Maandeli ik.s Tiirlsehrift
lAl{r Ïlil tl niiii.,1l)

Ïir. 5 M,i

-Ltr'i

-.

$d

/l

.BYO)
R).A)

§-l
\\ I\é
I

\

-v

w

§52

N--

v)

7

CBmGsut æ
æm filffirptrt

ctuttvolrQ;_§L-ffi ffi8lEffiRc ofl 20 u"
'i rgfrttrrf

s

:

Eh. BERENDS HuisseTl (NederLand)
lJ . GÂHE[{ AIés - ( Franlçri jlr )

DAMCLUB

0r

z[i, JAARGANG

I

tr

RECT EAT r EId,llr,1EN

o000000000000c0

NO5

mEI

1975

trI

rn hgt mededelingsblad van de proviaciare
Noordhollandse Dambond lees ik een artikel
over het recreat i edamnen van de hand van de
, a*t ook voor
e spe 1e rs I ee rzaarn i s .
Aan de vacant i e en plann en denk ende z ou ik
aIl-e d.ammers will era voorstellen, dit ,jaar de
vacantie ook eens te gebnriken voor nét maken
yat propaganda voor ons mocle Camspel.
r eder kan daart o e eenbi j drage l eveien do or
inhoud. en uitvoering te gev en aen onz e ni euwe
aan pak, namelijk het recreatiedammen.
ik geloof met het oog oF de in ce toekomst
onz
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*Frans Claessen Yion een sneldarnaoncl met een maximum aan
Frans Verscheuren (15) Karel De Raedt
ffior
(tl) Germain Van l{ove (ç) JCS CIABs;sEI\T^S ( q) Staf BESSC\.
( I ) JANS André ( 6 ) JACCBS Vic (il
HgpÉtz yvonne (5)
Moonen Jan (2).ttet was een Eezel-lige avond dle we nog
:

eens moeten overdoen.

xEr was Seen enkele oplosser voor het paasdiàgram.Slechts
twee exeellentiespelers kwamen na veel moelte tot de
goede afwikkeling.(zonder dat ze kwamen aanspraak maken
op êén van de belcofCe damboeken.
*llet vglg-ende diagran za! van gans andere aard zijnr êrl
de middelnatige speTer in staat stellen om een prljs
te wlnnen.
*
zljn volop bezig
n via een tweekamp.
*0p het ogenblik dat deze reg:els geschreven worden, ls
er een ploeg gevornd die op uitnodiging van de Gewestelijke Damclub, op wcensdagrzJ apri1, naar schelle zal_
Saan om in hun nieuwe lokaal de strijd te gaan aanbinden
*Louis SPRANGERS die nj-euwe promotiekampioen speelde zijn
eerste interland tegen liederland, en maakte remise.
cnze hulde aan Louis, hij blij ft ons in de goede zin
van het woord verrassen.
*tt"oX==ttgSpgn(
15 j J uit Grouw( friesland) won het kampioên.
van Nederland
asplranten
- *Bij de junioren was het
uit
Tjallenberd, die uet een
van
Nederland werd bij de ju
en.Deze kampioen heeft reeds
een keuzeplaats gekregen voor de halve finales senioren
ln 1976. ook het werelckampioenschap jeugd in december zal hoogstwaarschi-jnlijk deze begaafde speler voor
de hoogste eer zien strijden.
*.loseph DEMESMAECKER werd de dag na de Belgische finale
83 jaar. Deze internationale meester en ouderdornsdeken
van de Belgische wedstrijddammers b1ljft iedereen verbazen door zi jn vital-lteit en damkracht" Nog vele jaren
Joseph t

*Brazllië (Confederaçao Brasilelra de Damas-CBDn) heeft
ffiEmera
aIs lid van de wereldfederatie.De onlangs
afgetreden seeretarle, Ph.De schaap, ze.g hlermece een
perlode ven vler Jaar corresponderen met Êuccea beloond.
Brazl11ë za]- vertegearoordlgd zlJn op de âo8. H.K.
!'len dant aldaar zotçl op het §{-rulten ale heÈ t oe.rui t e nbord.
* Men verwacht aansluttlngen van: Zaü.re, Ma11 en Bacongo.
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æ Rob CLERC (13) 3o Cees
an DE RTTTTER T.u, (T2)
5o Anton SCHOTâNIIS M,l ( 1 Z) Sa f1e ter BERGST{A IGU ( I Z )
7o Jeroen GOUDT NM (12) Frank DRCST i§pî (t2) g" Frans

NK NM ( t t ) t 0p iqiim VAN DER sLUIs IGF: <g I
llo PauI GERI'{AfN (5) 1æ Drs.Douwe DE JOIEG M,f
(5)
Evert Brons trlng moes t zich- §,egen6 zlekte terugtrekken.
Paul Germaln vieL ln, traar kcn ln dit sterk geàelscnai
HERMELI

geen brokken maken.
De eerste drie ziJn aangeduid voor de Europese kanpioenschappen.
De eerste zel zullen tegen de scr'ret-L'nj_e speren.
tÊ DE OPLOSSTh'G VA},? IiET FAASDTAGRA}.1.âç

27-21 ( 26x28
48-44 (lZx+e)
29-23( t axec)

)

49-4335-to)
39-34. Ir{o e t er geen zand zljn. ..
l{Er.* I <--+ !tÊ ALGEI{EI\E VERGADERT}IG CP
A1 de leden worden-op .deze jaarlljkse vergaderlng uitgenodigd. Zi j die ideeën of kritlek naar vôor wj-1f en brengen kunnen deze gelegenheid aangri jpen.
Zoars alti jd begint à" ar ge::nene vergaderlng om 2c,
- ü
Itr"BRABqlS DAI.,IDAG DER i CC'' O ?.9.7
werd weer bereid gevonden om ons
ol te sponseren.
e voorgaande ; aren in Ce _st, Andries_
ê 11r
Kortelings zul1en de lnvltatles en fol_ders ter beschikking gesteld worden voor onze leden.
De voorwaarden zullen zowat onveranderd bl-ijvêno
tÊ
.ft
Nationaal Nederlands kampioen Harm',YrERSI,IA wil op 23.?
te Hlerden (oetderland) p"ou",ffi,
van Ton
,SIJBRANDS( i 69 parti jen
l15Z Amersfoort) staande recorcJ
te verbeteren door het or te nemen tegen 2o0 tegen"t"nà"."!
ti
fn de persvere
ôôh
compositiev,reclstrijd inrlcht.
üàà.
F.G.HEïJI.iCOP, Dr.H.Co1ijnlaan, I 44 RIJSIVUK-21 0J.
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*1: yERPoEST Hueo* 2c
I4
I
5
20 KLEI]§T'IAIfN Roger 2C
2r
9
9
10 rfl. VAN BCLI'/,'5I
AC
1C
7
5
40 CLAESSEIfS Frans AC
11
6
1
5o VAN BCLTiVEL Edward AC
5o PRIJS Louis(2 rond)14
7o LIEI'IS Bob
AC
80 ItCRf S Re né
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20 VAN HOVE Germain 1 5
30 JANS André
1G
40 VAÀT DERI'fEERS CIi ,Ti 1I-y1 5
j5
50 BES SON Ernes t

27
24
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31 punten
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20 DEBOIIGN-IE Paul
5
50 BUTTEBfER Ludo
5
40 BESSON Gus taaf
5
50 SPRANGERS Louis
5
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fn alle klassen behalve in de tleeCe, finishte de kamploen rnet een veilige voorsprong .
fn die tweede klasse was er zelfs een drlekamp nodig om
de kamploen aan te duiCen.

ALIE VfER DE ts3.'.TICEl*EN VAIî I{ARTE GELUK Èn
danken all@
voor un sportleve str
T/e danken ook onze onvermoelbare wedstrijdleidàr dhr.
I,JE lVEliSElI

door de competitie heeft geleid.
0n bepaalde moeilljkheden te voorkomen, dle desondanks
toch zljn voorgekomen, is er een geheel nleuw wedstrijdreglement rond het Antrenpse kanploenschap genaakt.
Met dlt nieuwe reglement volgend jaar a1s lelddraad
zu11en Be voorzeker een vlot verloop kunnen waarborgêrlo
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Ditmaal komen er twee standen uit
een ![ ederlands kampioensehap.
De twee anderen zLTn afkomstig
uit het u ltmrntsrde bo elr TAKTIKA
van I GM I s e Ko ep e man. , dat ove rigens in NeCerlanC nergens meer t e
koop is.
Diagrae__l .: Herman van Silfhout
g_petend met wit tegen Wim de Jong.
Herman , de t ra j-n er van de G eldeise jeugd speelde hier foutief
29-24 . Ho e kan zwart winnen?
De s t el1ing va.n ili agrarn tw ee

kwam voor

ti j dens het kampioenschap van Nederland in 1965

naar ik

mesn.

Ruud Palmer speelde met wit
?,et*"
Ho e

e 18-13

.

r

êrr

straft e Van Staay dit kun itis
Het derde diagrarn is nummer 4A2
u EÉ:[îka.
Wit beslist de strijd door middeI van een damcombinatie.
De vraag is: Hoe?
De laatste stand. staat op naam
van de S ere egal ees Baba SY en
komt in îaktika voor onCer het
numrner 495" Z1TART speelt en
wint. lioedat?
0m U de kans t e geven '.lw comffigen
te testen, houd
ik de opl os singen tot de volgenCe
maand.
Ik wens U hi erbi j v eel geno egen
met deze eombinaties, en tot
de volgende keer.
Th. B.
af?

t( A G .4, E l[ T.trI
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1t het fijne clubblad van damclub
i.jswijk, een starCd-îussen de
eren GERtsRANDS en VAN EUGT.ltit
i eIp ge di enstig een lastige
schijf weg docr 4C-14 te snel ee.
fn de diagramstand kon wit echter
met 50-44 de foutzet 1C-14 uitl okken . Hi eryla komt 28-22,. ( l?xlr )
2 6x1 1 Î7xi 4 ) it-26 (29x18 ) 4 Oxz o
en wi t consu me ert s chi j f 37 en 18 .
I eman d Ci e mo et b ewon derC wo rC en
he mbrieken is
I.G.KIEWITT in t'SCAIÀ:', het orgaan
van D. D. D-Alkmaar.
an J.DEBOER kreeg hij vo1.gend.
standje: .Zwart(De Boer) speelde
(3-9 ) en .' bo o d zi jn t egenstan C er
( rn. KJ,EI]tr ) schi j fwinst aan . ivit
on de verleiding miet weerstaan
en speelde 3?-27 (21x?l) æ-lZ
(fZxag)
kwam de ont=Zxl.?.Toen
oocheling
| (25-5A) 14x25 (15x2C )
5x1 4 O3-L9) 14- 21(2t-27 ) 7tx?2
(rr-fZ) 22x11(l0x+9) : I Formidabel.

-:;i;iJ:'â:

Brabof/Damas.

15-3C (2 o-24) 40-15(24-29) 37x2 4
(22-2e) x21 (x40) x14(17-21) xl?
(x41) x47 (14 -2O ) en wit gaf onthutst op.

it het ka@

van België
hego VERPOEST tegen de luikenaar .T . DEI'{ESMA Eî KF,R .27 -2](r6xez) y-10 (2 5x14) 29x40 (20x29 )
197 5.

,9-1, G9x18) +Zx, ( 11-17 ) 1x2t
(26xL7 ) met schij fwinst.
Dit is een leerrijk zetje in de
Rooz enburgst elIing.
it datzelfde kampioenschap heb
enxgle fragmenten
,k lgq"g+helg
,È
f-T*S.*qten in
in porDortef4og
eirille di e ik Julli e volgende
neand zal-

onde

r

de

n eu

s

trouden.
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Einds lrqlrlek door K. DE RAEDT
De oplossingen van vori_ge maand.

nr.l:

xtlas:'am

1c-4(15-41) 4-j6

(+t -+e sedw. ) 36-31(i?xzil J-l 4.
*Diagram nr.Zz ZZ-18(tg-?4) tB-tl

æ(;c-54g) g-4

ABi ??-zt(t exzzl
wint,
( 1 6-?1 ) Z?xl 6GC-34) g-4 (j4-rg)
"B-22(27x1
a:
4-27 ! G9-44) Z7 -ZZ ui t .

B: (io-35) 9-1(::-+c) 3-1 7(rio-44)
27-21 (1 6x27 ) ee -22(27x1 E ) 1 ?x50.
Diagrgrm_ nr.J: 4?-4?! ( I hx50) ZO-3

en zwart

ui

t,

ram

kan er niet meer tussen-

nr.4:

+-22! (jB-42 gedw. )

22-33142;[8) 31-59(48-2]

)

1

x29

(6-1 1 ) ?9-33(1 1-1 5) 33-35(14-19)
38-32(1 9-24) 3?-1t( eq-;c) 18-43

(f0-35) 41-49.

_

één is een oude compositie
vîîTffiüïsman cii. ÂLrx fi eE o )
I.hrmmer

Na 6 zetten keert cie witte dam
terug naar haar ultgangspunt.
Het 1s eenvoudi$ en toch fascinerend
En -zjiehier het beroemde eindspel
van Victor ffiCCD( 1 SS4) en E.J.B.
VAN \rUGliT(1886) Coor de laatste

rrDavid en GoJ-iathrr geCoopt.
Het is de basls van honderden
composities en winstgangen in de

partl J .
Het clerde is al- even standaard en
typisch voor het afhandelen van
eenl tegeni stanC.
lfummer vler werd gemaakt door
P. DE SCHAAF op hetzelfCe thema.
Het is niet zo eenYoudigr maar zêker het zoeken raard.
Voor aIle standen hetzelfde wachtwoord: WIT SPEELT EN HfNT.
De oplosslngea zljn voor volgende
maand
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Karel De Raedt"
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Rubriek problenatiek door:
Jeân OAMET{ (AIé s Frankrt k"
De s chi j fv er-

t uit

errem-

wleht en de trombone wordt slechts
y1,, chtig toegepast , doeh het geh ee L elndigd ni et onaard,ig, màar
z eker :ri et bri llant .
in diagral
ti e tweevor.ldis opl csbaar. De forcing die
zwsFt voert leidt ofwel tot schijfwins t en daarryra t ct damhalen , ofwel via het thema naer e totale
c prui ming. h.r it en het fo r eing_
gebeu ren , t € s eri e-achtig in e1kaar geknuts e1d.
d.

hand Cie zija techniek

streert.

dernon-

komt

t'C

m

en

oup

I{et ls eerl maehtig brok ononderbrok en Fro bI ematl ek. AI1 e kn eepj es
worCen toegepast elx het eindelaat een spartelende zwarte dam
z:.err ln een geforceerde doodstrijd.
fe onlosslngen v verleden maanà:

lür.2:
5{;dd (ad lib) +e-+5 (}ax+o) a5x5.
Nr. J 211-2E (2 7x73) 21-IB ( tlx?Z)
ï4llq (ad rib) +a-41(ad jiu) râ-ro
(5xr+ 41-j7(ac 1ib) J5x15.
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: 9- } É : } s ?2 - Ee s s s } ! - 2 g s * re rg e - 1 9-23 4t -37 zt -26 33-28 't {+- I 9
20-24 44-39 r t-r? Z?-az 1Bx2?
ê

. 51 -27 17 -a1 37 -31
5" 39-33 10-14 34-30
9" ]lxll 6x1? 36-31 17-e1 31-Z? 1-6 46-41 ra-le
13" 28-22 7-11 35-28 14-2O 3C-A5 B-tA Z5xt4 gxZC
1?. 40-14 2- B
5-10 44-40 20-25 1g-31 4- g
27 . 11*36 I o- I 4 34-?9
23x34
4oxz0 t 5xZ4 4Z4A I B-zf
'O-44
25. 47-42 ?2-18 39-34
11-17 ZZxl1 I6x ? Z?x16 r8-aa
29. 28xl 7 24-30 35x24 1 gxzÿ 43-39 I l-1 I 1T-1 1 6x1?
I

j3.JE-31. Wit: lr33 uo

Zw. lrtOü"

iI -

E§I IYS§§:Y: 9BE99IE9- I : I - Ees e s I ! - !9 :2
lZ8xl 9 14x23 3?-1? 1 C-'t 4
" 12-28 19-23
8- t I i4-zg 23x34 )9x3o i 8*21
5 " h6*tu t
9. 12-?8 25x32 37xZB 1?-ZZ 28x1? 11x22
13
" 31-zç 23x14 40x29 20-24 ZÿxZo 1 jy74
'ta . +i *17 1 C- 1 5 17-32 1l-i I
12-27 1g-23
21 . t+4-39 9-15 S9-44 11*19 31*29 23x34
25. 18-33 11-17 43-59 t- 7 42-3? ?- 8
29" 32-28 3- 9 31-26 22x31 25-3? 18-?3
31.56-31 g-lf 51-e7 17-zl 44-40 21-25
Bs

37. 39-34 23-e9 34x23 18xj8 42x13 1f-18
4tr. ]4-29 7-12 29x2o 15x24 45-4a 18-23
4r. J4-29 21x14 3ox39 l2-18 15-1c 24x35
49. 2?x35 18-22 39-33 15-21 4?-42 21-2?
51. 28xT7 1j-18 12xZJ 19x39 1T-12 39-4j
57" 42-18 4O-l+4 7* l. lrVitz 2r1J Zw.i2r19
i

:. P-E 9 9

l-

§-E:

U

: Y$§-

PP

5l-az 1?-21

gYEi'

1

1

1

1

1

lilit:

z6xi? 1B-21 3?-12 1?'2.2 31*28
1

Is - re 39 e :

41-37 13-19
44-39 12-18
3a-25 1 g-21
39-ÿ 5-t c

5C-44

t45 uo Zwà?t:2r0C ur

*{**_r

22x31

7-1 2

39x3C 6- t t

37-32 8-1 l
37-52 1]-18
48-42 4- I
40-14 1 2-1 ?
4c-i 4 9- 't J
13-29 26-11

32x1
1

2 15-4C

2- 7 4l-48

ü.

- 9: 3 - E e e s e ] ! - §, I s !222 ^§ 9s * rs
17-31 21-26 32-28 26x17 41x12
41-37 21-26 37-31 26x37 JZx41
3Bx2? 1 9-21 34-29 21x14 4ox29
49-43 5-1 o 44-40 20-25 41-17

5. 45-4 l 17-21
9, z?-z\ ?1x32
11 .
1 c-l 4
1?. $-38
5c-41+ 19-24 31-28 24x31 )8x29 5-t t
21 . *-3i 1c-l4 44*39 14-lg 18-3216-21
25. 6xl I 1- 6 22x11 13x22 28x1? 19-23
29
" iixz4 2ox49 B- 2 49-43 4BxJ9 ?- 7
15. j7-jz 11x22 36-3"1 B-12 12-27 12-18
1?. 42-38 5-1 1 38-32 11 -17 4r-14 13-19
4 1 . 4r-40
9- 4 40-15 5-2o 14-10 3- B
45. ii-zg 24x13 28x19 1 9-24 19-31 8- l
49'
1

2

::--11-17

E§e

8-21
14-19
1 4-2C
42-38 1 2-1?
1

27x1 6 ?-t z
29x i 8 25-3c

39-11 7-1;
47-42 9-11
i2-28 4- 9
ic-7, 2c-24

11-26 22x31
12-z? 13-39.
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K-ubeieuws oyar €B {àoor *Daaclub

GenkTt

Eartall jk walkom asJi onzê nierrwe laôen Rs.3mcnd. ÿaad.e *
caetsbeek en &tûy fueets. Dat brengt rns Le,lentaL op
28 rraarvan er 24 mescoen aan het klulkampioaaschap LgT5
( r+ in d.e h,oofd-- êr, ro in de jeue:d-kL*""à ). Hj.erond.ar
d.e iroorlopige resultaten. -0ie iru.nnen in ons lokaa1 yoortsan ook afgeleu Bn rord-sn vari êen overzi.chteli jk paneel,
uitgec.acht on uitgewsrkt <ioor Àlbert Claesên. plannan
bestaan om ook not een groot ciencnstratieloz'dl a.anplakbilJotten en zerfs een opbergkast te irazïraard.igen. oat
alles door dezerfd.e vakkund.ise han<i natuurLijk .
FIKL;À;--;E (Eesulta.ten bi jgewerkt Èot op .æ april Lg?5
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l. Er i-s {1Èïi ve.:s*u:'i j,i,:'i:nder" In pi'ineipe :rul-lcon
:ile :"sdstr:ijien vô3r eir,:s "iuri J3spo':Id. zijn.
2. 3r best::'..t v'::l- rl;itis iat d. ' titeLsiri j,r x:I .{aùrl
tu-sserl id1:;i tsn Berge cn )eorges Islnter. BeiLen
li in iiet
zouteT: trouvens Jetn slecirt fi..1rur
"I.::si.
ve.r. Belgi§l'
vol.r;end.e tt In:i.iri,lu:eI I'a.npioenschap
,dj-e weet ???
). }e;ien het nivee.u lai 3i.i :'aeds bereikt hebhen
spelen Ton ÿan i{outie -311 :'atrick l'ie.rtens ni*t mee
in ù-o Jeu{J,'{I'isseo ),,rt zii in oe Hooftl-i].3sse in3-errl'--,ad- ook th'r:ishoren l;'vi j':en hun rursr,lLtate n. Ion sn
|atrick :ullen ock iit ,i=.ar u,cer te duchten kr:.nCid-,';ten zi jn in het 3elEischc Jeug,lk;rmpioeRschap"
ÿia Rud.i ten Berge werlen vij goinvi.teerd. ou esns op
eûn vrijdagavond- net IC rra,n te âaaJ! d.anuruon in Eeorlen
(NeCerIand) , lrEureka"-,<l ub. Jat d-osn ïre zeker.
'T'weo .]:rC:enaren, Erlbert Sena-ts en }ino ;loncad.a, nemen
d.e*I ,aàn Co -Jropaganda-d..a:,1ag te ir,ions op + raei ,?i.
Àldus herpen cc*r zj.-i r.,?e het beoefonan van ie ,Ja-r:lsport
in Belgid te bevorCeren.
Sl- e

cht

0p 2L april -i.I. 'raren wlj \;irêp eens net IC nan
te gast bi j L. D. C.Maastri. cht. Vanaf nu word_t aar!.
d.ezs tornooien lit }:eer hct rriercr reeds êetr
bi jzond.ere }uister bi jg,ezet d-oor rle uitzonderli jk
nnooie wisselbeker, tar bescirikking glesteld" dcor
ci-e ltre,ierlan<ise rr :.usaÈi rnaustrie.grond.stoff en ".
Een harteli jk xoord van d.anl< hiervoor aan'd.e ilser
À.J.ii. Rosier uit.Maastricht, oe prou.otor varl i.eze
b

oker.

rn l:ob

het " Hôte} eux Arcac.es ,, te
i'laas'i;r-ichi ]r:erste ie ons reed.s vertrouwde vriendschappeli jke sfeer toen ,ie Ned.orland.se Toorzitter
ïan uo rt op zL jn eigen .iorri aL e mani er d.ammers eE
toeschouwers rverkom heette. Er was ind.erd-aad. oùk
eni:.'e belangster}ing van buitenaf voor d-it damg.eb r:ursnr op voorhand. aangekontiiqd. in d.a pers.Tornooi_
leider Krottje heeft het niet sèn keer mo.sili jk gehad : al-le partijen kgnden eon vrot en spann*nd
1'''ove:rrokaaL vân

\L

3T

verlaopç zondsr het :liriste ir,cirlent.

I,l;r

:r l.1oop

rnochten d.e ()en-l-,t,.ri:lret: l: l;r-.jÂu- ,,,risse1b,:ller in
ontvalgst neiüen. Jt-r t üelle ron_J,r i rl lepl:.Lnrl voor
olrtob'àr'75t [arr .is.]" te ]enk.
.,.atoroncler d-e result:,-ten . Er rvsze nog bi j op63.emeri-,t
cla.t Ii"lJC - Idaastri.clrt versterlit rvcr,l cloor do i,jrlastrichter folitie SportvererÉging err ierÈ, zoals ge'*roonlf jk door I,TC Hasss1t, in âe persoon v-il.n .TuIes
Vantlor.raaol.
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Onze dauelub weril opgerlcht la september TgTl d.oor
toed.oeu van ÿan Bolclerbeke Leonnd.ie met een paar

enthousiaste danlLefhebbere vaJa start ging.Yan d.e
toenualige spelers blljven alleen nog Van Becke
iïalterrBi:rger AnnarBurger Claud.e en Renoir Christiane over.Iia het ontslag neulen vân Van Hold.erbeke
Leon heeft zi jn Eoon Hubert het roer vaxr de elub
ln hand-en genomen.De Io kampioen stitel werd. be
haald, d-oor Eenoir Jean-Fierre.Het vclgend. sei zoen
werd. d.e club yersterkt d"oor spelers als De i?ir:.ne
ltoger en De Schuyter E. ,Traarvan laatstgenoemde
clubkarnpioen werd "Het seizoen 73-7+ zeg het nle t
opkomen van kaaapioen De Sehuyter en was het De
lïinne 8,, d.ie clubkamrioen werd.Nu be staelt d.e elub
uit 16 led.en rneestal 'jeugùige rvÿaarond.er Van HoI
d.erbeke Jean-P ieme , j eugdkampi oen van Gent , d.ie in
het lnterclubkanpioenschap d e Belgische j eugdkampioen i*aertens P. het vuur aan d.e schenen Iegd.e,
naar door een te snel. eind spel de overwinnlng zag
teloor gaan en vred-e rnoest nemen met remise.rn het
interelubkampioenschap van België behaalden we
sleehts ùe laatste plaats rmaar met 15 bordpuaten.
Hierva-n behaalde Ie üinne Roger op zi jn + partl j en
7 bord.pr:ntenrbet Tras alleel de nieuwe pronotie
kampj-oen Louls Sprangers d,ie hem een remise kon

afsnoepen. spr jtis genoeg kou Ëoger lvegens beroepsbezighed.en geen verplaatsirlgerl meemaken rwle weet
wat ilan ons kras sement gelÿe e s t was . lfi j hopen voI-

gend. j aar be ter te d. o en .
Het aan gang zi jnde sei ?,oerL zag een sterk sperenr.e
van Holderbeke Hubertrd.i-e zonder tegenslag on"ze
nieuwe clubkamploen word.trd.aar hi j nu 3 punten
voorsprong tel.t op ue Yüir.:re li.oger op 5 matehen van
het eind.e,.Dat zou een mooie belonlngç ziJn voor d.e
harde en dikwijls onda.:ekbare taak die hij op zi-ch
neemt a1§,, voorzitter
sekretaris organisator.

1T

'l

0m,Ae zwaarste dammer ,ln d.e letterliJke ztn vaa
het woord., ls ontegensprekellJk Ïan Eecke 'Yalter
op wle onze elub steeds kon rekener.r om onze sPê-

lers te yeryoerÊn bf i verplaatsi-ngenronder meer
aIle verplaatsingen yarr het lnterelubkanpionschap
ea a1 zlJn schri jfrerk d.at hii reeds verricht
heeft voor d.e club.In een tlagblad is namelijk eIke week een d.anrtrbriek voorzlen d.at hii tot Yoor
korte tiJd sehreef ,nu heeft z7.Jn z,oon Ôit overgenomerroiiÏen npg trouweus iielter samen net Van HoIderbeke Eubert en De \tllnne Roger tot orue beste
spelers rekenen.Dlt beriist ook zijn huidig k'l 4ssement rhi J staat sâmsa unet De Tl{ nne op de 20
plaats.
§tgpd ln_ogs_kgmgi

oens ehgp :

\3 punten
I. Va-n Ilolderbeke H,
2. De i,{inne R.
9 D.
Van Hecke \Y.
9 p.
B p.
4. Van Hoklerbeke J.P.
7 p.
5. Renoir Ch.
Brrrger À.
7 p.
Brrger
CI.
3 po
7.
\Yij speelden ook reeds ons Jaarliiks sneldankELrtpj-oensehap in 2 klassen: ln Io klasse onze oude
Ied.en en in d,e 20 onze beginnelingen. iYe feleeite-

ren onze nl-euwe kanpioerrerr.
Jo_kJagsg
I. De i{ln:oe R;
'5

Van Hold.erbeke H.
Van Holderbeke J.P .
Van Heeke lY.

20 punten
20 p.
16 p.
12 p.
ro p.

"
4.
5. Burger CI.
6. Renoir Ch.
+ F.
2
Huylebroeck
U.
D.
7.
20 klasse
I. Yan Hecke R; - âf-pî ?. Van lIo].clerbeke L"
3. Vervoort S. en i;joreels P. 16 p.
f5 p. 5. [ioreels I;.i,
+* iioreels D"
6. Van Holderbeke J " 5 p .7 " Stevens ii
"
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CEri'JSTEIIJK

van §e_Geyest

*
eri j!re lqgclu! schelte.

DAI[,{ IEUWS

e11

okaaI.

Aangez:-en de sympetthi eke uitbaters van Café t'OId Joker'
lvaar we sinds meer dan een jaar gehui svest waren,
zel-f hun intrek nemen op de eerste verdieping, \flaren
u/e genoodzaakt om uit te kijken naar een ander
1 okaal .
Dit' hebben we dan gevonden r €r we1 te schelle.
Voortaan spelen we in
er
rtCa,fé

gekend a1s

i{a.l

f

r,- cn de provinciale-

, in Ce benedenzael. ffi
het elub,kanri-oensehap:
pi- o ens ehap:

u.

van

aa!
i o l)e ita edt Kar el
2o Cla.es Christiane
7o CLiTES Gilbert

i\

Part.Gew. Rem. \ie11 .
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6 o il.ÈitiS ElÀ-ûHS ECry
9 5 1 2 1]
10
7 o BOU CKH Ei T **n ry
6 0 4 1?
to CIÀES Àlbert
14
5 1 B 11
't?
AO CLÀES Staf
2
L)
110
5
10 O BEUCKilAERS Pàtri CiA 9
1
082
110 VÀ! DE CRAEN Frank
9C181
12o TAIBCC-.I Patrick
00000
4o JÀC0BS Renaat
E o VA*\i ilOi)-rir CK _,larc

)

punt en
ll

!'
'1

wordt bitsiger, naar

zutren er nos (rasels met n";rlT 3:=iffiH-;"li:*:
'*e ver,#achten dat de nieuwelingen cie vanaf de
twe ede rcr:d,e zi,Jn ingevallen r nog voor menige verrassing z:ul-l- en zotgerL.
Xeze ne,and. verwelkomen we d.e pittlge I6-jarige
+ru_R!l_ },lonioue die van plan is om in het spôor te
tseIgisôire kampioene.
@de
verder komt de ons reed,s bekende Rik De Raedt#
regefmatig or de clubavonden. Zijffilgt
re eds k1aar.
Onze krub heeft een uitnodiging gestuurd aan Brabo
Antwerp en on t eg ee oflze elub een
*de"*ed=t jE
"ri
te spelen. De nonchalen,ce van d.e Antwerpse spelers
kennend e , ze! h et a fwacht en word en , of z.e w el will en
Fomen.ook de revânc@
is in voorbereiding.
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