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@ republiek BIEIO (Hoofdstad l"rinsk)
weryoenschap gewonnen do or GAIITWARG

ex-ae guo me t CHOUI,MAN . Derd e werd KAT S.
! ,rlellt<afoiisesÀep van h"] .l9g::],:g:"t IGIARKOV werd se-

lwffi fie est er $/ÀSILIEVSKI .

Te leningrad werd het dameskampioenschap verspeeldTe IJenlngI'ac[ Wef C IfeI Oti'merrrréInpIoerr§url.aP vsr DPss

@ationaal bord.
Eèrste werd, G. GIÀSOVÀ met 22 punt en. Tweed,e geliik
met 18 punt en werd ESTERKINÀ en d.e ons meer bekende
MIKHA,IIOVA , we rcl derde .

! 0o 16 .iuni'werd er te Saint-Paul-le Jeune een tor-
J-----
noot- gesp-e1d.In exellentie werd, PÀSCÀ1, Jean eerst
met l5 ,5- punten voor MEIINOIT A- 14 ,5 -p' erlz '
In ereklaêse gireg Saint-Maurice met de bloemen 1o-
pen voor Boudille en Ju1ian.
Èromotie zag Rodrigvez voor Messeka zegevigrgn.t' Imamen Dami er Pari si en en
Piôn Nimois in finale.

De Pari j se damclub rrvon d,eze wqdstrij d_met 5 t esen 1 .

iliMBi?Ë) 
-: Hi§ÀRniujô:e-5ÂÈru(i) --itopnrcuÉz (N) 1:1-

THOAR',d (ir) -olu\tAr{ (N) 2-0 DETHoM(p) ÿIARr (N) 2-O
Deze wedstrild had plaats te lyon op 21 juni met
als refere e À. MEIIMON.
Ton SIJBRANDS schreef samenmet Jules IilEI'IING een
po"t"Taa;m 

"-t<: 
TON SIJBRAIü DS DAMI"IIIR ( Ui-tgeveri j

ï"{'Spectrum) Dit 2BB bladzijden dikke boek bevat
iZe diagrammen , 25 tabell m en 200 geanalÿseerde
parti. j en.
tE DAMIER BRUXEIIOIS spe e It donderd'ag s avond in \

ercle Prive Ia Seri erf

rue des Chartreux r lT ( to verdieping) fOOO Bnrssel.

Het KÀ}IIPIOTNSC rvIN ANfwnn n remt e en aarlvang
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DE JUISÎE ZET.

Eindspe lrtrbri ek door

--i::-:TTi:----
Vorige maand waren de oplossingen
van de opgaven a1s volgt:
Stand I z 18-52 (L-7 ) ,2-27 en wit
ffinî--door oppositi e .
stand 2 z 47 -42(l0xle) 19-rt .

ffiA 3a 7_zt(19_44) 2t_49
W_505-0T49_27.
Stand 4 : 19 -14 t ( 4lxZ5 A) L4x3
@l -]^2 I li[inst stand . lVant
gaat de zwarte dam 1o s st aan ,
dan volgt l2-4O en op 25-1 volgt
48-26 .

A: op (SxeO; wint 50- 45(41x25)
45x3425x39 ) een f raai gehe eI .

De opgaven van d.eze maand tonèn
weer eerst drie gemakkelijke
stukjes.Bij het eerste wordt op
eenvoudige wtJze een vangstelling
gevo:md.In het tweede gaat het
om een lange-I1-jn-motief.Nummer
drie ie een oppositiefinesse.
Daar ik meen,dat ook de hoofdklae-
sers en andere gevorderden aan hun
trekken nnogen komerl)ztJllen de
reeksen voortaan besloten worden
met een moellijker eindspel.
In dit gevalis het een compositie
van Edmond Leclerq,Pari j s, uit
"I,a Stratégie" Febr. L872.
Het gaat eronn, de zwarte dam zo
weinig mogeJ-ij k bewegingsvrij-
heid te geven, en de zwart e schij f
als combinatiedreiging te ge-
bruiken.
Combinatie rwaaraan zwart trouwens
na , witt e positi ezettren, toch
t en o nd.er gaat .
Een prachtig eindspel !

TYIT SPEEIJT EN WINT IS DE OPGAÀF.
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tAange zien het grot e Buec es dat+de eindsp elnrbriek heeft , zu 1len
we de lezers deze maand eens
duchtig verrennen.
De opgaven zijn van totaal ver-
schillende aard.
Nr. I wordt oppositie. Twee geeft
e en e envouclig maar toch fraat
motief te zien.Bij drie moet
zwart tweemaal van de remise-
slag ge$ouden worden
De aut eur van het laatste eind:r
spil-Ttâe Rus À. f . SJOSJINA die
het echter voor de 64 miten
componeerd,:.De Nederlandse I. G.M.
KEIIER , zett,e het over op het
interrr.at ional-e bo rd. .

Eqt dateert uit de twintiger jaren.
ffiijk is het eigelijk
ook weer niet. Gevorderden moeten
het zeker onder de kni e kri j gen 

"Het is in ieder geval een zeet
fraai.e winstgang en beel leerseam.

Zwart xrijt. 7112.
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D'Ti PROBT,}iEMDOOS.+++++++ +++++++
De oplossingen van verled.en maand:
10 16-tt(7x27 ) 26-,Zt(Z7xt6)

+7 -42 (17x48) L7 -11( +axz )

7o

4o

ri end
Raymond PfeARD de toelating om eerr
c,yclus problemen te publiceren .
De aut eur noemde deze cyelus :

'rHuit Bapthemes de Themest'
Hij verhandelt drrs acht verschil-
lende thema's met comrnentaar on
het thema.
Het eerste thema wordt genoemd:.-_-

usculett
De heer GAMEN gaf deze benaming
aan dit motief ornwille van de
yerp laats ing van de witte s chij f
27 naar 22 , de zwarte dam beschri; f1
dan een traj ect die de vorm heeft
van een hoofdletter T.
Dit_4oti ef werd e en studieob j ect
fffij-g-til- waaraan d ee lname n ;
louis DAIMÀ]'I ,René CAMUS, F"PEREZ,
M.l'iICOI,ÀS, M. AVENEI en de Canad,ees
Àrthur POtrRfER.
De d.iagrammen Er7 en 4 zijn de
probl-emen die we U voorle6çgen,
Het motie_l_ziret 

-}=rj1=diagram 1.
:

11x4 5 +
20 21-19 ( 14 x23) 14-29 QTla )

41- 77 O2x41) +2-77 (4tx71)
47 -4t(16x47) +r-19 Gtx++)
5Ox3J . +



P+E*Tî?Ëli+Y???l'
Deze eerste twee diagrammen ziTn
weer van de hand van de heer loui
DAIMAN uit Nimes(Fr) .
Deze meester-probl_emist is niet
a11een. erelid van de werelddambon
maar ook erevo orzitt er van de
Franse Dambond r er voo tzi-tt er
van de Féderation de Jeu de Dames
du Midi.
Een wereldvermaarde naam alleszin
De he e r J . GAI'fEN he e ft d,e zer dag el
e en werkj e van zl-1n hand l_aten
verschijnen met aIs tit eI:
''IE TROMBONE REHABIIITEI'
Het i- s zeer goed gepre senteerd en
be slaat 20 bla dzij den . ( 60 diagram
men) .

Het voorwoord, werd geschreven doo:
G. ÊUBIER (voo rzi-t,t er van de F. F. J
F" F.J.D. ) en door l. DÀIMAN.
Het geh;eI wordt hu::noristisch in-
ge 1 ei d door René POLYDOR.

@ kost dit tbekje 7,- FF
I,ïen kan het bestellen bij de
aut eur: M. GAMEN' J . J5 , boulevard
Ànatole-France te AI,ËS (fr) of nog
bi j de he er l. DAIMAN 4bis , ru e
Delon-Soubeyran NIMES (Gard )
J0 .000 FRÀNC E . t

De tit e1 spreekt voor zi-clnzelf
het is een probleemboek dat ,i-i-
s luitend handelt over het trom-
bone-motief.Motief dat we ook aI
in de rubriek van Jos Deelen te-
genkwamen.
De laatste trwee problem en komen

-- an 24 welke me
goedhartig werden toe gezonden
op eenvoudige aanvraag door de
bekende Utrechtenaar J.C.VfNK.
0ok bekend door zi-j:n medewerking
aanhet Nieuwe Damspel. .
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Parti jbespreking door H.VERPOEST
Kamp.ya! Bglgis 1974 9de rgnde.
lVit: Miché1
Zwart: Hugo

GREGOIRE
VMPOEST

( ru it;
Antw êPD en

1) 2t--27 t7 -2:_ 2) ,7 -rt 2t-26-
3) 12-28 \ilit kiest hier een snel-
le Tange vleugelontwikkeling.
(Ke11ei-variant )
7) .....26x37 4)Ltxlz ?-o-25
\ilordt t egffiordig nogal vEEE-ge-
speeld ralhoewe - l-1-17 eerst beter
is.
5) 46-4t 11-17 6) 4t-37 7-11
7) 14-O wit moet hier kiezen
welke kant hii nu uitwil.
7) .. . . . 25x14 B) 29x70 lr-29
Na het velé tempoverlies van wit
verkiest zwart een klassieke partij
9 ) 10-25 tlÿit is hier zwart, zeer
behulpzaam.Hier 1s 70-24 beter.
g) ..-...20-24 10) 44-19 lB-21
1r) lg-l4ffiietwat @wone
zet ffionder meer zwak.Hier
zou 4O-r4 b eter zi-it: .

11) ..... W- (Diagram t)Deze
zet rukt het centrum aanstukken "

maar ik kon ze evengoed and,ersorl
spe Ien ook. 16) 42-7et (Zte
diagram 2) Zeer zwak.BEf,ëFis nu
49-41 . 15) .....2r-21ll
Hier wordt wit verrast doorffi
niet zo moeilijk offer.
1?) 71x22 L2-t7r 18) 47-41 Drt is
verm6-ffili jT-E best e zet^

18) ..... l7xPB
t9)r1x21 ?\x45 29) 49xil -FI4

,i



qo
4J
7n
)L
7;

2 1 ) 18-32 De qt rij d gaat nu vo crname li j k rond
Tffiffitt e vo o rp o s{ op vak 27 .

2l) ..É8" ]l:]J 22) 14-29 t1 -t9,. 23) 29-24 Op
25 -28 voTæ \7 -22 rnet s 

".fri ; 
fw inst .-

Ëietzelfde gebeurd op 40-14 door l4-2O.

24) l(Dlag'26) 27 )
Hier mag niet d.irect
dan volgt (24 -)-9 ( 9*f

2a)\)

speelt wit nog vrij goecl .Hler d.reigt hij zelfs
met 2O-L4 en 29-23"

77) .....27-12
Zwart heeft maar twee zetten, naarlang 28*12
en de t ek stzet , di e mi jn j-nzi-ens toch st erker i s.
4l-77 0p ,20-24 en 29-21 volgt l-7-l-9 . Meer nog,
op 40-15 of 74*30 volgt gelvocn 11-19, en de
witte aanval is gestopt.
3ü...32x41 19) 16x47 2§_7? 40) 

']4§ 
Nu loopt

het snffi-ergafwa.a rne+" w-it. '-3B

4t
44

40) ... . .
41) 47 -4l-ru tB-22 +P) 40-z5 12-rB

2a-21 Een volledige misgreep
het eind,e . !tr'it ge eft op .

AI,T,ERIAATSTE N IEUWTJES :

verhaast nu nog

H.V.

Dit jaar hebben 17 deelneemsters ingeschreven voôr
EE[-Tffide Nationale Damkampioenschap voor Dames
in Nederland.Kampioene werd. verled.en jaar B. GÀAS.
De Nederlandse ploeg die Rusland. zal ontmoeten
ffi ïolgànde zeveyL spelers:
Harm WIER.SMA I.G.M. en Kampioen van Nederland 1974.

Oees VAÎTIGVISSER N.M. -J .M. Ue I.M. en
t't CN.---huid ige wereldkampioen der juniores.

(Persv . van Damre dakt euren )
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I=E=4=g=y=P=U=I .

KOEPERMAN woR te
een torncoi met

en 14x1 .Nog altijd de gro'r,e klasse.
Wit rnurkte op dat inplaats van

(â§Ë§iG
() 'iiiiii is cli §

17 -12 ook 24-19 ( 11x24) ll -12 (zexze)
71x2 kon gespeeld worden.Maar de
arti jwinst legk d.an mo ei li j ker.
it het were l-dkamnioenschap cor-
espondentiedammen de partij tuss en
e Amerikanen M . FRAIBERG (Vi ) en Ja ck
IIIN,qM( Zw) "Zwart speelde hier(6-11 )

en wit r,vi n daarna op e en. ee rd,er
nnerkwaar,lige w.i3 ze doorz')7 - Jl
t26x37 ) 47 -41(37x46) +e -42 (46x?-j)

2 *18 (tlxZZ) 15-7A (2 axa 4) 37x4(aax13) 78x27 "

"t p -go s layi ë dat kc rt e l ings zal
aansluiten bij de wereldfed.eratie
?,?n alvast zrjn diagramrflen ui-t.
Bel KOVAC S(W) hanteert hier het
combinettiewapen tegen Jura MÀRINIn
(Zw) nadat d,eze (Z-fl)? speelde.
? B-zz (tgx4 7 ) 4 +-19 (15x37) jjx27
(a Zx+O ) en 4 5x1 4 . Schi j fwinst .

tegen de kampioen
(f,w ) di e ze gevi e rd e
1x24 (t+ -ZO) 25x5(+-rc) l*14 (9x40) Ts*q4 (t9xz4)

7ox19 ( 13x24) za-10 en ( 17x50 ) .

Deze heren z:.Jn al geen katjes me,,l-
om zond.er handschoenen aanrr te pak-
ken.
M. IEPSIC is niet alleen de
sterkste van deze jonge Joegoslaven
(zelf student van 2l j . ) maàr ook
de bezieler.Reeds heeft hij een
rubrü ek in e en voorname krant en
stieht damelubs waar hij kan.

1;
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Rob CIURC wereldkampioeh der

--

Jrrniores(It j.) speelde tijdensdit titeltrcffen tegen de É"ans_
Tan Philippe TESNES (Zwart ) 74_rO .

9nre _ 
jeugdi6e zu1derbuur repli_

keerde met (ZO-25),? en toen-....
1_9 -17 |. (zef?? ) - ( op (2 5xj 4) vo 1gt
1.?:24 ( ] 9x7o) +oxCg tzlxTai niï,
l]exag) i5x71 met- 

""iri 
j r*t""ï)

3.O -,24 (',Tgxeo) 27 -22 (rcxà7 ) 72x2t
!\6\27.) ,5 -?o (z5x1,4 ) 4 oxô çâo:ài)
38-72 (27x38) +ex+ + m et winst .

i{it =Iet clubblad van philips
Eind.hoven nam ik nog maar eens
enkele mo oi e diagrarnme n ove r .
V. D. ST,EEN t egen RAMÀN (Zw) .
ffiîEpe1er-vlocht een subliemelokzet in de stand met 18-12.Zwart kon dit 1i stig rnaneuver ni e.1

4oorgronden en liep in de va1.
(,24 -zt ) t 11-29 1 ( 27x1s ) +e -$ 3a_
49 ) 25-?o ( qgxlt) en 20x36 .H1à"ro",
i s maar één wo o rd : tulagni f i ek IUit de voorronde van het Eindho-
vens e kampioe.ns chap .Wit ( J .HOTTINGI
spei;1de 48-43.De voor de krand
liggende zet voor zwart (A.V. GERVEI
werd nu verhinderd door: 27-ZZ(ttx27 ) 12x2t(Zlx41 ) Zt-I7 (11x22)
42-37 ( 41x12 ) 3ax9 (ta:I ]) Z5x5 .
Knap gezr enl
Dat de nog j onge Ingo GREVERÀARS

--

o o.fç Ima p kan comb ine r en wi st en
we re edà Iaurg.
Het laatste diagram om het nog
eens te d.emonstreren.
J ohn Thimr st e r ( iVit ) wo rdt zi_Tn
slachtoffer"
42 -38? ( 14 -19 ) en hi er hee ft wit
geen ande:' go ed repliek om aan
schjJfverJj-es +.,e cntkomen dan
40-35 (tgx3o) llx241 re-zr) 2gx9
(20x4o ) 45x34 (25 -70) fl -e5 rB _Y)
9x18 (12x34) met schrijfwi_nst.
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De lnrichters ven het nTourrroi l{ondialn dat plaat s
had uan L, tot 16 juni hadden een monsterdeelname
van rond de 25O dammers. ZiehÉ,tr de voornaamste uit-
s lagen:
In de groep Grootmeesters:
I o WIERSMA (lu ea ) I punt en
20 CI,ERC (uea) 0 punten (27)
5o KTJYKE{ (Zwits ) 6 punt en (2 4)
40 RABATEI' (tr.r) 4 punten (201
50 VERPOEST O. (B)4 punten (19)
60 HISÀRD (fr) I punten
In de individuele Ereklasse:
10 rÂRCY (lmiens ) 2o NIMBI (Paris ) ,o AUBERTIN ( I.')

40 ROUGE (emiens ) 5' PINET (Compitngne)60 sÀDocK(Paris)
BO HUYSMÀI{S (BEIE) ? 9 O BEàUDOINIROUEN) 10 OHÂB]ÂN (NCTS)t
11o HER,MÂN (ueal Lzo ffi,MEl,(Rouen)

In prgmolie Individueel:
1o DUSSEAUX (Rouen) 20 BoUT INOT ( r) 

'o 
MoUS}TIER

4 O BROSSIER 50 COMPPER 6 O DOCTEUR TOUEI,PIÀNQUS
B O IERNEZ 9 O}IARO (A ETS) 10 OBODAREI.

HEI INTERNATIONAAL T0RN00I TE IIILE Frankri

NEDERI.,AIID BEI,GIts - FRA]IffiIJK Ber viertallen.
Deze ontmoeting werd gewonnen door Frankriik met
11 punten . Twee de werden orLze noorderburen met 9
punten.En derde werd, tenslotte de gelgische p1998.-Frankri jk: IElouP(z) posT( l) urotrpT (6 ) orouIS (12)
F'ej-AE:iaËiI: R9OZENBTJR6 ( 1 ) vÀN DEN EtzEN ( 5 ) IG'UySwtsIK ( I )
ffiRS(9).
+furçr,l$EiËrRn 

( 4 ) wor,roRs ( ? ) vAN DoRMAET ( 10 ) "n
PIo egen in Promot i e:

10 BUSSUM(uea) zo RouBArx(Fr) errz.(7 clubs)
Juniors per_ploeg:
10 HARKITESS (Neô) Zo BUSSUM(Ue0) 3o tItIE (rr)
4o RgUtsÂIX ( Fr) (totaal g <leeùnemende clubs .)

JUNIORS individ.ueel.
10 BRoUTERS (r ea )?r,nsuEs ( r) , o IrERl,lÀr[ (uea )
4o MERCIER(r) 5oIIAGGIORI(F) 6o GUINÀRD(F)

+++ +++++++++++



De eindrangschikkirrg van het clubkampioenschap 1974
van de DAMIER BRUXEILOIS is als volgt:

EREKTASSE

fc WIIIEMS T. 15 punten.
2ç WOITEH.S EI . 9 punten
1e ['{ARS.EÀUT T,. 8 punt en
40 COUTURIER P. 4 punten

EER.STE KIÂSSE

10 IUTUtrA W. 25 punten
2O M. C ORBISIER 22 I 

'
7O PEf, ITJEAII R . 2L It

4 A MEUI,EMAN S P. 16 ,,

50 vN{ TE}îSCI{E M. L5 ri ( 149 )
60 HÀRo M. t5 '. (Lzg)
7 O FEIDBUSCH J . P. 14 II

BO KOHN M. 11 II

go VÀNDERI{AEI,EN I,. t0 " (rO0)
10 O SC I{EIDEMAN J . 10 I' ( 101 )
11O LAIüZETTI J. 9 II

WA R. VERSTEIÙGEN 7 tI

l-'O FUSS H. 6 'I
14 O GSDSIIN P. 1 F

We not eerd,en de afwezigheid van ni et minder dan
ffiassers . (o .vnRpoEST rM. vlERrEE{E,s . FÀBm
en DEBUSSCHERE. )
Een Theo VÿILXEI,IS in forme li et er dan ook geen gras

ing met de titel Iopen.
In eerste- klasse gaat het daarentegen gezwind.

else i s er een merkbaré vernieuwing
waar te nemen. IJÿA I,UTUIA de voor ons nobele onbe-
kenderklopte de oude ratten (sorry) M. CORBISf,ER
en - voorzitt er R. PEIITJEAI\T.
Yefrneld f k_.og dat de nog j eugdige Patri ce COUî URIEI
ffiitlaram wat-zévei uàroofd voor de
t oekomst. *

+++ +++++ ++ +++++
rf Brabo Damclubr Maandblatl Nr. B September l-974 _

I,okaal:Café Nieuwe Carnot, Carnotstraat, 60 te
Antwerpen. (Donderdagt s te 20 uur. fnkom vri j.

++ ++ ++ ++ +++++++
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Het ZBe Bevrij dings
EINDHO

damtornooi te
V E N.

Danclub Philips organisee voor de 2Be maal-fâffieedaàgs tornooi op zat,erdag 14

en zondag L5 sePtember.
Het vi -p1âat"' in de Philips-foyer rl"lathildalaan r3l
te Eindhovell.

bedragen 5 Iden.
r.)

DiSgenen die aan elangwekken nterr'ationaal
iornooi- og wi IIen deelnemen ver.zo eken we

dringen kôntakt op te nemen met de seeretaris
Paul VERB0IS.
Er wordt gespeeld in hoofd-, eerste-, tweede-r er

ot 18 jaar)
Aanian[ der wedstrijdenz zalerdags om 15.00 uur.

0 en om 15 ,00 uur.
in groepen van vier.

er tüee p"l izen beschikb 8aT gesteld.
Speeltempo 50 zetten Per twee uur.
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UAT ZOEKT U ?

llrur-, Plalond- ol üoerbekk
Plæüeatsiaal voor meubelen

hkleûng voor ks*m, badtmot
Èrccds$æen -Yenren -8â §crl
Â,lles voor brnnar- cn hJltsn$ü

-e0 G"lô GczdlÉ. - 2Êrc nlrnfsgurnn



LET OP DIE KORENAAR t.I

SPAAR IN GOEDE AARDE I I '

girorekeningen spaarboekj ." kapital isatiebons
kasbons obtigaties Eurocheq.ue en Eurocheq.uekaart

hypotheekleningen 10 rang.

Uw agent : WILLY

Flof ter
27 IC H

tei . 27

VA.I DERIIEERSCIi
Heidelaan 3

O BO KEN
+7 .67

U kunt ook terecht voor :

leningen 2o rang
( handelskredieteri )

Voor een agenTSC aP in uv/ omgeving teiefoneer op :

03/38.78.20 (toestel 11-5) .


