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CLUBÂVOND a §tKE D0ruDERDAG OM 20 U,

. I t0tfltRilifl$ I

Th" BERBNDS Huissen (wederland)
J" GAl,lEN Alés -(Frankriik) i

i,§BR§AAtIlt tt vtfÀNiw$0ft0il.|-J-t "urIÊ[utfl :
Bt ltt0T rt[il. HüRtTll§§TAAT152t11t3 ll$E8ttt

MAANDBLAD 2OT JAARGAT.IG NO6 JUNI 1975

trI ?TH, ITT:TTï{ÏH "IT.IT*1T*?. 
EN

Het jaarlijks gezellig sarlenzijn lvaq weerêm een
ffiEis-edeiAoor het feit clat T'îiel Be Buysseher
nogmaals met zi jn ongeevenaard anlmatietalent
uitpakt e. De f eestL eirlers hebben eer gehaal ô van
hun werk.
Zopas verRamen !ïe van ifugo dat hii ztch a1s feest-
ffiekt wegens ziin drukke beroepsbezig-

heden.
De verkoop van steunkaarten verloopt hoe langer
@chtiger t zodat we best uitzien naar
andere mogeliikhed.en om de clubkas te rml.len.
Zi..ju e r voorst ell en? l[ e sr z eke r 

"
Jaànes Van de $/a1 is niet alleerl een z eer begaafd

maar ook een zeer taL etrtvol Pfo-
blem -ist.Nadat hii bii de best e livas in de rrobleem-
wedstri j d v&n het- §.rikerlor*nooi,, kaap'L * -h+i .+rl de
eerst e en de twee de plaats weg Èn êe we&st:rii ê vBIl
B.E.G.B.-Cortljum.
Door het f eit dat J annes in dec enrber 19 j . geworden

W hij niet deelnernen aan de W.K. jeugC.
De K.i,EI D.B. he-:ff, hem earL ôeelnamebili et gestuurd
voor de I/? finale van het kampioeesehap van

Brrrrÿ-80Ù C{t'eRT de j a:g,âige speler van de G" D' C.

ffie i4oàs êerste in aijn reeks.
Dt uéfôofa vocr ÿret a.s" kanpnv._Belgi-ë iunigrgn!

, eeptember L975 
-heeft tè Brussel de

^'î ^. ... r' .,zr*ô r{ -sv..i yr cy 'l g gt § vân il g B. D. E
J âb"r'r.:-Jôlltr aLg+rcâ..e vergadering l-a"ats van ile U."-P'

Neilerland 1975.
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te Mons was een s'Jeteg.
e rs ert 2 C ar:at eu rs nâ:fl at er aan d e el- 

"nog eteeds in zt;n vorm van het
de kans ep {e eersie plaats afgesnoept

dcor teedoen vei?, zljri cX-ubgenoc't froger KIET)[i'{A}lN.Foei
T;evestigCe nogmaaLs. Hij wetd

Wi l,l ems en t#ol t e rs , in gro ep ? 
"

Peuf,_ DESOTTGNIE deed hetz elfde *n werd door trekklngffitr
ti eve kwam van I. SIRAIIGjRS di e zi jn
ar"-Tân ik moeilijk een profi.ciat ean

verbinden,.
de:.,çit*lag af v E[1 on?,e
eerste tot de 25ste prij

3765t1421,1514
1765 t 2Q17 , 24 _97

2622,l"?06 ,1270
2618 ,1\19 , L74+ ÿ 1415.

Prijzen af te halen vôôr fi j,:ni 1975 bij H.VERPOEST
ilinterkoningstraat rl? i{ERK§EM 206C " f eI ":O1L/ +5.42 .76
[g-iret "G elders lkrrii- eu \\os'e laz en ?ce een bri ef van
eeri anr-m er , -lfrr " D. J . iUfr.CKA di e nu in
*riiÂstrali$ wo,*rnt, d.at 1:*t dammen Êr vrijwel dood is.
Er zi jn we1 vol'loer:Ce darnmer§, dockr door de grote
ajlstanrlen is de bel{angstelT"ing vüor het clubdammen
erg getsan d.

op uitno.Siging van Ce Gewest eli jke
l"e een we.f,strijd gaan sËei,en in hun

rri euw lokaal " ffe wÊrt{eri er' }:arteli. jk ont'rangen ,
en vermits w€ zos-ls alti j d rnet te weinig spelers
ilt*:î€il 1 werdr:n sornrni,ge sp,e3-*r,$ v&Il G. T)" Ü. xnaar ln
*en Brabo-trui g*stoken sfli rle 1"0 bordeu vol t e kri j ge

vsrr:iceg Cie avond de Bel-
tlrj-stiane CtrASS, zodat we

vtirl onz Ë elubgenote verwachten, d.at ze dit jaar
a*n de titelstri j d 

;i"fl*uËâ*fi::l};:'iiturË":s";:'
e dep te kcmen cornpieteren"hnlt Jan!

- llet secretariaat vân de tselgi sche }embcnd laat
elen Br geintresseer"d zijn in

h et kor en -rrarl rti e*lve ins i gn es van C e B . lJ. B .

Àls er tocli iemand rnoest zijn, kan hii rijn naam

vlugt e
{Van de
l"lTi F

1?1? , 2149 ÿ 5eE4 f 1169 ,
14C0 r 1111 ÿ 2402 s 3?72 F

l:e.bi;en vie gesfroken met
i, j liern wel e.rÊr1 ûrzi j"-
.t et rer"g$t üri,
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Ter gelegenheid van de stad.sfeesten. orgar:iseert
Damier Club de liLle haar 7de int erna"bionaal tonrooi
op zondag I juli L975 in de zaal Roger Salengro
vanaf 9 tot 18r- lr.
Het tornooi staat onder ,le hoge bes+herming van de
President van de Républi ek r êR van cle heer-l[auroy
schepea van de stad triIl e.

aat: Mat.ch
van 4 æeI

I enge Ro be rt S chu ma.n I,l. .
fndivldueel- wordt er gespeeld in Excellentie

ffiJunior, Eieiriasse en pnometie,
Per ploeg van 4 pâ ers wordt er in promotie gekampt
v ad I,iIIe. Deàe trofee werd'
genoemd naar de onlangs overleCeà en r,'erleden jaar
nog deelnemende Nederlander Birk Kr,EEN.
Er zL jn ta1r13 ke bekers en pri j z en voorzi. en vo or d e
laureat en .
Een speciale tomooischaal zal aan i eder deelnemenCe
club word,en overhandirgd.

IEL{E
staat in voor de organlstie.

tt rÊ tÊ .,r
'ile ûeden het dan nog mear eens over.
Maar de winnaar v&n de tweede sneldamavonc Rras weer
dez eIf de : Frans C TAESSEIT S .
De anderenffi rnear konden hem niet ver-
slaan: E.Va,n Bouwel , R.Floris, K, Ie RaeCt, staf tsesscn,
Vic Jacobs ,-Dierai<x R " en T. Hu pez.
Volgende keer miss chien?

tÊ tÊ *F tÊ
0p de algemene verga-dering zul1en de uitnodigingen
Èesproken worden welke ons docr dlverse iVederlanlse
damverenigirrgea werden toegestuurd.
Emelub Go es werd in al-le geval aangeschreven om de
returTxmatch af t e haspelen op een ge schi.kt e datum.
ZaL Brabo eind e1l j k riog e en s e enpae,r kee r op haar
sterkst naar buiten treden?
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âs§}API:EgPEÊ U,F§- ?:!** I:uiii *3*- IssrBsïi- 1??2.-3*c -rgrSg:- - - -t. 3t-27 17*21 36*31 Zt*26 :+1*36 19*23 33-28 1l+-19
5" 39-33 z0--r4 qà-5ç Êc*24 4ÿ"44 i4*2C 14*10 20-25
9 . 47-41 25x3t+ 40xâC 1 $x2{ +5-4C 5* 1 o 40-34 1 0- 1 5

1'5 . 44*4t 9- 1 + 50*45 4- 9 34-30 1 1 *1? z7-22 18x2?
17" ]1xÎ1 6xi7 1C*?-5 17-e1 4C*r4 12-18 34-30 ?-12eÎ.36-51 t-6 31*27 2*7 e8-22 7*r1 33-2912-1?
25. 41-37 24-29 56"-11 8- 1 e 46*4 1 29*-33 38x29 23x54
29, 42^3e 15-Zt 1,1*)1 j4*4O 45x34 19-23.Y/:1r11 Zw:lr54 u

I : Y§389§§ T: § s {}ï I §f êt §- L - i - $ I } s s r p s r - * 3 : ?\2ZZ -? I s - r e !9 e : - -
1 . 33-zç 18-23 J9-33 1 r* T I t+li*]9 '7*1? 31-??
5 * 37-31 21*26 49-44 26x17 42xJ1 2a-24 4.1-3?
9.45-4't ti-17 27*22 18x27 JlxI 1 6x1? 36-31

13"31-27 r2-r8 41-16 1C-l447'-4221-26 34-Zç
17. 4ox29 2C-25 29xPC 15x?4 44-4C 5-10 40-34
21 , 45-40 1 0-] 5 5C*45 4-i o 17-3t 26x37 42xJ1
25.35x24 19xj0 ztlxiÿ14x23 34-2923x34 40x29
29. 32-28 8- 1 2 38*32 1 4- 1 g 43-38 2* 7 27-21
33 " 32x7l 9- 1 4 t+8-43 3c-25 31 -27 1 4-20 29-33
37 . 21x1 4 13-1 9 1 4x23 35-40 45x34 1 2-17 21x1 2
41. 39-34 40x29 41-59 25-30 27-22 29-34 38-32
45. 33-zg 24x33 28x48 3C-34 48-43 34-40 32-28
49. 36-31 7c-Zt+ 11 -27 4C-45 Lrl*39 3* B 2?--1 ?
53. 17-11 8*1) 27*,22 1j-]9 22-18?g-33 1g-12
J7. 12-841+-49 28*2249-21 8*219*23 11*7

'f/itz 2141 ur Zwart: 2159 üo

$S§EE9Q I tsE:{ -g P§*5r yS§95§B- 3 : 9- !s i§- I- s**s! - 1 2ZI _ ! 9: _ ie 3ge .
I " 32=â8 17-21 jS*32 21*26 4]*58 20-24 14-30 14-20
E. 3O-?5 t 8-2] S5xt 4 9x3O 3\-2? t O*14 36-1 t h- I'9 : 41-36 5- T C 4O*]4 24-2 ,a 53xî ta 20x40 45x34 1 I-ZO13,38-53 lO-15 42-19 t2-19 J4-iA20-24 47-42 ?-1217.49-45 11-17 27-e1 16x27 Jlx1l 6x1? 36-31 1- 6

21 . 51-27 6-r i +6-41 I 1 -l 6 5A-45 1?-21 44_4C 1 4_2C
25. 41-35 20*.25 28*22 25x54 4Cx2O 1 5x24 31-28 9- I 429. 45-40 l4-2o 4C-14 z4*?9 Zz-1? 29x40 35x44 zj-zg
34. 37-51 26x37 32x41 21x23 39-13 12x21 13x15 zt-z?
3?.15-1023-28 lC-519-24 5x2116x2? 1t-1? 2-?
41 , 37*12 7*11 32x21 I 1-16 42-37. lV: 1 ,17 Zw: 0r5g üo

Y: § ts999 I BE:E : - Y I3I g§§ 3- !': 3 * §r s ] - 3 J - s*sr! - !222 -1 1 Ê g 
- r e 19 e : -

I . 14-1C 1 B-25 40*lr+ ?.C-25 3j*?B 1 2- 1 g 39*33 1 5-2C
5 . 34-Zç 25x34 Z_c)xl+C eC-44 jt *27 T*t A j?-51 I C- I 5
9. 44-19 5-t0 t+1-17 15*2A 45*41 1C*.i5 51*26 t* ?

Î J. ?7*21 1 6x?7 3?.:tÈ.1 JSxjâ ]7>râ8 t 8*ââ ,-r Ü*34 ?11*2ÿ
l'l'. clir:j?-- â,î*2'j' c::-.113 'T 7*gâ- \ïaû*50 tjo X-r,r:lr4t-Ll*

7 -zt
4-2C
7-21

23x34
1 8-23
24-3c
1 0-r 4
1 6x27
20-24
7x4O

39x43
1 5-2O
24-29
33x44
1xl2.
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Zoals beloofd zul-Ien we het voortaan wat kalmer aan doen
met de driemaandelljkse diagrammene
t?e Vrlendendamkringrris een blad waarln ingsgelijks grote
diagrammen staan,ftFostersrr Benoemdn
Hier éên ervan. Ze zi-jn altiJd fijn van construetie en zee
vemassend. De aandachtige lezer moet ze vanuit het boek
kunnen oplossêrrc
Indlen dat nlet het geval 1s, ls er nog wel altijd ergens
een danbord in de omgeving om de stand eens cp te zetten.
(En uiteindel1.jk eens uit te proberen indierr het vorige
nlet mocht gelukt zljn. )
Veel plezler ermee c
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rE .rùrste ?,Er.DntrI
ooscoo0cooooo

Ers g : e g1 ry!fl sE -9egr -E:!e-E:eÈ!: -
Iets wat ik het liefste üoe is
sâm m rnet G " LIf{ S§H{ grasduin en "In zijn n.briek in de "VoorpostE
van hmclub Huissen komen de
meest uiteenlcpende etanj es voor.

Ii ef kl eint j e is van,
uit 1895, en door

I . tv-ei" ss van 54 naar 10C overg ezet
Wit wint op eenvoudlge wij ze in
enkele zetten.
0ok dlt korte eindspel trof ik
aarÀî(ilF. MosER lg4r)Ne de eerste
sl srt els et vanwit , heeft zrrart
nog twee kleine mogelljkhedar
dte beiden echter naar verlies
Leiden.

i s een bi j trek-
kelingen.
all es afgerond.

Het laatste diagram geef ik
@or de wittere raven
onder ons.
llet is een eindspelconpositie
van de Belg M.fEIJLINGS.
& afhandelingen onthoud ik iuI-
lie tot de volgende maand.

chter ging het voor
erg vlot naar ik

kon v ern emerl.
Diagram 1. De merlnpaardige omschri
vîE--dF de witt e dam maakt oP
het bord om de zwarte schijven

il5-58 eîz-. i'

i el -rrt-zz1 +z-ra(za-?s) a 3s-15
i (?e-12) 15- 42( l-4-19 ) 42-15 eraz.

i:
:i

:::1
t::r-



t-15 ) j:*ËT (15-4) ZT-3e (4-15 ) eïja .
+ of 3e-38 volgt 4-1"ü*15,
e diagram hvi d en Gol-iath:

Hoofdvariant i Zr-1s(6-tr )a ls-IA ( f-:"0)U tZ_B(10_14 )
&â(=r4;1? ) 3-B (te-zr) s-e4 r (11-16 ) EF ?4_iàizi_âa)

1g-?l(za-T) en z7-4, wlnt,
Vefiant a: (:1f0) 18-12 (10-14 ) (op 6-11 zye hoofdva_-.rTâilî)-ïË8"(r4-i9 

) aa B-, (rg-â4 ) 5-à G4-à4) â:it-(29-14)t7-44.
o fdvariant, ) B-? (ZO_25)
32 ( ootc 2B-j9 errz . wint )nt"
1) bb B-x 2 1*2 ? ) 

'-t4 
wlnt .

5-?q) ra-eg (?o-e 5) 29-14
-+5 (?L-26) +y+a wtnt 

"i'?L( 10-14) of(z ?-28)
5(28-52). 15_42 (r+*19)
t 15-10À 15*20i wint.
6 ) B-1 enu als vartant bb.Yariant 8.3 ( I1-lT ) ?4-B (tl -Zzt B- 11 (ZZ-aB) L1-24(TüTT24-I5$z*r7) ar{:23-zB) r5-l"o of û*ii wint.

Varj-enr r:J ?1.-Zs) 24 -78 ( 1r- 1? ) ,B- t6 (ZB*lj) t6-4,' (TTzr)*4î- 16 (r7-1» of (zz-?,Bi ro* rr. or t6-.43 wi*t.' Het ander woordenrwle zou zulkci.anige afwi kkeling vermoe-
den ln zo een standje"
De varianten zljn uitgebreld weergegeven, orndat dit elnd
spel tot ieders kennls moe t bel:.oren*
o:egram_2. lo-5(21-29) 5-1 l(t8-?2) Sedwongen 21x40! gedw.
@a-zA) 40-49 (28-33) 4,q-43(merk nu de betekenis op van het
s laan naar 40 ) ( t 7-ZZ) 4l- 1 5 eîtz o

Di4gram 4: 28-6(2-8 Â) 5-28(S-l I B) 28-32(7-l 1 ) 32*15

| 3-24G8-32) z4*l 5 enz e

C: ook wlnt 24-38 op (23-?8 ) gevoJ-gd cloor 3t;-t 5GB-33)
t5-43(17-22) 43-16 erLz. en op(t7-ZZ)gevofgd door fB-15

Q3-29) t6-7 (29-33) 7-1 6 erLz.
B:( 8-12) 28-50(18-23) 5ü-33(12-t8) 31-17(?3-29) 17-12 w1nr.
a,: Q-tz) 6-28(2-8 ) (inaien(2-7 ) aIs B) 28-1 1 (B-1f ) t I-28+

ge_g1 in het elndspel dat als volgt
:gespeeld wordt: Zwart schi jven op 23 en 3Z '!'lli tte dam op 15.
De enige goede manler in a1l-e mogell jke varlanten ls te
spelen als volgtz 15-2at (32-17 A) 20-1 4(zl-zg) 14x41

' 
f,i-;;-Iul' -J,-'-l?ir-Jrz\ i,'-r4?f* #!"\?î' ï !-îi T îî'," ; n t e rnp o "
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q secretarie van Ph111ps Damclub
lndhoven, @ zond
e weer enkele-@ waar-
an dit fragnent ult de partij tus-
en A.VÀN SER"t/EN(Zwarl) en J.
CTTINGA met wit.Laatstgenoende 

,peelde 48-4],En nu mag zwart niet
-1O spelen uregens 27-22(18x2?)
2x21 (elx+r ) 2 r -1 ?(t tx22) 42-37
41x12) ,axg ( t 4x5 ) z5x5.te wit-
peJ-er j-s r.raarschljnli jk stroper
n zijn vrije tijd, want van strlk-
en spannen weet hlj een en ander.
n V" DoV"-Di-euHS uit Vlaardlngen

DT nevenstaande
:tand af zonder de oorsprong te
rennen. Zwart speelt (5-10! ) In
ttl t antwoord 43-39 denkende dat
rwart niet (26-lt ) kan snelen we-
Iens een vermeende combinatle naar
rel-d 4. I*{aar tochvolgt er (25-31)
,-7 -22? ( 18x2 7 ) lexel ( ?Jx3 4) 4 Oxe C

"16x2?) 
aO-15G1*57! ! ) 42x22( r:-18! )

llxl 1 ( 5x5O) i I{eesterli jk gezien.
Damtroef"het handige clubblad van
Fe rreffi'ters e Damv érenl glng" ver-

alt hoe A.STCRI'î op 6 april 1957
gen Ton SrJBRÂNDS ten onder
ng toen deze zijn wereldrekord
lnddarnaen tegen 2C tI.D.V.-spelers
stigCe. 43-39? en Ton besliste
partlj op de volgende elegantejze: (15-ar) 27x15(1'-zt) t6xz7

9-24) ]ox1?(1 2x45)."B1inder dan
blindspeT.erttvraagt de redacteur

eh af?
d.
arna

SCHCTANTJ-S er }ccrte metten mee maak-
te door: ( 1 8-22) aex6 (254a) J4xl4
(toxaa) 32x?3('l-1 l) 6x17 (tzx41 )Ik bedank de Brabo*leden voor het

-rsen

nt gn"
r, . i-.11 6
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ïndÊae ni er:we af ] everlng wl1 iktj enlreL e combinatt es: vftorsehot elerin een korte vleugel opsluiting.
r"ryl ls uir ée,. pârtij 

"À"«re n:- euure russis che kamptoert
Agafonow tegen Galkin,
Wa1rgry T?q wtt hi er nier vervolgenmet 15-5t?

een directe vraag
Ho e maakt awart

@ in diasram driev ernergt e en cornbinatÈ e n&ar damvo-oT de partij net Ce zwarteschijven,
qt} oll? hst, 

- 
ma.ar bl j zwart t e hou d eryraag ik U om uit te zoeken,hoein het laatst e diagram, zwart a1soverwinnaar over üé eindstreep

komt.
Zoals beloofd, geef ik lI hj.erde ollossingen üan de vorige

(i6^?U _5'txîi6 (r 7-Zt)0) ?4xl5-vernli eht) a+xi5-verpiicht(r:-ro ) zzî,+ ( isà? ) aË;l i-(io*+q .(?4*eg ) j jx?,4-verf,iîcrrt
T17 ( ]-}-rs ) ?zxll (i1x5 5 )
)"

U aLi en veel combj-nat i erpl ez} ertj esto ewens end sluit ik ,

î. B.



' /) E PRÜIJLEEAIDOOS
rnet eerr Coup en I

en oo rd. e elln rndlg af-
g e'Yvüg en cûmpo si ti e waarin de
ongeli jke stand en het zi elige
einde afbreuk doet aan de w3àrde.
Delweede an mooi e composlti e di e
fr e coup ,ilu Trombone zou mo et err
Cemonstreren, laat hi ervan echt er
slechts een gtimp zLen ea eindigt
firrael in het lnat l ef van d e wed-
stri;j d van damcl-ub Cornjum,/tsEGB.
&ec'iegl .Èrfe herbergt de Coup cle
IaEorG', waari-n- de schijven over
elkaar tuimelëno'uwart geüorgd word,t
bi j gebrek aan vri j e veldesi. De
usteloze stopschljven op veld 5

en 49wer en echt er een hog e waard.e .
l[ummer 4 is een 10x10 waarirr het
riangle lateral-thema zeer ver-
orgd in verwerkt is . Het is een

afgerond e stnr etuur di e uitloopt
in een bekmde t'Fin de partier"
Yoor de moedi-ge oplosser betekend
het werkstuk toch een aardig tijd-je rimpels trekken.
Ie. "le maand Hei i -

32-28 {
-19 e6x31) q e -42 (:rx+s )

,9-54 ( 4ex11) 54x1 (2 a*1) 1x5 .
15-11 (Indien 17-22)

) 27x7.
( Indt en 17-2 1 )

72-28(6x1? ) ?B-?2 (L7x2e)
(20xa0 ) 37-32 Balancement

?o-2d
-!

(2 jxa3)
àx3(à6x17) 3x45.
d,a*ram J . 12-e7 (Zjx+6 ) Verpli cht
7â rs ) JB- 3? (45x5) l4-l+

(6x50 ) :+xr (fixq+) 1x4 ( 50-45 )erplieht 4 9x4O ( a5x47) 4-t5.
ltË8rem 4" 58-72(27x2Ç) 42-17
fnx4fnx}s t56x47) -?c-34 (47x50)
54x5 ( J5x44 c 5x16 (24x50) 16-49

05*40 i 45x31( go-+ F)4gx+CI (+5-40)
4C*44 (ioxlo)25x1. Jean GÂMEN"



1^ ja*,r'ga.ni1 iuni | 75.
Haandeli jk sR door i?r*ciÀ': INK'!

- },{et intet'esso ie.zsn r,'ij }rst insi-artikel viln tle .}ent-se
d.a:nl<lub trtliit en Jrvat'trt. Meg ook dit het T:*gin aiJn
varl sen lango reeks d.lo onsr â&n e ând.orë k*nÙ van
het Land., poriod.iek zal inli chtsn ovsr d. .-' ..§roel on
bloei van dc ùantsc lç1ub.Ook nâêr regolmat:itç vat in-
forrnatie ovar ,lie andere 4sntso klub, ltKoning lla.mesfr,
( net u,e1i.s-rraar ecn intsressent tlrdsehri.ft ÿoor 'l.c
eigen Iad.en ) }tijken wii hler belangstEll".:ttrl uito
Vanaf volgend. damsaizoen orgîalniseer.t Cs Liriibr-:.rgsc Dan-
kor:rbj-natis ( - Hassolt + ûenk ) eon jaarlii-ks karepioc]l-
schap vaJt Lirnburg. Âgn Ce ucod.alitelt crt ws i'flt vo or het
ogenblik nog gewerkto

lûreaeens vanaf het volqsl:d dâmsel zoan zaf het üenksc
klubkanpioensehap zich af spolen op 4 nj,veeu 1s I Eoofd-
klasso, Ie l,classs cn 2c ktasse ( elk rnet e&n rriJftâI
ledan ) uo ds jeugûklasss ( fO Lodan ), ÿocir iie ind.e-
1lng zu]. len w:L j oRs basorsn op cLe r*sultaten vau het
ae,n do Saltg zi jnoe ]clublcampioenschap. Een ]-rr.ornotie- eR
. o r d.sgrad.atlesyst*em wcxlt in,gebouwdo

,Ia.IItAh VÀN .D.d .ùrÂÀNl)

r1. d., I2 r-:ei Lÿ75
l-suire reanier vrimt

0efenparti jt je
( wit ) op eCIn
( zw:.rt ) "

v,€ua,-lin iloorges Dsint er
lrân Ctir,l st Vsrhae4i

iA 40 iÂ,

46 41

?.i Ï i)
29 x ib
25 x 1

8&'L3??
7.i x 2?

)5x47
l*i X 25

47ræ

',TT!I,i: '",tJL,ËS.
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tns elubka"tnploensehap le ta de efundfase getred"ea,
ilet *"ûg 3 rredstriJeten yoor d.e boeg staat o&ze ESB-
pathieke IFa"r:. I{o1üerTre}re Hubert aaa ôe i-elülng net
4 prrnten voür#ilromg op Yan Ee cke Tda1ter,De derd e,
§e iitrsne Rcger heeft wel een weâstrljrl ulntte:r 8G-
gpeeld,maar heeft reeds een ackterstanel van 7 pün*
tea*'rtre mogË*, reeàs â§"T:&€E?exr siat [ran E1cid"erbeke HTt*
bert on.ze *J,euwe e1:.;"bkaæpf"aeu wopd- sn htermee de
mor:Èe beker '.r,nint ç1*.t* elk Jaer aan het kanapioensehap
verbomdem, ts * ii:." oæ^*brand.* IlTr rvel Êeu f elIe sti Jû
voon de tw*r,:C.e ptr-aats,die Ynn Eeske ',ffalter op dit
ogenblik bekleed"ûtr1 3 pu:rten vaê hem staat De lïinne
Rogernweliswa,sr met een wedstrljd mlmter gespeeld".
!ÿe washten rnet spaunireE op de part*"J Van Eeeke WaI-
ter De ffinne Rcger die nog moet gespeelit flordeu.
Vo,rruitgang bij cnze jcz:.gerenrBu::ger Claude haalCe
een. moole remise tegen \xan Ïieelçe tTalterrna lang op
w-ipst geËtean te hebben"{llaude verloor echter tegea
Huyl-ebroe*k U:'hain, rloor ri-eh te ïaten heiuvl-oeden,
Urbain kam" nen na;neT"l jk CIærie plaatseli jke shorman
rroemen. Ook Van Hold, erbelce J'ea&-Fierre verbete rd. ,ziJn eimrl"epeÏ moet echter lrcg een st-rek bijgeschaafd
word.enrwant di};iriJls verliest hij eeÏl partij dcor
zijn te rnati"g eindspel.
Enise rr 3

- -r.4rVaü Ho H.
ÿan Heeke vd, -
Van Holderbeke J"Pr -
De_stagd:

ï. V-an l{o1ôerbeke H. 10 p.
2, fa:r Hecke iT. ?6 p.
3 . De Winne R. 25 p,
4." Burger C , 22 p.
5, Yan Holderbeke J.P" 19 p.

5* Huyïebroeck U. 14 p.jl.B. Ook V,en Ilolderbelre Je.an-pierre heeft een wed.-
stri.;|ü minder gespeeltl,

jje !T-"i"nne R, 2 - 0
Burger C" I - I
Van Heeke Tf. 0 É 2

4l



tsi j de danoes, ons clubkampioensehap is gesplitst,
r staan Bnrger Anna en Renoir ttrristl,ane Bamen aan rle

leid lng, Annê .heef t hler d,e Ereeste kane om elubkanpl*
oene te word.en, ze staat unet een wedstri jd. mlnder B€-

speelê.Yerrassenüe ui-tslag wes we1 d.e overyiilnlng van.
Berth Arlette tegen Renoir Christianerd.eze nederlaag
k=s h.aar &e titel kostea"-Faehten Tue nog op ôe tenrg-
ronde met rle topnatch tussen de beid e leiclers d.ie he-
slis senrl zal- zi jn.
De staacl:-- æ--I . Burger A.

Renoir Ch,
5. Berth A.

R ond._elup gn_sgeJels_

- Eeu volIed.ig sukses yoor onze elub te Mons op de
propagaaüadageonze 2 spelers eind.igclen beid.en op tle
eerste p}-aats j-a hun reeks " 

\Fan Bol-d.erbeke Hubert Eas
z e lf s de enige d ie he t naxi-mum d.er puntenbehaalde ,terri j 3- Van Hecke lflaIter r,a loti:ng aIs eerste werd, gê-
k1a s se erd. .

- !{e enf,yirn8en eerl rrifu.od-eg:ing om eeT} vrj.endenoat*
moeti-ng te gaau spelen tegen de Ëewestelijke Damelub
op Ï0 bord.eurwat ons tea zaerste verheugt. i',Ie feleel-
teren hen yoor hun fuitiatief,

Àan ons nieuw lid.oBnacke Blancherheten we Trar harte
wel kon.
la d, d e gwgdgtgi;[d. e n_:Dît Érl.ftlsËeil' 6nze nieure leàen.

Braeke B,
Y" Eold,erleke
V. Hold,erbeke
Horeels D.
[ioreels P .
Vervoort S.

22 po
22 po
12 pr

ÿervoct S.
[ioreeJs L.
Van Eecke R.
Stevens R.

- \[. H olde rbeke C .
Van Hecke R.

02
àt-0 .

2>0
ITï*r
2-0

L.
ï.

p. *.Ê.
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IIog trareR de woorden 1n het vorl6çe clubblad iicg aLet gü*
schreven, of de B:'aboafvaar,:ilging stond reeiis irc.ir. cn§
deur om ons ean de tand te r/crelen"
He t nieuwe lckaa1 was haas t te klein oxn a1 de Carnent,hou*
slsten te herbergen.
Het werd in de eerste pl.aats een zeer Fenoeglijke avond
waarblj de vriendschaps banden met Brabo nog eens werden
onderstreept.De nederlaag die ze ons enkele uren later
bezorgde was er niet vrtendelljker oDr doehaangezien
de lnhoud van de Bespeelde wedstriJden zeker en vast
wat te vleiend voor de Brabospelers.
We zullen deze woorden bij de returnmatch zeker en vast
bevestigd zien.

speelde onàe leraar een , zoals hij
rcl zelf noernde, rrnnatckr sympathlquerr

t*gen zijn Brabo-vr'lenC Germain Van E,:ve,llet werii, da-n
ook een remiseo
0p het tweede U"o:* -'rocht Rik De Raedt een heroisch ge-

taf Besson dat tenslotte in de elnd faze
door Staf in winst werC omgezet, De remise zeT êr noch-
tans dik l-Br Alleen een tikj e gebrek aan ervarlng deed
Ëik struikel-en voor de meet.

wâs het nog Cramatlscher, omdat onze
Claes een wlnnende part,ij zag teniet'

gaan docr een dom zetJe in ce eindfaze tegen Vic Jaccbs.
gaf we1 de vÊra.ssing van de avond +"oen

es tamelijk viug een schljf achter kwam
tegen de Antwerpse dame,flaarna de rout,lne van Yvcnne
Huper, ( Die 1n tegenstelling met wat een antwerpse krant
sehrl.i ft na1]-es behalve s€rr poko-rfaee h-oef t) de parti j in
haar voorcieel afronde,

Renaat .IÂCOB,S tegen Van Goether:a .
Renaat liep dadelijk wa'L hard ÿs.n stapel en onclersehatte
de routlne van de vrienC van Staf Besson en Yvonne lIupez c

( iYe agen Ceze darrmer op het Brabotornr:oi tweede worden)
kreeg één vân Ce urceilljhste tegenstre-

]d,Jan Verbruggen deed hem vaderlijk 1n
de doeken" Dgiqrry Botr.ckaort tenslott.e ging naar een heel
gema.kkeli J kô-*âêEêîË-Ëîîfr-âe.renn In eu forie was zi jn aan-
dachi. echter meer bi j cnze Honique Van Royr zodat hi j
zich via. een zetJe tot Ce werkelijkheid zag teruggeroepenâ
E_ilCy'ïenae1aez".: tenalLctie'neslechte ztjn partlj in zLJ'n
ffiâiïeeI*ffiffi:;e wlnnen t,egen !'oia Ylp.
Da l-aatste tw+e biy."dan urerCen i-ngenüinsfl dooy' lcCen van eie

{}o l)u C o zcC4! _,ii{.e."-ni;+."t =gar: .helg,frg waren g.Q.Ç.j*,.hp.|E bepal en a

van de ult,slag van deze vriendenwedstri jd. ,q

üL$-Jil5 IJ& ruiilUW§,


