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Bro&o Clublokaal : Café ,,Nieuwe

Carnotstraat 60
2000 Antwerpen

CLUBÂVONDT ELKE DOÈdDERDAG os 20 U.
rt0tHItrIts:

J . GÂMEI\I (41és-France)
Th. BEiî.ENlS (ituissen-N ed" )

ilil0fltil-$.Itt tfl yilrlrTT00a0tilJr'lJlIûtvrfr :
0t RAt0I trRil. t0ntIl,s§IAtT152t11t3 HCI80[ilt

DAMCLUB
MAANDBLAD OT JAARGANG NO q

. }IOUIS SPRA]üGERS+i +E+,III9C§:Il§=!plglp=1:j:=II=i§gIgrlEi+
r-" . -': -
ivfat weinigen hadd en veru/acht i s can to ch gebeurd..
iOryze syrnpathieke en nederige clubgenoct ià toeh

Dez e tit e1 geeft l,culs het recht op deeLnarne aan
het kampioenschap van BelgiE L976 in excellentie,
en een plaats in het tiental Cat Nederland zaL
lb eka mp en .

Onz* anrie re Brabospelers heb"ben kret ook ni et sIecht
g*ceran.@é_l'{oEI§ i<*arn van ver orn op de eindmeet
gestopt te worden door een sterk spelende FelCbuseh.
K, rE itAEtrf speelde geen slecht kampioenschap,
maar gnng ln de laatste roRden retierlijk dôor de
knl eën .pii* , sl echt ge st art r êrr lnor eel in d epuî een remcÀ't e di e hern nog in de mi dden-
moot bracht.
Piet vEiiSEKE mag zeker niet ontevrecen ziln ÿoor
fficeelname, en speerde enkele zeeî merk-
wa'c'.rdige :arti- j en.
Excel1 entle tenslotte, zag weer het geveeht tussen
de gebroeders TEITPCE9!, waar ditmaal cscar aan het
iaa§ste einc trcir.ri; aâri.;r. leek het alscf l{ichél
Grégcire ce d.erde honc zou spelen,naar in de finale
werd niJ z elfs nog ve o ce derce praats gehou den
d.cor onz e onverwoestbare Frans CI,AESSEII S"

&gÆI--ld!Eil{i'iÀNN en walter vAN BOuHEr, speelden bei-
een i;.t,stelrffid-tcrnô Uij de besten.
;Aarl al-1e deel-nemers en de kamnioene-n onZe hu1de.
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Kare1 DE RAEDî is de eerste kamploen van Àntwerpen.ffiIasse îvon hlj onuèareiga â. titer.staf BESSO§ de boeman der éimurtanislerrr srloepte
ffiaatste ronde ars enige ae iwâe punten
af van de ni euwe kampioen. 

,

René I'IORrs is de specialist geworden van het door-
ffieen drie teæn éénl zijn eommentaar:
"Mer kan nooit wet en'f En daar is ook .geen speld
tussen te krijgen.
BODART Guibert di e derde werd in promotie, werd
ffigste speler uit de iromotieklasse
aangedui d. Eerstens , omcat hij dez e lang e compe-
titi e ongeslagen afhasperce. Twee dens, omdat hij
als individualist de moed heeft opgebrachtr offi
de verre verpla.atsingen te doen uit Ii efde voor
ziln damsport. (Hij woont in Baudour bij MONS)
Eenzelf de pri j s werd uitg ereikt aan Mi chéI
GREGorrtE 1n de Excellentiegroep omwiffile van
z:.ltrr: prestaties die tot het elnde to e een onge-
kende spanning in het l even ri epen.
rYi ché 1 z e1-f zat er maar mi strooètig bi j . Zi jn
mÏE:n ederl aag t egen ilugo VERPOESI beÉwam- hem
z eer s l echt r êrr de z eet mo oi e tinn em s chaal van
de Gemeente Niel kon hem amper opvrolijken.
losep! nEI'{ESh{AECrcR de ouderdomsdeken van de
Belglsche wedstri j ddarnmers werd de dag na de fi-
nal e 81 j aar ! G elukwens en .
De nationale voorzitter A.lbert DETAIIIE werd
weerhouden door dmkke en.
Hf j kon zeJ.fd. geen twee uurtj es vrij maken om
de finale bij te wonen.Oscar VERPOESÎ a1s vice-
Voorzitter nam het woor@ zeer door
eenieder gesmaakt dacht ik.
De heer DE BORGER schepen van sport en ont spanrring

het geme ent ebestuçr een prach-
tige schotel uit. I
Trr-ziJn speeeh dmkte hij de hoop uit, dat- Er
nog meerdere damorganisties zovden plaatsvinden
in zijn gemeente. Btii danken voor de mooie zaal!

îl
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*ie nÔunÀrx (Frankrijk) wordt op zondag 27 april
een int ernationaal tornool uitg es chreven rnet
groepen vart 6 spelers. - ( één mach)

*Hetzelfde egl beetje verder te EItrlE op I juni.
tl,eXzelfde IIIIE organiseerd 1n oktober haaijaarli jks internationaal tref f er.

*0p zat erdag . 1ÿ apri I het bevri j dingsdamtoruo ci
W ag ening en (:t e il erlan d )

*0p zaterdag, mei het l{ationaar Bloesemtoneoci
OCHÎ E[t (lr ede rlan d )

* 0p zate rdag 1l rn ei sn erdamkampi oen schap t e Eib erg en
ook in l{ ederland.

Alle wedstrijden vinden plaats in hun 1okaal op
de zaterdag. (I5 maart tôt 20 augustus.)
rnli chtingen betref f ende dit tornool bi j de heerVic JACOB-q.

rTACi{T STE KS}I-TORNO Cr.
Dit zeer :elangrl jke internationaal invitatie-tor-
nooi wordt gespeeld te Hoogezaad van ze juli tot
en m et t aug'lt 5tu s .
vocr de e_regro ep zi jn ultdenodigd: Harm ',!'rERSl,iA
en B.È^BA §r alsmede carl sl,jrrH, Grëton GAGNON ,de kampioen van suriname, (? ) paur GERi,lArlI eànog dri e nader aarL te duiden N ederlandêrs.voor de hoof gsrg gp ?i j.n_gltggqo digd: Raymon d prcARn,
irl eJ . Barba.p qltAs, J " 

p. RAtsATEr, Gùido nÂltÂt t,
Pavel KADEiiÀBEK, Arthur ROBIIIÂRD, Rob CIEEC, 

,

Hans JJ\IüSN , S joerd VISSER, Frits.VAIrî VICT$I 
,

plu ! e en n og uit t e r,o di-g en cana de es en een N ed êr-lander.
De 12 deelnemers aanl de jeugdgroep zuLlen uitge-nodigd worden îa het nog te speleà kampioens"Ëap.

te

te

tTN ederland-Belgi E wordt
zondag 6 eril in het
Maasboulevard. âanvang

*iET 7"EV E"YDE I.}ITEhNAîIONAAtr SUIKERTORI{OOI , dat samaa
m et de $rerel dkampio enschapp en Xam es en J eugd wordt
ingerlcht zal- plaats virrden van IB t/n 29 /lZ /7 j.

ge sp e e1 d t e i.laas tri cht op
iuiaas-pavil j oen aan de

12 , uur.
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Po bl eemrlr bri ek do or J ean GA],{EN .(A:-és France)

ie w'itte sehijven staen in

De oplossingen van de vorige maand:
( Coup des quatre lutins ) -
Siasrem 2 : 1r-9 ( +xrl ) ?4-20 (A 5x14 )
50-44 (a0x4g) 2r-15 (+9x21) ?6x10
16x27 ) 16x7 ( lxl? ) Io- 5.
Diasram 1r 16-rl(27x76) +l -i2\t 4a13i -1t(?6x1ù æ-lz (pexlz )20-t5(47x2}) 25x20 (a,à. }ib. ),t5x4(ad Iib. ) 4x16.
Diasram 4z 22-18(1]x44) 45*39
W*TTTZT -zz é axz91 a o- L5 G9 x2 o )
25xl'2(ad Iib. ) 15x4 (act lib. )4x1d.

artse
dri eho ek )

en dri eho ek t eçn
ehi jven rrg eplalrt tr

twee zwarte
lengs één vaTr'

zi j den van he t dambor d.
dien wlt in het eerste diagram

heeft zwart
of( l6xlg ) "

eggelegd, tot ile volgffie maand.
ve el pro ble engeno eg ens t o e-

ens en d , st eI ik vo or vo 1gend e
and de résume samen van de
verg chenen tbema t s.

*'lÈ :r"lÊ

T

aanlo op j e.
zijn de zoe-

De oplossingen zijn zoals altijd

-?2 speelt dan
agkeuze (r6xrs)

Het resulteert in een vrije tempo
voor wit, het iloel van het

Ttt'euver' is eenb vrlje ternpow wordt.
4agram één i s een themavoorbeel d.

"'J ean GAI{EN
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Dmrlbrl ek door fh. B§RE{iS ('t ed . )
Deze maand starten vÿe met een
mooi e cornF,ositi e van 

"4IINGÀRI3I\'.De vraeg: Kan wit hier een win-
nende combinati e uitvo eren?
Diagram 2 ls van de han d van
Eerman-]E JOI{GH.Het is een com-
binatle die wit ee,n winnend
ein dsp e1 bezo rg d . r:laar ho e?
l{umirer drle is een. standaard.-
combinatie di e veelrnrl dig el
in al l erl ei vormen vo orkort .
Hoe heet d.eze combinatie, .en
voer ze uit.
Het laatste is geen combinatie-
@ar het is een werk-
stuk van cle ru s Ï . A . -q}4f )T .

Ik kon me er niet van weerhouden
om het in te lassen, ondat het
nogmaals bewijst hoe mooi Can-
men is, De vraag; Hoe kan zwart
hi er nog d e dnrôta forc eren?
De onlossinsen:
ffiL-tr?jx4t) 46x8(tlxz) 59-13 (1ex2$) 5O-?+ ( a r l-i b )

25xL?. 0ppositl e.

GgT+,+-flgxl9- C up Turc(f+xe5;
5ÿ50 ( 2 5x54) 40x16 en wit seat
een gemakkeli jke winst t egeno et.
Diasram 5: 2e-?2t" (17x28 ) 11x.13
GlÏ8Iffirpri cht . jl-,I! ( ?lx?t)
fi-1r?Lxl?) llxtj err voor de
tlveede maal komt wlt op veld
L3t en schijf 19 verdwijnt toch"
( 19xe ) Y-rl (25x7a) 19x17 +1 

"
Diagram 4: (g-r+ ) toxrg (È+:o) :

+E4-0-ïF (B-1r) : ! 1gx6 (re -er1 ,
en het is Remise

Âpropos ,
gram r1r.

de combinatie ven,Jia-
5 heet tfCoup Fhillipe'

Th" BERB;E
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Een eindspelnrbriek voor allen
De vorige maan il kon
volgende wijze tct
komen: 1
28-19 ( I g
20x9 U7-76) g-4 " E:
(56x18) ?0-14.

21-34 (5tr-r3) r+-48
x25$e-+Z ) +0-41

$6x47 ) 25-48 (4lx5î: îrombone)
4Bxï 1 .

49-44 r (+ç-50À) Sa-Z+
-24 ( fO:reO ; 15x13 .

À; ( Ï9-2 T ) 18*51 G3-28) 13x17
( +5-50) L7-6.

Eerst e oplossing:
) ?1-2 6(42*48) l-Zç

(48-39 ) e5-1 (19x2 5) 26*4s (r5-20 )
]-6 wtnt 'ï\iveeee oplossi-ng; 50.*â4 (15-2O)
-gedwongen. 1-2-5(:a-+a ; e4 en nu
op (42-47) 25*t+ en or (42-4E)
7-26.
De eerste sËgave van dese maand
i s-Tôf ent van e en
fraal e corûpositie van J. EJ§Ï,ïP.

is van ûe-
is een eind-

spel- dat zi eh bi jna vanzeLf op-
lost met een aardlg motief a1s
b es luit .
I. SCtiUT maakt e het dri e z etten
ffiaar toch is het
tameli j k mo elliik om de fin es se
te doorzien.
De laatste is van J.J.H.l'mRTEN§.
ffi langsom weI bekende
auteur ereeerde iets voor de
sno epe rs .
Vooral de eerste sleute]-zet vin-
d en i s ni et raakk eli j k.

WÏT S}ESiT ET WINT.

U cp de
de julste zet
o-15 (9-r, À/B)
wint. â: (9-14 )

(47 -55) 28-22

C



DâÀlNIrlU.ÿS üENK april L>7i
I'faande]ijks loubnisuws ov.?r en door nDamclub GeEkrf

rntermationaal Das,tornooi Genk-trflaastricht l 1g L2
0p I maart | 75 organtseerd.e D. C. Gerrk voor d.e tweod.e kaer eunet do ned.ewerkirt8 vaË L. T. c. -Damclub Hasselt , eên d-anntor-
nool t egen llDC llaastri cht. De Ned.erl . klubvoorritter -[aa Oort
beloofd-e in het varvolg de tornooien tussen belde sted.en
met een beker te bekronen.fn d.e loop van de avond. kwanen d.e

!t. Vangeneugd-en, Scirepen' van Sport en l(uLtuur , evenal s d.o h.De Gmyterl ÿoorzltter van ce Garueenteli jke Spàrtraad, Ecllki jkje nelnea in d.e tornooi-z,,EL. op d.at o,Eenurik ïraren reed.gdrie parti jen in het .voorJeer v&n Genlr bàslist en die 5-prrr_ten-voorsprong: werc tot het eince tos bohoucLen. .De eind.stend.( r u L 2 ) onir okts aan e en Netlerr and-cr met zLn vo or humor
d-e opmerking i tr&r ook nogç bedankt voor het les jo dat wiJhisr gçekregen hebbon't. Eierond.er d.e voll-edige rssurtcten t[{aA sT&IcH',I ùE}IK

.r. t en Haaf ,)si nt er o-2
ÿan Oort #i1ly ,tol f s 1-I
Krott jc
t] cus
Varion
Jans
Ro si er
Jongen

0ud.
Eab et s
01i rri cr

- Bcnacts
Vorhary

J. Bc ckers CI ae s cn

- È1. Sol f s O-z
ten Berge O-Z
Ba.macksrs Z-A
Roncad.a 1-1
Jef &.rmers Z-C
l[eIi ss on 1-I

1-I
o-2
1-t

o-2

H
Ê:k
?
tq

a
\,,1lÀr
l.i
H
rl
q

h
a
O'Fq

rtl

foo)
€lf\!ü) D- -dlcl.l èf r-13- -

t(l) lC CJ O
l-. r 15 (l)O;O

l* il il Ëü ç-
l" ir i 5.{.i i
t= +2 il o':]) - (\l
i-t c^ !;<l li s
I :l Èi-'oÿ o

fÉ.-,t. "É?.L^
i3 Ë -'3 Ëoî
i-.J o aJ c,) ^, r-lI,'l=PCll ttY O)

l> .. 5 Cl'l- E:'
I ?, c)G,)È^
il38f;*"li6
ial '--,: olsdacHEhlP. o
I rl Frl
r-{ cS
ddq)
N NP

- Van Eout te I-I
d IEIfant - Hartcns 0-2

InÀÂst,rLtcET - EÀijELr 
-B.EE;F - Gri6îilr"r z-o

C. Bcckers yan Bcckcvoort

T

Hassalt



'rlimburgs c Damkombinatl e rr gesti cht.

Dc samansêrking d-lc vanaf het b egin bastaan heeft tusscn
de cla.rnklubs van Hassolt en Genk vrerC op 10 naart 1975 be-
zegeld. met het oprichton v:?n eeil " Limburgst Dartkombinatle "
( t,"n.K.) Beiae l<lubs b1i jvan ieder af zonderliik vcrderbc-
staau., ma&r kur ncn d.a sgevenst ond.er d.s b en:ming L . D. K. ook
sâruoltr aantred.en.Do L.D.K.grcft tevons &an d.c L.T.t.-ergr dl"

1 a.at ons hop en s1 e cht s ii ja"f I Jk - gobrak hcbbcn aan ( ="-gelmatig) spol ond.e l edo n, d.c ge1 egcnheid. ùc dansport zo'wcI
tc Easselt als te Genk te bcocfcncn. De zetel rra.Ë d-c L-D.K.
is het Ocnkse }clublokaal en het voorzittersehap wozdt t Jaaî-
1l jks afw"isselend.l d.oor sGn van boiile klubvoorzlttare rÿaar-
genomen. Yoor hct lopend.o damsei zoen i s d.at d.e voorzitt er
van -D. $. Gcrrk"

Ra;roond Pi card speeld.o simultaan to Gonk.

Niet Mathieu f,ro1fs 1 zoals verkeerd.eli jk gomold, in het Brabo-
d.amti jdschrift va^n maart '75, maar wel ond.erget ekende faald.c
schromeli jk in zi jn parti j tegon Jos Dee1cn (f tt erklub Àn'tv.
T9/l/75) .gi i -riize van kompensatic hisrond.cr ccn fraguent
uit d e parti j Mathi eu tflo1f s-Rayrond Pi" eard. Deze l aat sta
kwa^m te Genk simultaan spe}an op zand"a6 9 rnaart, toen clc
wedstri jden voor het ïnd.iv.Kannp.vnBelgië, ereroeksl niet
te Easselt (omwille van d.c storende karnavalgeluiden aldaar)
mÉù,3r wel te Genk d.oor,gingea" De hnPi card moest echter
ervarcn d.at si.multaanr-dammen in Genk geen sinekr-rur isr ÿar-
lies tegen Hathieu HIolfsl tenise tcgen Pierro ltolissca,
Christ Verhaa6 en ltubert Banaets (d.ezo laatste overschrecd.
wellswaa,r do over€cngekomen ti jd.) en wiast tegon Patrtck

Rayarond. Fi earC. sil e e1d.e :(+i1 I at
Err het vcrvolg
(+ e) fi-241uil zs-21
(++) zlx1
(+l) 1x19!
ue1 4 B-4 2
Ut) luze
(+s; ,9f,5 etl .

,rï0Ilf§

l{arteas.



G E 'iÿ E S T E L I J K I A M H Ï E U it/ S.
G.D.C. ;lemiksem.

De ft Ce

t eg met
propagaudaweds't ri j C

overtuigende cijfers
I e$JOn ne 11 .

lat het werkelijk
op het eerste Pqf9

propaganda was, getuigd de
tussen vocrzltter Gilbert

mach
C TÂES

eà Hendrik XE RÀEm.
N; s+,rijd rnoest de wedstrijdleider
d,hr. PICARD hen van het bord wegnrkken om plaats
t e maken vo or Ce eerst e kla ss ers 

"

Op dat ogenblik was het echter net uit en won
Gilbert de punten vocr Her'liksem.
Op bcrd tw eà s turrrcl e Ro b ert MEYIITJEN S ziTn kat '
Éompt kwam de i eugdi-g e (

ingesprongen om t qe n de
op te tornen. Na een zeer
zlch €iewonnen geven . Met e

a1s f i a van onz e clu.b " Van hart e rv elkcm 1

"lÂclnS GCIl|jAllg lvas een partij *et^ rruiy.ielende kan*
serl , rvaarnil-e puntendeling elk Ea f wat h em toe-
kwarn.

N , de laatste tiid goed in v9{m,
nog eÊns dor:r te"wiànen van één

van de moeilijkste klanten, @st IE I4Ug'
D.;"t 

-nOÙCKÀEÉî trof aan PâurI-=ruC-TÂl'TIfE*een zeey
îffiT?êver r €o ne 

*-een 
z ee,r g."i etbare parti j

kwamen ze remis e overeen'.
Eiqy -Br qEfAEttS onz e andere veelbelcvende junior
IlÉf een-g mp z|eu vaR zi jn rec ent verlvorven
combinati ét e,rnis , en won vérdi en d t egen ry llQry 'die zo vrj.endelijt was om in te valIen in--irffilaats
van de afwezige BtrEYS.
CTAES Âlb ert t enslott e

t@ die rrem de

NE UIT SI,AGEN

trof in Gu: ifilÏ E m0 G:lE een
twee punt

*DE iiA3lf, H .
*TALBOOM P.
*GCE,IAN S R.
*DE FAUW A 

"
*VAN DAM:'18 F. *
*XJ LïCN
*;iElliiBO CGËE

CTAES Gilbert
CIAES Christiane
JACCBS Renaat
V. HC"f WEGIiBü ilarc
BOU"KÂERî TEnny
,trH\I SETÂERS EdCY
C IAES .A "
rraar de

U-c
a-2
1-1
a-2
1-1
c-2
2-C

fle kigken i,iii revànche-mach!



Dimar,che 4 Mai 19'7'a 11.,) 1t3 à 1'{, 'firlLrr,::i lpausa
:rr Musée des Beat;<^N,.r?É dç: la. \lille di:: i:l,ons (rue

A. îournoi de Jouuurs d*hatanta auv{,r|. it lous les
Ct; ila;naut. Droit d'inscription : 10O FRÂNCS

Prix : pour tous les participants.

à nidi1,
i,'le.uvo B|

amaleurs

B. iournoi Ce Jaueurs racr;llsre* 4e t& î::e ,Jcration Eelçy'.t ff.e.,J.D.)

fu,Z%ry'ü, 
"u'*T; 2^k r;b'J 

%3r/'W 
"{eW 

ffiW%, h'%'
fr,u* T']t**ve & .- VAAü lüonç
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