
Iîaancte1ijkse
fiI)ril:CI,UB

DainPcrj-odiek
BNABOII

IIr, ?, l{iiÀPL--L??5'
i-'-.:.-' Æ't

1B) o

$'-d



+ + + ++ ++++ +++
Ï,UB BRABO

deli j i j dschri f t 2o jaargang n{T maart, 1 9?5.++__-- -.Y. :. :: :',-'+
TY:I"ltwoordeli jk t1 jjlq"""I t 

- 
De..Raedt Karel ,lt{oretusstr. , i*ty2.11.5 Hoboken ?71O Be191ë. +

+
+
+

+---
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IIoo f dklasse:
1? VERPOESLIIgg,'o 17J*2,,DEKKER I]p. 3oo BLCIIT ij p"
I+O.GOETHART 11 F. -5*"ANDBRSCIY 1JP. 6".LOUWERSE 11P.
7 §LJl p*So.SfluKE lC pu go.SCHtiN.sELAAR 8 p.
1 EK I p.l 1o-CI_AISSENS ? p* t eu RTJIT, 6 p.
EERSTE I(LA§.18:

. Zo 
" 
qE_*$êEpJ.J&-_p-k ]. "KRTJGL4R 15 p.

6""scHCT Io p.
. SCIIERP 7 p.

.DEBONGI\TE 12 x*50.DE KI,ERK t0 po
P " 80 .VAII RIET B pr 9o
lCP HARTHOORN ? po 110.VAN DÂFLÀ{E.
ThVEEDE KLASSE;
1o.1,{IJNSBERGEN ao.DE I,EEU\ry 15 pn Jo.VAN DAALE}I 12 p,
40 I{OUTERSE I 1 p. 5o *KRtrEKÂARD 1 C p. 6" . ryFBq{{ .8.*? p*
To.DEIQ{ER B p. Bo.TILROE 6 pn 90.KARELSfl"îI-p.
I Co . ZONNEVIJTB O po
Bij gelijke aankomst heb ik geen rekening gehouden
met het S.Br-sÿBteem.

.{Ê

10 DAVÏDSE D. 1 0 p. pr
?O RrJK C.
5o BAIJENS A.
40 DEKKER IrV *

5o ENGELVAART J nII BLAAS F.

20 GCETHART B.
3§ SIM(E Jo
40 v" D. SCHRAAF
50 DE BUüK B.
§O DE JONGE J.

9 p"
I P.
5 po

4 p.
4 p.

7 p.
6 p.
4 p.
1 p.
o po

rn final"e won*Davi_c DAVIDSE*van llugc VERPCEST.
Jos FRANCKE werd sneldarnkarnlio.r, bij Ce jeugd voor
Fie t LOilulSR r Pi e t FÊAIIüKE , Jaap RCTTE shz c

Jcs FRANCKE za1 i.n mei deelnemen aan het Ned.erlands
kaitpioenschap sneldari"men j eugd.
Jaap RCTtE za]- iie zeeuwse kl-euren bij de asplranten
verCedlgen. ( Te C§S Noord-Brabant. )
za te zr.en hebben onze spelers het er niet sreeht af-
gebracht.Hit,s wat meer sneldareervarlng kunnen we
volgend Jaar mlsschien nog beter"
Opmerkenavvaardig is we)-, dat Hugo tegen Davtcise faalde.
f"ie.ar in een sneldamtornool kan van alles gebeuren.



trIOOVER SPET,ERS EN TI/EDSTRTJDEN.EIIEI
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*ph1lfp »g SCHAA! treedt per 1 februari af a1s secre-
het
af-

aris van de llJerelddarnf ederatie. De zaken rond
wereldkampioen.sctrap zull en nog door hem worden
gehandel d" AIs redenen tot af treden noteren u/e:
-De ontste]lende hoevee]held werk die de steeds groej--
ende F.!{.J.D. hem bracht. De onvoldoende medewerking
in eigen land. ( en do or andere landen ) " De taken van
de onzichtbar"e, onhoorbare technlsche secretaris
G.P0ST (Fr") vielen nog eens extra op de schouders
van de admini-stratieve secretaris.
De perlkelen rond de Challenge Mondialrhet afgelasten
van de russen van het congres in Tbilisi eTlzo
Hierdoor gaa'u de meest bekwame figuur die de wereld*
federatie kon groots maken heen.Al dlegenen die tot
zi.jn aft-qeÊgn heh'oen rrbijgecragenffi

mr_."1 n
art gangreen iri.jgen.\K. D.R;

*f n he t vorlge nummer vergaten rue melding te maken \ran
het overlljden van de heer Dr. I.REfMANN te lllenen,
op 25 d.ecenber.i{ij was de v@tter van de
Ts j echo-Sl-ovaakse Danbond en de huldige voorzltter
van de 0osterljkse Dambond.Door zijn overlljden kon-
den zijn echtgenote en zijn zoon niet deelnemen aan
de wereldkampioenschappen te Amsterdam in december.

l$Brabo 2 op de goktoer.Juist voor het blnnengaan van
Aætondè, *"à" de laatste ronde van het interelub-
gebeuren plaatsvond, besloten onze vler musketiers
te loten om de bordenrangscikklrg.Pig! VffiEEKE, lmmer
paraat, mocht op het eerste bord gaan bonken tegen
E.ROBBENS en Vic JACCBS trof de a1 even gerenomeerde
RCIOMS.Belden speelden een voortreffelijke wedstrijd
en lvonnen. Gelukwensen mannen ! ! ! ( Brabo 2-Damas Gent B-0)

lÊLouls SPRANGERS heeft een bllksemstart genomen in het
@an België indlvldueel, eérste klasse.
Aan zijn gordel hangen r.eeds de scalpen van enkele
boemannen zoals : R.HCRfS, K. DE RAEDT, Pn VERBEKE
en P. GRUSLfN. Doe zo voort Louis!(Inmi,.lde}s lSp.uit 14)

llDe stichting van een denksportbond 1s in Nederl-a-nd
, De natlonale

dam- I schaak- r êD bricige f ederatles Baan gezamellJk
één bond-lormen, raarTn ten nauwste zal worden Eamen-
gewerkbu De statuten zijri reeds §amenÈ§tstel-d.
Ook in Franhrljk is Cergelijke ontwikkel.lng aan de
gang. En Be1g1ë ?
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onze Luikse vriencen hebbea zich op overtuigence
wi jze de b_esten getoond . (zte uitsiogen eràërs) -

Het was zelfs niet nocig om hrrn ster.kste t eanrop t e st ell-en .

Bnrxellois met een
en dat Brabo I he t
en I.Pr:ijs heeft

WI 3AAi. -/EiiDEP. 
MET GETD \"rEG§MI.,T15[.

Het weze \.,'e1 gezegdrdat Jhrnier
schi-rnmenploeg heeft gespeeld,
?*onder H. V erpoest, R . K1 einmanÂ
moeten ste11en.
Nochtans kan er aan de ruikse victorie weinig €îe_tornc rvo'den. T enslott e beschikken ze toch oversp'elers zoals: r.vAlissflN ,J . DEI,,llrsMÂECiffiR r*. sitÈr,
M 

' 
GnBcorn{.c1g1rux.}rcARÉ, nncuEE , soJiÀ; àr, "BiiAtsc iTa{sr LrosA\r ,r4u_q{ryÉq qnlur MEr iru2 rrrELl= === = == = == == == = = ==== =- == = = =-i= -- ===.==== == === == =Brabo 2 heeft het er niet onaârdlg vanaf gebracht.

Ya.e aIle wedstrijden is e' maar eE" ât-" zwaar aan-gekomen is , en dat is tegen de suc cesplo eg GEI1K.(r-1) natzelfde Genk hierd in de. fln"i" ge rijketred met -Darni_ er Bruxellois I ( +-q ) - -

' .Io"_ëEIEN WEG BIJ BRIBC.

Iogevorge de s'r,eeds herhaalde ;dachtnakingen vande waarnemde s eeretaris , _teg€rrover de voorzitter,als zou Ceze het geld van'nraîo onCoordacht misbnri_ken(rz) is h et toI een heftlge woordenwisseling
gef,omen tuss en bei den rwaarbiJ De elen d ô-c1.,b ver_Ia.tsr l:eeft.',';'e gaa.n er niet ôm treuren.

Alleen voor ,1e Brabo-1eden:
fndien'J een abontrentent neemt cp de onC.erstaa*cle

Fe
, " tto f ri DE vR,r g,,IDrN*
lu enkoffin
nn

Dez e c.arnbla,.i9n Ii.gg en ter inzage itr het clublckaar.Geintress eer len ]r"rnn en hun naam cpgele n aan onz e
p êrr/lingu e es t er Rog e r KLEf id MJi,Il{ .

AAIf EON DIGIIIGJIN .
-r'CIJS 3Fti0i;IiJ',

maart te i0 u 
eert op z'rt ercaS I

van ha&r S5-i 
ool 'ter gelegenhelC

-IÉVü f.ilburg o mei haar 9de sael_d.amtorrl00i.



HALVE FINÂLES KÀ}{PIoENSCHAP VAN IE__D_EBLAND 1W:
GRCEP A.
îOI*IF. HERMELI NK ( NM)
20*J. GOUDT ( ITM)

Jo*A. SCI{OTAh'IIS ( i\rt)

GROEP B.
15 F. loàÉDTs.E.BRONSTRING(NM) l4
14 p. zo*J. DE RUITER ( m; 1)
1l p. Jo*Drs.D.DE JONG (nU; 1l

40 *YiJAN DER SI,UTS ( f ul g F r 40 *R. CLERC
50 T. V. D 

" 
MEERENDOIVK

60 T. WEMER

7o s"vrssER (CUlr)
8O J 

" 
RTESENKAMP

go H 
" 

S0HOLTEI\T
I C'O J, RTGTERINK

8o G. TfEMENS ( Ned)
go J.BTRNAM (USA)

9 p. ,o P. GERMAI N
9 F. $o H. v. l4lEsrERr,co
9 po 70 Â.,V"TILBORG
5 P. Bo S . DEJ OI\IG

, p. 9o J . DEBOER
4 p. 10o T"VAN BEEK

9-l 4 1 7o H. TfIIMERMAN(Austra) t 9-5
r1-14

l0
IC

9
7
7
5

p,
p,
p,
p,
p,
p.
!r
}J.

}J€

p"Uibe1de8roepenp1aatsenz1chdeviereerStenvoor
de flnare, d1e van 28/3 t/n S/4/?j in de sporthat oostte Amsterdam gehouden wordt"
Het tornool za]- de naam van de sponser dragen: TNFOTEC.
Jeroen GoUDr behaalde 2 meesterpunten, en mag zlch voor-
taan Natlonaal Meester noemen.
Pe overlse deqlngmers voor de flnale zi jnt H"\IVIERSMA( IGM)
C.VARKEVTSSER( NM) P. BERGSMA( TGI-{) EN F. DROST( N.M. )

ItrI
Alle partlJen moeten voor 1/
beindi-gde partijen worden dan arbitrair bes11st.
De stand op dit moment: (,gedstrijden-punten)
lo Jn.DE BOER (Uea) t 7-25 I 0o v.DESROCHERS (Fra) I o-lf
20 J.CAZEMTER(Zwit) 14-22 llo M.ROBTTATLLE(can) 11-13
3o o.vERpoEST (nerg) t+-tg 12o lI.cHERMy (USSn) ?_tl
4o J.HAUCHARD ( fta ) t 4-17 13 D. STRIJIBORODA(USSR) 5- t O

5o T.V.D.HOEK (nea) tl-15 14" E.BRUCH (Ttarre) ?_g
$o M.FRATBERG (USA) ' 1 e-l 6 15" F.ANDRAST (rs;.sIov)g-g
70 \ry.AcAFONOt{r (USSR) B-15 160 B"MÀRIM (ttatre) ?-g

A.AGLfARDI(l'lonaco ), W. ALfAR(Suriname ) en I.,t.PERCHAD(Surin)
hebben z1ch uit het tornooi teruggetrokken,
KAMPTOENSCHAF VAN NEDERLATVD CORRESPONDENTTEpAI4MEN 71l74_g
De elndstand:
1o* G.TIEMENS* 2A p.
ffi l9p.
30 J.DE BOER l8 p.
40 fh *V. P.HCIEK 1 5 pr 80 M" ROI"ïBOUTS
Er werd hler een dubbele ronde gesFeeld.
De eerste vler (raaronder de zwitser CAZEHIER)
we terug ln de strljd om da wereldtltel,

****-**

50 C. DE GOOIJER
$o K.KooPI,lAN
7a R.KOOI

14 po
9 pc
I pr
,pc

vinden



De nleuwe darnwerken bliJven aan een gestadlg tempo bin-
nenlopen. Deze maal vler nleuwe boeken"
lo . OEFENrNGEN rN HET ANÀLYSEREN door de r,G.M. ult
IIet is een moedig boek over het midrrensnel , dat grote,
braakli-ggende terein, waârcver nog zoveel te vertelren
valt r êD nog rnaar bltter weintg geschrreven is in ver-gelijklng met de opening en het elndspel"
Iiet 1s een geheel vân ka.rakteristi.eke voorboel_den van
opslui tingen, omsi ngel,ingen, en bedreigd.e vcorposten"
Het is vooral een handleiding voor spelers met aanleg
om tot een sterk speler r:it t,e groeien.
IIet bcekj e va.n ?8 bl-z, behrenclel t v r-*t ce caf ei:sicf tothet verkrijgr:n van een grote vaardj-ghelct in het opiossen
ven de probl-âmen in de prakiljk van het midden.*p"i,
ïlet werh in g*i,las'rific j-eerde haflt, bevat ?s cuioel_ljke
diagram-nen sn kcst Fr,,7rgo* I{eü worcit ultgeseven aoorITBOEK Eli SPEL'| Postbus l+4S Enschecre l{e,ter1aüd, en men
kan bestellen op gircnumriier I BBaB 

,l 5,
Z9 DIVERSE CCI.fBTNATTES TN BONTE VERZA]{ELING YA}I 1 21\

STA+DEN Coor*J . Fll,lffi*
De eltrenrange titer moet u niet afshrikken, want dle
doet niets af aân de combinatieve waarrle van het boek.De naam van de s chri j ver s t,aat ree ds borg v6or de waarde
van het kreine werkje.(De oplossingen zijn erbij afge-drukt.) Het werk onder richt kartonnen kâft wordt ult-gegeven door c.M" van Barneveldrleliestraat164 te
Amerfoort voor de prijs van ZrZS Fl,. (Giro eief6)
Men kan ook bestellen vla het Bondsbureau van de K.N.D.B.

dcor de CeyloneesxDCN R. D.
eerste Engelstalig boek overde internationale I OO-ruiten schreef.

Philip DE scI{AAP schree f een voorwoord voor dit werk.
De auteur behandelt achtereenvclgens: een algemene in-leldingrtechnische terrnenreen chronologiseh overzlcht
van de wereldkantoenen, '! oo problemen, een eindspelbi j-
drage clocr J o F*l"iüsER, en t,ensl-otte d; oprossing van à*prohlemen. Het tel.t ?e blz* en kost 1o FL*te bàsterlen
bl j de auteur te Rot,terdam op postgiro e3egl52,

door*Jean GAI{EN"*
erwoestbare en

aan het, dammen ?,a toegewlJde fransman* l1et i-s een studleover de vrije tempo dle awart a.a-n wit geeft.Het
voorwoord wordt, ver*orgd door Renê FûLYDûH eE Henrl
coRDrEH. De priJs is nns onbekend, maar men Ïran bestel_blJ d* auteur:Jean GAHEÏÿ r 15r'bourevar"d Anatole-Fbance
]01 OO ÂLE§ { Flmes ) Fbance n
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11.NAl,Mr
t) *2) lter
)) KLEI Mf{hTN Roger
4 ) vAN BCLïIvEL Eclwarct
5) CLAESSENS FTans;
6) PRIJS Louls
7) LIEMS Bob
I ) l'10RIS Renié

NAAM.
1) *
2)
1) BIJTTEBTER T-,udo

4 ) SPRAI'rcERS Louls
,) BESSCIT Gustaaf

1)
?)
3) VERBEKE Fie t,

4) BE,sscN Ernest
5) JANs Àndré

Funten
r5
17
ï4
?Ç
1g
r4
13
16
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EE
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3
2
3

3
4

ÂCJt L\
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0
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DERDE

6
5
5
5
3

Kt S E.

Punte!,
14
1J
12
1i
1C

Funten.

4
4
q

6
5

NAAM.
r) *
2) CHHE F.
1) HIIPEZ Yvonne
i{ ) DE BUYS S CHER E 

"5) MCON-EN Jan
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" i,'* )C 2a-25 )o-â4 I 9xf 0 j5x14p ),*)\J c_\-,/-{-dl )v*L+ lyx)v ))x1+
, . f "^ )3 1 O*'i Ç 3?.*29 16-21 1?-32'; * i1 -27 22x31 36xZ? Zt -?6 4t -56' i * o1 *3? 5-t t 37-31 26x3? 42x31.-in izz4t l]-tB 4a-3? t- ? 4g-4]

1-.- '+1*3? 9*13 3?*11 et*e6 2?-?2.
25 " i2x41 ?Nl 6 58-32 1 ?,-1 ? 414e
1':, "1 -36 8- I a 4g*4i i- I l1-zz
2'i, ,t-14 I4-1 g t+i-I+ô i 9xf c 50-45

8-22 13-Zg 1 4-aO1-16 43-35 7-rr
7-21 46-l+l 11-17

21 -26 47-4a Z6x3?
17-e1 17-52 't 

1 -1 ?a6xj7 22x11 I6-al
1 B-22 56-3n 4- I 0Z?xll 36x27 aX ^26
1c*35 29-?5 1 c-T 457- ity-29 14-19 z3x1 4 2ox 9 4o-i4)re ,,tv-c9 I4-r9 z}xl 4 20x 9 4o-j4 g-14 z9-zj 1]:-zot{l " i,,1-4O 17-21 j4-?9 5- I O j9-j4 t O- I 5 4j_jg tl_t Zt*9r 7?-ZZ t3-19 22xlt t6x ? A3-tB S-tj Tgxg 14x j.

* â : fl Ê §9 4 B§ : u-E I-E Bg g P- 3 : g 
- 3 I : !? :z 2- -Lu 

g g 
- §, y : ! u 9! _z r lii, -l. 73-Zg 1 g-2, 39-31 I 4-1 g 44-59 I o- I 4 50-44 20_251, 't?-zg z3x3z Jlxag t g-23 29xt B t z$à l,lxz? -i_i 

o'j, 4t-1? ?-12 45-41 l- T 42-39 ra_lB 3?_jz ?;z6 35-28 1 5-2O 39*33 1 O-1 5q 5+-12 19-21 28xfo 25x233 jA-25 Z- g ZIrxl 4 r Çxt O

3 39-31 1 5=20 43-39 1 o-t 59 J1-zg 24xjj 5BxZ9 I r =+?0 54x14 ÿx20 4a44 g-t l4 39-33 20-24 35-28 I 4-r g
1 40-35 23_29 2g_22 I 2_t g
9 2o-t 4 I ÿxt 0 zB-Zj zg-j4g ?7x16 1g-23 16_1 1 54_3g

T- t zj*z8 jZxZj j3_39.
llgss_ 5: y: S slel§_ !2ZZ _ _ __ _

58-32 7-t 1 37-31 19-21
3?x21 1 SxfB 43x32 I O-l 444*39 7-1 2 45-4 I 5-r O

4g_45 lO_14 42_18 la_rg
32x12 21x41 j6x47 eo*a4
42-37 3-g ]4-]O 1 5-ea
37*32 I I -l 7 2?-Zl 5-1 I

14-29 ?3x34 J9x3o g-t 3
49-43 17-22 32-25 1 t -1 7Jg44 2- g 5g4A g-Îe
47x27 18-2,2 2?xt I I âx4I.

*Y-_f:1 lu.tlJen uit het keruploensehap van Bet61ë, naarv..',.-tqh'Edê maand vast eD zeker.



De oploeslngen van de vorlge maand:
(Coup de Ia Norla)

27-ZZ(+7x4+) ZZKZZ(4+x... ) 43xJg(...x44) 5ox39.
Ç1 !2-l736x4?) 17-t I (6x25)

3?-31 (26x28 ) zg-zt+(47xao) 1 llxl4.
Di asrEn /+ z 37-3a(z6xjg) jg-jj3gxze
29-?3( r exag) 3o-24(t 3x+?l zt+12+-(4?xzc) aSxt 4.Og,q"""a r"""t. Kaboutermaand.
TiJd voor déTCoup des quatre Lutlnr
Deze vler dwergJes zijn in feitevler witte schlJven dle gegroepeerd
langs één van de randen van hel
bord staan. (fn ruitvorm)
Het geheel wordt gecomplementeerd
door een zwarte schlj f aan de topof de basis van de rulü. ^

AIs re eve! het motlefvoorbeeld
bekiJken wàarln Zl-26 gespeeld
wordt, 1s het duideliJk, àat er eenzwarte dam zal moeten slaan totveld 2l.De toepasslng 1s nlet zonoe11ijk, zodat we vla diagram Zvlug de probtemen van diagran j
en vier zull_en kunnen oplossen.
Ygfgena" maand komen ye aan hetlaatste thema ult de serie: rrHuit
bapthênes de thêDerr, waarna nog
een sanenvattlng volgt van allàacht cyclusmotlêvsno
IIlgrn+ . zal de heer Gamen vervoLgennet zljn werk: ttVarlatlons sur ün"suel notetr dat lk reeds 1n porte_
feuille heb.

m m il Pg= g§g§lg§y3ff § .m § fr
Probl"eemrubriek door Jean GAI.{EN.(*,rés France)

n hea dlt rerkJa nog eteede be_tellon blJ de aehri.Jverr
rëe-n none ook nota yau de nieure
ul tgayo "vau de Eeer J. GIHEII !
"7A nantères de falre des ca$e6ux,t

*+ +++++++++*
4o



[J p=E=ggg§g'§*g§p, ffi
I{i,ndspe}rubrlek door J, DEELE§,

vam de opgaven v&n

46*4r (l 1 *J6 ) 41 *5?
e8(56-41 ) 4e-]Z(r+r xâf )

53-5o{4?x33) 5cx28
4t en JC*Ê{.

§.Iê!q 4r,J: 27-21 (25x1 7) 3Z-?g
C5 orj-ï37- 3 z ( ? z- 5 a ) j z* z g e n J 1 * e? 

"

9*43.

37 verloreTi gaat, wlnt wlt door
overmacht n ( Vler tegen één, zcnrler
dat zwart de lcans zlet één van cle
vler stukken üe nemen" 

ook,wel
de , word L

bewezen door de eerste drie op-
Baven van Ceze maand.
Ze zijn allen slechts enhele zet-
ten diep r etr bi J één ervan worcTt
op de rr trombonerr geblazen.
fn de laatste stand van de maand
ffisen haakjes gezegd
ook van Ï,IERTENS 1s, kan wit op
verschlilende maRieren (twee)
wlnnen.
Zulk eindspe1 noemt men een dubbel-
etndepel.
§Lg_+i g Auu twee mogeli jklieden om
tot de winst te komen.
fk rleronderstel, dat U mlnstens
één ervan zul-t vlnden.

van deze maand,
de waar de lrall h.e t.

gevondene waarderentt
Zoals altijd tn deze maandeliJkse
rubriek:

ffi g§3= *§§§â§= §§* H§33'.ffi
Volgende msand de oplor*singeR,

J'D.
CI

n^

37-ü,1) 34*25(4r*l+6 ) 23-5.
: (4a-48 ) 45-zl en aangezlon stuk



PAAS]DTAGR.A

rn het ch-rbbrad van 't Damverenlglng oNS GENOEGENT , ( rretbl-ad heet net a1s hun lokaal: nnt.fïSn) fàzàn Rre hetvolgende in de rubriek ttHoe bestaat het,.-
f rrn de damrubriek van Harry de lvaard ( lrov. r z4 ) kwamdeze stand voor. (zle het paasdlagra*) 'il*rry 

schreef :ItEén van de moolste comblnaties die tot nu toe onder
mi j n ogen kwaun is weI deze *Bossche valrr oNa de achterloop 21*26 werd er op een ongeloofelljkemanier net schljven gesmeten.
fllt J.HOBBELEN Zwart! N.KCCKEN.

l:,"à :'.;i:: :.n:Bl ffi : ::î 
"urËi 

g; x.n;loËfiïi" werk j e

cadeau.
urd worden naar mljn adresl

De Raedt Karel, Fforetusstnaat ,L5Z/11/3 Iloboken Z?t OIk wens ledereen heel veel

4e_
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dfagrammer

zlJn toegelaten.
Br mogen wit te en zwarte darnmen
1n voorkonen.Maxlmum eehter ?
stukken.(één dam = Z schi;ven)
lfen mag xnaxlmurn 2 Ererken inzenden.
Opzenden rnlnlmurn
21x27 cm. samen met de oplos§lngên(zetten van wit en zwarl)naam àr,
voornaam van de mededlnger.
De somponisten wsrden verzocht
de bi j-oplossingen te sj-gna1epeno,.
Werken te zenden aan de aecretaris

ureffi* d a*üuï' J o 
*j[nr*î 

9? 5 "Al-1e werken worden voorgeTegd
de examlnators Henri CORDfER
André I4ELINCN, die to t taak
de niet-orthodoxe minlaturen
te sporen en te eleminêrêno
0m het het geheim te verzekeren,
zullen alle taezendlngen volg-
numrners dragen inplaats van de
naam van de auteurs.
De ultgekozen werken vrorden aan

. P. PLANIII N ge s tuurd di e zs za:-
e

€
ger op de hoogte gebracht worden"
ij moet dan 5 werken aanduiden
ie hem de be
aardeeijfer.(Van 1 t,ot 5)

Zijn eigen werken zljn ultgesloten.
De s tembll j etten zenden ne.ar Jean
GÂl.'iEN, die een voorloplg klasse-
ment ?al opmakan"ûLt wcrdt definl-
tief 2 maand na publicatle in
de rrHonde Damisterrn De werken [toe*
ten onuit6egeven ztJn,Plagi-aat of
gelljksoortlge 1deetsn worden nlet
aanvaard o

pos tzegel 1ch
tquden aan dlt reslenient. en cle ra-eJ.s zoals in het *boek vdn G.AVI D.

aan
en

hebben
op

/1^,



ïn M*'#ST,}:'§ teg$en VAFï ï4tltTûJ§lffi ür f,,t,ra *erCe Ïr:ler de ;y*:r;rârrre eln,ct:n)(tg*ee) ,z7o1,$(1_IxiIJ
3'7*i7 Ër. {aT-.a'l!/\ ed,-"ii,(e7r56; ên
zwar.t'rervotr_gt met Tt,*el +l
4t*-1 ÿ B (t4"ra:j -]]J-f1,iez.x:5) -i8xr8(8-i;r; rs-te(ei*â7T ) +!
33-28 Ü ( eâx]] i 5exz9 {21*27't lt-aal
( t t+-t g) zbxt j{.ÿxq?} ?g*a4(r+.Zxec)
25xl 4(4-ÿ) 3*^.e:;(ÿ:nâLr) a5xr r+ +a

(scrry hocir)
i j anal.yse

kptan m+n tot ",n,:j-gencTe .,.iflt"Iaïrt r dit es*htjf 2ÿ bllJitiraar riî) het randje
toon t,, Tloç:h z,ytart, kar:(e9*5tu 3 )

spe-1.en, en als rryit clan i9-j3 A
antrrr;ordt, clern loopt hlj in de va1:
Jl+*t+O ! ) _5I-4J+( ook kan dà hlelslag
nu t,cregepa.st wt:.r-den door (t 5-ZC) . )
( t ç-a+) ]oxl9( 1_ix2l1 ) a8x]0( I ZxSc) .
Ook l}*Ztv B haalt niets uit.
t34x43) 48x39( r gxto) )5x24( r z-ar g )
?Bx1 9(21*27) Szxar ( r 6x4Z).

dlcht, tegen eL-

tegen A"DETAïILE" "* J'DEELgu(.,{lt)

De Brabospeler had. reerls schi j f* I
wlnst"Ook de partijwinst zat er,:IiL:
1n. Inplaats van de parti- j rrul.Lr 

boir

epelen uroTl wit nodig schi j f Sj
wlnnen.,ïwart anbwcorde echtei"I
( I 6-er ) l ! 28x39(sedw) (atx? â),
Sleehts door siecht s;lel vaTt z;vlr.r"i;
kon het gelukkig nog r:emlme Ic.p",err*
Ult, trDe Damlusterrt het pu:LI'-r:i titra et

van daurc Iub Damlus t, ul t iliou drr hr+ u

volgende I rUl-t (ü " DE 1ÿRTHS ) beger:
Z,WArt ( P. M. VAN DRIT,TI"îET,E}g) .
Zwart overzag in dess s trnn<1 cl*
sclri j fwins t, door: ( â3*,?8 ) 1?xZ\(atxle) 37x28( I 4*l ?) â5xt rr( t ro:,r5C)

35xê.t+ Â('?6-3 I ) 36x:-:7{ i g*aa,) a?xt it
( i ]xj,5 ) .+ t 0p A 14:iq ?.5 vn_l,et (,î6-) I )
i:'n:â e Iü nffi L "

4r+



EIMtrâHAI,YSE.ETEI
ooooo00000000

Wit :* YAN BOUtdYfrL Edward*
Zwart: *PIIIJS trouis (U .ü. ;*

verhin derd is wegens LO-23 .
9) 17-12 2l-26 htnst wit tot esn
verEiffi:[nf 10) 1+-zg 25x37verEiffi:[nê- 10) 1+-zg Z5xj7
11) ru h]?-]?).r'B-n W.11) 3?Ë1\ ?-]2 _]2) I'Bæ W-15) W 1TffiL4)W1 TJJ,L4)W1 :Etg--- 

-

De nu voIgenf zettenGlkslETt
geheel in het kader van een de-

slui tot aetie over te gaan.
25) I9x3o 25) llrcz! ?-113?) Tffi§e (riasÏffi-l)ffi
geïse ailEi6? 14-2ô om de wit-
t e kort e vI euge I uit t'e duna ea ,
ofwel te omslngelen t zo wit sluit.
28) 

'4-29 
19x30 29) 2g-2' t8x2g

50) Tffijf ffi'ê heeftlil[tr:.-ëIt-
vooffi-door de zwerte reïlrlschiJf
op Ê5. ûm hiervan te prôflteren,
dient wit de partij in klassieke
banen t e 1ei. den .
5ffi')
3'd )
ffGffi
34)



gewonnen overnachtseildspel afdwingt, want op 23x71volgt nu de finesse 1ÿ10 en j0x48-+ zodat zhart
ekst zet.

_5-11_ 56) .7x16 ?5_3Odoor z4_L9 (30_34) 19_15
nog reml sekansen s cheppen.

ffi;si ffiffiË
Hi er v erzuimde wi-t-in

raal e probleemwinst, Ee-
spelmotief : ZZ-17 (6*44 )
11-7 (29-11) 7_1 (11_58)
e zwarte dam wordt steeds

1-42 6g) 2B*5p 45-1t de ongeli. jE-ge',vorï[ffi
volgt er immers I,O-45
n twe ede dam*

- Een partij met tntressante nomenten waarbij wit zijn; ss€r gereputeerde tq enr.l"üEnder \m rscharkto*op-usnssterkstc terrein: het eindepel.

?6) +1-T 9,:14 17) TX-:L sespeelet om op zwarteI(orte vreuger ean te ve]len ao deze de juiste
verde *lging verzutmt .

,s) 41-3s ,.*a i[i ,ii:iâ Hryr;*l"F"#""3#*
hi erEfiiïtEEanvaisËffid'Ën. ffi"oô"" àrrr5 t at enaà
op veld 1 te blijven. Door (18-2r) en (f::fa) houdtzwatt dan ste e cls de so Ii de verCe digÈnele formati e in
p etto .

tr) 27;21 Natuurliitr, profiteert onnnl dderi jk vande gebo den kans en en t relrt t en aanval .
41) . ... . 16x27 +Z)rlx?t 18-22 Vanaf hler kriist

t@spel te kornen.

De afruil (24-10) gaat ni
en 32-28 +

51) 45x14 24-29
om naar EmEEaaïr. n

(Diagram 3)le ze'|, waarmee wi t e en

E. V. E.

46



tr il D oE 
s.o},P}l'*iJ,*l s"'}I;H n f,l

Tn deze derde afleverlng schenk ik
aandacht aan een partlJ dle ik in
de Nederlandse competitie van 1971/
1 974 speelde tegen de . Limburger
Ferdi Okrogelnlk. ( Wit )
Deze comblnaties kwamen
naar voren.
De partlj van dlagram I
zj-ch. af aan het eerste
de tnterc lubwed-s tri J d
HUTSSEN 2.

op dri-e manleren de
winst naar zlch toet,rekken Hoe?
Ult dlezel-fde partij komt het twee-
de dlagram.
Hler stel ik de vraag: l4ag zwart
ffigramstand (14-20)
spelen?

verscheen het
et bord.

Op 38-11 kan het volgende gefor-
ceerd worden ; (25-29) 43-15(aO-a51
49-43(25x34) 44-59{24-30) 33x24
(f8-e]). Mag wit Ru vereenvoudigen
met 28-22 en 27-21?

heeft op schitterende
eestertitel- behaald.

Hier had hij op problematlsche wij-
ze kunnen-rlnnen van H"SÇHOLTEN(Zw)

; Dlagram 1 28*2er'
8*32127-21 .Coup Napolêof,rc

3ç25(e4-29)
ellxl J ,

2o JO-24,28x 19 ,ZT-Z| ,jt xl J r jg-34
(e9x4o) 4:>x5"
3" 3O-Z4r28xl 9 r3ï-j3 149-44r4}-3j
45x5(t8-23) )xt l. +
Dlasran 2. 0p ( l4-ao)?
gedw . ZJxl 4r28x19 127-21
26-21 ,3?-31 ,3g-33 +
Dl_aFram,J,Vereenvoudlglng nag n he t
resterende elndspel bled w1t de
este kansen.

raq__l 37 -,2, 48- 42 )39-3 4,38-33,
7-41 126-21 r25x5r5x31I t (r.noLSTVooGD)



-D#dlTIiqU!'fS G§$K rsaart WT5

Haend.eli jks lS"ubnieuw§, over ou door rcDanrcLub Gonkrr

Genk kon te Gent op d.e finqLe Y&r bet Lnterklubka,mploon-
schap lf,âe.r d.e Gentenaren onze rrrl endeli ike gastheron
çaren - 4 punten behalen tegon Brr:.ssel. Ook met d.s eind.-
uttslag ( Z punten en 4e ran d,e I ploege§ ) mogcn we d.it
Ja*r zeker tevraden ziJun
ELke maand.ag ( voor ite JeuSü | s zonctng:s ) ran Jamrarl
tot jutd worden er in ons lokasl wed.striJd.ea gespeeld.,
teLlend voor hst hLubkanpioensehap L975 " &r dat zonder
wsdstri, Jd.kal end.ere wel (neestal) met onderllnge af sprakei
Iedar zorgt voor rn gemiclèe1d.e va:e 3. à 1 çedstriJd,eu per
rcaar,rd.. Det overigens zeld-en ieurand Tran ons ziJartd.au,avonill
sil missen, wordt elke naandag bewezen rloon ilo a,anwezig-
heid vart €rcll twintigtal d.emmers.
Cp 1 maart organi.soert Genk opaieuw eon tornooi tegeu
Maastrlcht. Er w,orden ln l0-ta1 Ned.erlanders vemacht.
BI J d.s vorige oatraoetingen was d e stend. respo 11 9
(voor Cenk) en LJ L5.
0p ) febr. had.d.en we in ons Iska"l In tornoot met L.8.Co.
Damclub Easse1 t. De TTasseltse kopma^rr, JuI e s ÿand-onmael
spoeld.e reml.se tegon ftrgo Verpoeste I"Ho, toevallig op
bezsekr oD ùe overlgo resulte.ten wqren els volgt r

EÀSJ E"ET }JINK

Jeaa Sverts Georges Dsinter 1-I
Louis Gesnen - Gtno Roncnde. 2-O
lrrlré Vaa Bockevoort -Erbert Beus,ets 2-C
Àlain Bsx - ÂLbert Claesen 0-a
Guy [hi Js Ê Christ Yerhaag ___ O-z

Een eind.stand tl.1e bewess d.at beicle ploegen '-5:5**
alka.ar waarrù walaêI!..
Onze sokretaris teon hlmers heeft gezorgd voor een
grote voorraad d.arn-regl ernentenn d.ausurzussea en d-ia-
gramboekJes. De beùoellnt is dat eolliecler lntoressa.Bto
standcn ult eigeu partiJen noteort ea eveatueal ùrEB*
ôaclt Yoor publikatleo
Det oas klublid. Geqes .D-sinter nB, a0 Jaar iu-+ktLrl"-
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staâ,It jes van ai in uitzond.e
Se twee stand.en kwry6sp1 voor
gen nTea"n Swerts ( t. T. C. -Hâ
Swarts ( zwart) trâpto ëIssn
zette valstrikken varr d.e Gs

I w"t er nu zou
zwart (r e) ?A 26?

Haar stsl rnr dat zrart
hat vcrrolgl

speold.o r I(rt) zB - 21 lrg x j7. ÿer-

ç1I) 1_t 27 I ,, x it
1lil 15 x 27 ,Deze 'rolloord,eli.ge rf

afnril wnut ru word.t 1? - Zz
mogsliJk - ls foltEltJk eeh
prachtige lokzot.Zwart trapt 6r
we€r ntet iu on spoelt(ff)f+ 19.
Fant oB Gil tT - 22 ràs her
vervolg een konpleto rayaê:s rroor
zwart t

gt[,LY WOüm



G E W E S.1 E T TJ K D À H N I E U B S.

-9: I:§:-:-EeruE99ts:__
De stand ü,e de eerst e volle dige rond e in de j-ntern eeompetitie l"aat aan dui"delijkheid niete te wetlsem
over. De stri j d om d.e ereplaatsen zal ia de twee de
en laatste ronde nog verder toegespitst worden.
§u3q . Gewon. V erI. Rem.

1o*GIAES christiane I 0 L 17 punten20 7 1 1 15 'r10 CIAES Gilbert 7 Z O 14 Ë

40 V.HOYWEGi{$N Marc 5 1 I 11 rr

50JACOBSRenaat 5 1 1 1I ,,

60 qmESâlbert 4 4 1 9 ,,

7o gtAES I'iarriette Z 5 Z 6 ,,

Ro CTÂESStaf Z 6 1 5 r
90 V. D, CRAEN Frank 1 B O Z 'l10o BEUCreIÀEtlS PatriciaQ g O O i'
vile wensen twee nieuwe leclen van harte welkom.
{"t _zijn twee pientere juniorgn (tç en 16 j. ) di eduldelijk aanleg hebben". ::,Iffid;*:"ffi]tiî,li"
proberen klaar te stomen vooi tret kampioènschap van
Be1gl ë juni oren.

KÀMPIOE}iSC}IAP VAII BEtrGIE IN]IVI IU EEL Ig T5 EXSEIIEiITIE..'.
De voorlaatste ronde van dit kampioen*"tàp zar plaate

---§ 
Y v-.El/r se.L lt,-Lla,@ LrËzaterdag 22 maart om

baL.pr dieerk
zi
Tneip : fi " 

pICffiD, &Rsiï0IF.E
e , Kï^EIIü,'lAlIll R. en echt_LL. GII tivIl. b-evÈ5*,'|rErura.\,L'rL) vr"L; euz.-L'BI3.j( &g.n u a1]"gn voor dg sympathig


