3

LrT SPEELT EN l.!,JÏNTo - IJ . _1.

t.
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I" I" *o ono l: i" i'" i;
Edward VAN BOUWEI, die zljn plaats
blJ de el1te opnleuw aan het op-
bouwen is, zag ziJn parttJ tegen
Hugo VERPOEST(WIt) verloren gaan
toen hiJ (17-ZZ)l speelde. -

m volgde ?1-L7 ! (22x1 1 )Verplicht.
14-29(Z3x3Z) lt -27 G2x21) 25x1 O.
fnnlddels boekte hij geweldlge
succesÊen door te winnen tegen
CLAESSENS En KLETNMANN.
Het tweede diagram is èèn met een

-

conblnatle dle
immer zijn slachtoffers bliJ ft
eisen, naarlang de Coup de 1a
Bombe.Wlt aan zet(Rudl Dierckx)
speelde ,4-10.tr{aar zwart had
gehoopt op 39-13 waarop zotr
gevolgd zijn | (?4-3O) 28xl O(J9x28)
32xZJ(etx4t) 46x3?(t+xt5) en ook
het stuk op 23 gaat verloren.
De Raedt K. ( lTl t ) spe elde i-n dia-

--

g@vj-c JAcoBs een
oe fenpartij tj e r êD zette ondoor-
dacht Jl-27?? Wat toen volgde
geleek op een stortbul. ( 20-21+) . . .
Het cluborgaan van Damvereniging
ffie geliJknamige
nederlandse geneente staat vol-
technische nieuwtjes en standen.
Een aardlg fragrnent vlel me op
uit de partij tussen Anton DOLLE
(Wft) en de heer WEKKER(Zwart).
De uitspeler hoopte op (10-15)Z
via 2?-21 (1 6x2?) ltx22( t exZT)
32x2t (23x431 54x23( 1 9xe8 ) 50-44
(43x34) 4Oxl 6 was het helemaal
ui tgewe es t .
Zwart speelde echter het a1 even
slechte (Z-7)ZZ en bleef met een
lamme vleugel zitten, waarna de
partij a1 vlug beslist f,râsr

ERRATA.
Vorlge

bral;
I ont-

veld I 8.
maand in diagram
er=ggg=!!!i!Ig!=
9.



DE COMBINATTEMOLEN
oooooooooooooooooo

Damrubrlek door Th. BERENDS Ned. )
Dltmaal een viertal combinaties ult
het door J. F.MOSER sanengestelde
bOEK :..DIVERSE COMBTNATIES IN BONTE
VERZAMELING VAN 120 SÎANDEN.,,
De eerste stand ontstond in het

-

kamploenschap van Rusland 1962
en we1 in de partlj tussen
ZWIRBOELfS en STRETENSKI.
Zwart die reeds een schiJ f had ge-
wonnen kan nu door een dubbeloffer
tngemaakt rorden door wlt.
ZLet II het ook?
Het volgende dlagram 1s een fljne
composltie rond een typeslagzet.
De vraag 1s: Hoe voert .wit hler
een vemssende Coup Phillppe uit?
De componist is de heer DELSEN
en dateert van 1952.
De derde stand komt weer ult het

-

wedstrij dgebeurene
In I 961 ti j dens het betwist,en van
het kamploenschap van Noord-
Holland kwamen de heren tII. BEEKE
en N. VAN IIAI to t deze s tand.
Vraag: Hoe naakt wit subliem uit?
Nummer vler 1s een compositle van
H.M.ROOS van 19rr.
De vraag: Hoe besllst wit de strljd
nadat zwart (t8-23) heeft SespeelC?

DE OPLOSSINGEN.

1o 24-?9t27-2l r(25x17) 38-ri uit.
20 28-22 ,44x31 ,27-2? t32x21 ,13-29 ,

ect. (wit rint de zuarte schij f
op veld 27).

30 35-3o(25x32) 40-35 142-38148-28.
4u 2g-22139-33 t37-J1 ,4)-39 138x7 '39-30,40x7.
D1t ÏYaa het dan voor deze maand.
Ik wena U vele comblnatlegenoeBens.
en tot volgende maand. 

T.B.
,1O .



}AH$TÆTfldS Febr. 1975

llaand,elijkg Klublrieu$s_gygr q4 Qoor {Daarclub 0€ak,
Met genoegen wlI d,e oenkse Darncrub voortaan ond.er
deze titel regelmatlg meeuerken aan d.e eed.ert vorige
nea^nd. ge fusioneerd.e d.a^mpublikatlee rfBraborr BB ttDane

+ Ia Une r, . l{iet omd.at wf J a1s j onge d.arnrrereniging
(gostlcbt ln T97ù reed.e zoveel te vertellen hebben
maer wel omdat vriJ hopen d.at uit die sa&enrerking ra-
ter nog eeng een rtnatlonale d.amperi,od-1ek,, mag groeien
waarln ied.ere klub zi jn eigen bi jdrag€ za| verzorg€n,
in zijn eigen taa1.
rn ùit eerste artikel, ter kennismaking, een korte
histortek over D. C. Genk.
De broers Mathieu erl I'lj-I1y l,Iorfs, sed.ert l97z aangeslor
ten bi j L.T.C.- d.arnclub Hasselt, besloten eind.e f973
een d.a^mclub te stichten te Genk. zii namen contact op
met Pierre Nellssen, toeschouwer op het snelcLa"urkampi-
oenschap van Beltiit te Hasselt in I9?3 r die op zi jn
beurt d.e broers Leon en Jef Rumers erbij betrok.
Ju1es va.nd.ormaer , gekretaris van L. T. C. -[Iasselt , dle
or.s zowel materiëIe aIs morere steun gaf, r leerd.e ons
Ruùi ten Berge kennen. trhr meteen hebben we het enthou-

gezocht met rrplaatselijke med.ewerkers,, van krantea ea
rekra^mebrad.en om het bestaax, van onze verenigtng kenh
baar te maken.
voorar d.at contact met jor:rnaristen heeft gunstige ge-
volgenr. om de lgà 4 weken verschijnt er een kraatey'a.r-
tiker (aat wijuTelf moeten schri5ven en aan d.e betrok-
kenen persoonlijk bezorgen) ovex onze d.am-alctivi,teiten
zoals bl jv. ovêr het Sneld.amkampi oenschap \97 4 te
Brussel, waa.r Rud.i ten Berge Belgisch Kampioen werd.
in de eerste afd.ering of over 'tBrabo I s Damd.ag,r waa.I
3 Genkenaren (uer:.ssen, ten Berge , H.worfs ) àâ" eerste
plaats veroverd-en ln hun groep. Door die steed.s weerke,
rend.e krantey'artikele vermeerd.ert langzaam maar zeker

â4.



ons led.ental. Voor het Uott"*pioenschap 1975 (rrrr, 4jaI
tot 30 juni) zijn er 23 leden ingesohreven, hierln
begrepeneenI0-ta1jongerenèiedam.cnthousiastwer-
d.en d.oor toed.oen van een van onze led.en èie al,s leraar
d.e damsport in zi jn school propageert I o o &e door het
organj"seren va^n slmultaandamtoernooien" Een va^n ù[e
jongeren vùas overigens Patrick Martens (fZ j.) , onge-
srasen jeusdkamp+Eft ysJt"Pêl*B#BoI2J*gêJ.8IËFf t
ÈS*æg4Êsn gu hetÿSuikerdamtoèrÈbôi Ù.ah r9-3o d.eô. j . 1.
WIj' 'àô-c[Tèd contact met het Gemeentebestur.:r va.rr C'€nk
en werd.eh aarrgenomen ale verenig:i.ng dle d.eel uitmaakt
v&rl d.e rtClemeenteli jke Sportraad,,. De Heer Vangeneugden.
Schepen vaJr Ond.erwijs en Kultuur, werd. êTê-voorzitte:"
van onze klub. Voortaan mogen wij va,n d.e Gemeente ,

G€nk êon jaarlijkse financiële toelage verwaohten.
Damk zi j d,e Gemeentelijke Sportraad kr:nnen wt j weke- 

illjke-en gtratj.s-onze aktiviteiten aankond.igen in een I

reklameblad. det huis aan hrris besteld word.t in Genlc ,

en omliggenèe gemeenten. De eerste schijven en bord.en
leegen vÿo oad.eau va^n d.e h. Detaille, voorzitter BDBt
ên valr d.e h. Vandormael. De opbrengst vam. d.e sterxl- 

1

kaartenverkoop d.oor elk van onze led.en liet ons toe ;

Lidkaarten, steunkaa.rten en notitieblljetten werd.en
veruaa^rdigd d.oor een va,n onse ]ed.en (AtUert Claesen) i

die ook instond, voor het plastifieren va;\ d.e d.ambord.enq
O:oze blbliothecaris (Stattrieu Wolfs) heeft een d.arn- i

biblloth.eek van t 30 publlkatiet s aa"ngelegd. Daa^rult i

kan eenied.er va.n ons op elke klubd.ag stuùiemateriaal ù'
kiezen, wanrt we beseffen wel d.at gebrek aaJr theoretisoË
kennis voorlopig nog onze hand.icap ig. Dan zijn er nog
twee led.an d,ie zicin belasten met het tÿp-werk (ttuUert
Benaets) en met het beheer vaJr d.e klubfinancies (.fef
Rumers) " Een a^r'rd.er Iid. (Armand. Palmers) repareert
cl.am-klokken ùie rriet meer werken en op nog and.eren
(n. ten Berge , P. Nelissen rJ. Rumerg , A. Claesen enz. )
]cr:nnen t+ij steeds beroep d.pen- om met d.e auto ergens
naar toe te ri j d en. Onze selceta^ris ( Leon Rumers ) i"
d.e man ùie zich tot taak geeteld heeft d.at alles te
coôrùinêrêne Drrs is het bi j one niet zo d.at eén man

e&



a1les allé6n moet oBknapp"r..-' In Ig7 4 nog werd het
eerste klubkamploensehap georganiseerd (XtuUtcampioenr
I'{athleu WoJ.fs) I werden statuten opgesteld. en kwarnen
d.e led.en bijeen j,n Algemene Vergad.ering op 7 okt.I974.
Dit seizoen d.oen w:tj we1 mee aan het Interclubkampioen(
schep vaJr Belg:i"fi maar nog niet aan het Ind.ivid.uee]
Kampioenschap. l{ij zoclrten ook eontaoten over d.e grena;
De Haastrlchter Damvereniging kwam met I0 vari. haar 1e-
d.en op bezoek op tï/lt/l + masr moest met een II-9 rre-
d.erlaag terug naa^r Ned.erland. Bli d.e terugwed.strijd
te Maastricht op f1/f2/74 werd. d.e Genkse ploeg- vêr-
sterkt d.oor 3 ]ed.en vaJr L.T.C.-HasseIt eR r{as d.e sta^nd.
I3-I3. 0p ons programma staan verd.er nog d.amontmoetin-
gen met L.|I"C.-Hasselt en d.aarna weeral met l{aastricht
Erkele maa^nd.en geleden mochtea rri j het belangstellend
begoGk ontvangen vaJr d.e h"Oscar Verpoest, I.M. s orrd.êr-
voorzitter B.D.B. I evenaLs cl.at vaJl d.e heren Picard.,
tornooileider r Br Grégoire, sekreta,ri.s B.D.B.
Tijd.ens het Suiker-Damtoernool f97 4 kwa^men !ÿi j eens
te meer ond.er de indnrk van d.e toew'ijùing en sterrrl
var bovengenoemd-e heren. De sympathie die wij aId.us
van vele zijd.en mog'en ond.ervj.nd.en zelfs Iser Koeper-
matrr, I . G.I{op heeft ons in Amsterd.a,rn beloof d. vanrrj-t
Rr:s1a"ud. een aarrtal flep-publikatiers te zull-en opstr:ren

-moedj-gt ons aaJr om op d.e ingeslagpn t{eg verd.er te
sâallr

-Ytilly "v{o}fe. 
. i
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GBWESTEIIJK }À.-IN IETJW§,

De interne competiti e van de Gewesteli jke Dmcrub
geeft onderstaand.e tussenstand na de eerste onvol-
1 edlge ronde :

Y/eclstr. Gew.Yerl. Rem.

540
742

1) CI,ÀES Gilbert 6 4 2
4 ) f,rl irAElT Karel 5 1 1
5) JACC ES Renaat 7 1 1
6) CLÂES Albert 5 I 1
7) V. D.CnAtsN Frank , 1 2
B) CIÀES i,lariette , 0 2
9) EEUCIGIÂEAS Patricia , 0 1

lC) CIAES Gustaaf 3 0 1

=================- =

Cndat Dmclub Babo Àntwerpen niet

dige n op haar Kamp
Dit dambal heeft p

9 punt en
9*
Brr
7rt
7il
lrr
21r
1rr
cil
0ll

1
1
U

1
I
1
0
1
0
0

kan besdtlkken
over haar wedstrij d,zaaJ- op zater .Lg7 5
zal de voorlaatste ronde va[

indiviûreel (Exe11 ætie) in ons TokâaL
betwist word€n. " zuvelstraat,94 telfguYE;J-rJ"ffi
Hemiksem zal op fE-fil
van oÏs Telgisch Bmwereldj e--herbergen,

de dag
daarop de finaleronde te gaan betwisten in Niel
zulJen pensiongelegenheid aangeboden krijgen samen
met de rei-sweg naar ons lokaal.

U I T N O G I G I I{ G.
0 0000 0000 00000 000 00 0000

De Gewest eli ke lbmclub heeft de eer U uit te no-
op zaterd

"In §ie l{aenerr beter gekend

-

ffiaan lLr. Eg te

aats in e zalen van
als de 'r TIaI f

ScheIle.
maan. tf

b elre ndes de
formatie I'The 81zu Slryt' met haar fabul euze zaylgeî.
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