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tiierr.ws is we1 d,e aankondi ging
ternationaatr tofnooi, de reeds

befaamcle "BRABO r S DAMDAG D.lR

HONDERD'r

.

Iiet heeft plaats iri de lokalen van de GAZET VAN
ÀNTWERPEN op zondag B september l-,974. Voor Uw
inschrijvingen en a1le verderc informatie en
ilokumentat i- e , ri cht U tot
onze s ecret aris dhr .
PauI VERBOIS De Biezen,ÿ MI[iKSts{ 2060.
-De week daarop geeft orlz,e fnternqtionale Meester
en meervoudige nationale kampioen Hugo VER?'OEST
een reuze simultaan te Schoten.
Meer détails hierover in ons volgentle clubb1ad.
-le:omerperiocle b1i_jkt we1 de tijd bj-j uitstek
te zij-.m-Eftuwe leden te mogen noteren.
:

Deze maand mochten we kennis maken met de heer
Gustaaf DIERCI« ,Kastee l straat ,97 te Vÿommelgem.
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!Vie or:is land :z,ai riertegriwoor,Ligen is ons voorals
bekend
*tiie-L
voor de jeugd en voor

,.ati onal e su ike rt orno oi ,;nT#îi:il#"]"l"iu 'îo*i'
50 december 1974.
-Fe} .E\-rropees kampioenschap voor land enploegen
krrSgt zi-ln afwikkeling te MERANO(ftafie) in
de maand juli 1975.
-Dg gntmoeting Nederland-Rest van de Wereld gaat
nt_ et ooor.
fn de plaats d.aarvan krijgen we het vooreerst
geplande en daarna weer afgelaste NEDBRIANDU.S.S.R. op 7 borden.
Deze schok der groten heeft plaats te Rotterdam
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van21tot9september.
-Selmen met H. VIRPOEST zouden W.VAN BOIIWEI en

Bit-EMSTe rangen gaan vr:rsterken van de Neder_
landse damcfub GOES.
Inplaats dat wi3 Nederlanders importeren,om onze
rari€len te versterkenrhai lt l[ederland het kruim
dr). arlze da.nmers naar zt ch toe . QUO vÀDrs DÀl\4'llt^s?
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De oplossingen van

vorige rnaand:
Stand I.257-jZ(21xj7)
W317+sxrt) 26x11 .

ongaven van

d.e

: ,Z-28(';7x22
4ç-i{ffi-2s1 42-78.

Stand 2.

48-42

(ttxqa)

gedw.

)

starrd 1. z 15-44 (ZAx5O ) Ve (r0-45)
tÏ:-Het t ri c -t rac-mot i e f .
Stand 4.: Het was duideliik d'at,
wTTae wit winnen, er onmiddeli, jk

iets moest gevonden word.en om
het onvermijdelijk verloren gaan
van schijf 24 Le compenseren.
welnu z 26-21: (8xi5 A) T5-2q I
Zwart moet nu we1 (:l-Z) waarop
J

27-1a06x27) 16x6.
Een rrracht ig parti j eirlde
A . op (8x"6 ) vol-gt 2l -1r-.
De eerste d"i:i-e opgaven van deze

'29-7 (zx]-11
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maand val'err weer onder het lichtere genrermet hier en «1aar toch
een varrassende finesse die r-nen
in de partii zou overzien.
De vlerde opgave is een eindsPel
gecomponeerd in mei 1912door
r. Blankenaarn één van tle grootste
eindspelauteur:s uit de damwerelô.
liehtele
Het is een uan ziin
composities uit nVoor de Jeugdn,
en is sleehts 4 stt'r, L*n diep.
I,logelijk zul-Ien sommigen het 6çeheel
vlug cloorsien hebhen.
Doch vanwege het onverrvacht c
,not icf waarop aangestuurd worclt
zal- het voor anderen tcch €en
hard noot je om kraken zi jn .\Ïu '
naar een oplossinE
roter de vr-errgde
e vind,en.
WI}TT. J.D.

=E-P!==EIU9!39=r:=

Een rubrlek clie volgens oûze kleine opiitiepeiling
het meest de belangstelling wekt en waarop we
terecht trots mogen zi-trn is wel DE JUISTE ZEl-

Jos DEEIEN mag voorzeker grote voltloening smaken
door dit succes.
De stand nurnmer vier uit het Juni/Ju1i nummer
(p. IIESTRA tegen J. FAI{KELDIT{) heeft heel wat
stof doen opwaaaien en menigeen heel wat kopzorgen gekost.
De oplossi-ng was te vindenlmaar, dat zelfs via
omwegen en bljvarianten wi-nst te halen wasrtonen
0ns de volgende afwikkelingen:
26-2L(ex15) rr- 42(1r-2) 42-48(2-15) +e-l+o5-2)

34-7 (2-11) 27 -36 (t6x27) 16x6
Deze omweg scheen nodig omd,at na wits tweede zet'
75-29 (j.rt de originele oplossi ng) (",5-B)mogeli jk

leek"Dit gaf echter cok verlies voor zwart door
27 -22!
I,leester KLEINMANN zag }:et langs de andere kant,
en hi.l wikkelde het al-s volgt afz
2+-20(B-1) Verplichptanders loopt de stand uit op
een gewonnen eindspelvangsteJ-1ing.

15-10 (1x25) 27 -41(Z5x+e) 10-42(41x1t) 26x17 (16-?t)
77-11. Vÿat claicht U hiervan?

#trffi'r -»

F R À G M E N T.
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VAN IEzuWU'I H. tegen

de jonge
lVit
@'t)z--26-2t?
(zl-za) J2xt4 (t2 -t7 ) 'z-:-xz1(16-2:-)
27xt6 (24 -30) l5*Z + (2Ox47 ) 31 -Z
(gxzo) 18-11 (4tx3e) l1x+z (25130)
40-15 Qo-Z+) Zgxzo (tlxz+)
Handig gecombineerd dacht ik.
I. de laet (Zwarit) die we o.a.
zager- tegen Eclward
ffiffizig
Van Bouwel is bezig zickr een
knappe damreputatie oP te bouwen.
En dit voor zt ln eerste competiti e j aarr"
Tegen l. VAN B0MMEI (wit) ging
het Bls volgt t5)-28(,29-13)'.
18x29 ( 13-19 ) e+*q (t5xzz) +xz.l
-q

(2l-x41)

Uit het
@ruu

16x47 (26x48) .
nummer 5 vanhet

clubblad

pikte ik

een fragrnentbespreking van

Wlt , J .0 " \rAN Dlf.K zag
een wins bvariant over het hoofd
tegen llarry OTTEN die we terloops
J

"

HOTTTNG,A

gezegd,

.

terug zullen zien

op

Bra.bors Damdag der T00"
(+o-++r) tr1:29: (op 44-42 vo16rt
32-28 me-b winst I ) dus: (++-Zq )
12-28(çC-ZZ) Tt*p (10-]4) 2x1lt
( 14

-19

)

1r*:P r (2 6x17 )

"

Eq tqn stgt_Lç een damslag die

uiteindeliSr te duur blijkt maar
zeker en vast vermelcli-ngswaardig it
28-22(17x17) 25xt7 (rrxlr) 47-41
17x46) 77-2e( lexz11 42-17 (1tx1i)
19x28(2ix49) 1a-24 (ad 1ib. )
4 o -75 ( 4 ex_+o )
=l ?]]:== _
"Brabo Damclub'r Maandblad Nr.7
A,ugu stu s 1-91 4. Lokaal zn af é N ieuwe
Cerrnot-n arnotstraat, 60 AntwerTen .
Donderrlags te 20 u. fnkom vrij.
+++++++++++

i-.idens een vluggerte in een

ornooi te Luik speelde

SOJKA(\nl)

ze;..fde geintje.
0p '3-2Br(22xj3) en j9x2ï verliest
(zl_zo)24x15
ryi1 9ep schijf door
\78-22) 21x78 en (llxz+\.
19-34? zou zelfs twee schijven
verll es geven ? (t6-zt)zlxtoizz _27)
1Lx22(17x19)"

Door 40-75 te spetren had wit op
de foutzet kunnen hopen via(25_1O)?
om dan te ',vinnen nelzTT-p)l

(]0*?7) (eedwongen wegens 2tx?-5)

6x28) +z -17 \ 5 o* I-s ) lt -lz
5V -32
'28x17)
+txz5 " (schijfwinst " )
Nog eqirele fragmenten uit het
Kampioenschap van Europa"
BOTTERO(Monaco) met wit had 3t-27
ge speeld " En zwart (VERsts-Erankri j k)
antwoorde (pB-12)?
livit overzag dan d.e winst en speelde
gladweg 14-rA.!Vinnen wa$ nochtans
niet za moeilijk:'2+-f9l indien nu
(11x24) dan wint wit door ,4-Zg
(24x42) 48x10.
(2

(

Is zwart echter (ruxql) slaat dan
9x10 (+l-+g) 'et-rcGg*zt) rcxm +
adiali(It.)
diali(It.) me1
met zwart tegen O.
ERP-OE
sp e e It (z 4 -29 ), zxl 4 ( r9x,9 )

kan wit de winst er in houcten met:

i§!

8z
(21-29),want nu speelde wit 2à-AAt
n 8-15 verliest zwart door 27-2L
(20x2a) I q -29 (21x4il j7xl. O ok 9-1,
erliest zoekt Ii zelf maar u-it.
rulEI nülNl_!V) t eg"n BOT'T'E]i0 ( 7w ) dreigt
2C-20 ,7-e-2) ,7P-1, en jl+xq ,maar. . .
(g-lq )lxlo (2çx41 ,\ brengt verlies.
Dan maÉrr ,o-4a (? 6-1L\1lx? 6? (2 4 -2rt \
34x21( \ex?-9)1lxZ+ ( 1"x10 )?;x14 ( re ?l)26x17 ( rtx,l 4) 41-19( 14-42 )4 txle.
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Ie op)-ossingen rran het vorige

-29 (21x47) 12x2r

x12

h)

(+fi4t)

1t-27 (26xt7)

27x18 winst oD temno.
4. (2 6xt't) 1t"46(ü',-22)

tt-zt
(22x5t) 46-4t.
20 z t9.-t1(9xr8) zt -zz(rzxr9 )
17-7t(16x27) 1tx4.

19x50À) zB-22; (50x46)
ru
2-2x2(76x27)
Zx5 "
A " (.r6xz7 ) 37 -iZ (,zlxzg) ++xz .
Z,rals rrorige keer beloo [d,rleze
maerid iets ovelr MONSMA Cie sÉ:nen
in t GORTM,A-[,lS ôe gr.onri]-rjÊigeï.
\r n de s-L::ikte rege-Ls in- àe

prob lemat I ek.
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Vooral in miniaturen is hij een
groot sp eci_a1ist "
Het is ook aan hem
dat we r1e
verkorte notatie te danken hebben.
(Notatie van Monsma l_949.)
fk ben echter vol Iedlg tegenstande
van deze manier van noteren.
!ïat men er mee heeft willen berei_
ken snap ik voorals nog niet.
Het is een buitenbeentje in ile
damwereldrdat me doet àenken ar;n
een appartheids@itiek,en dat ik
liefst van al zou wiflen zien
verdwi j nen.
De composities ziln aI problematis
genoeg op zichzelf , zod.at men geerl
behoefte voelt de oplossing in die
zelfde vorm weer te vj nden.
Dez,.: maand vter werkstukkerr van
d,: befaamde Fransman T,ouis DAI,MAN
genurnm erd : 978-980-900 en 9OJ .
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