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MEESTEII LOUTS PITIJS
IS I\TIET MEMH,

I Dammen EI -- t-

Geheel onverwacht is de Ant-
werpse nestor Louis Priis over-
leden. Net zoals het heengaan
van Jozef Demesmaecker enke-
le maanden geleden, kwam het
nieuws als een klaP, geheel
onverrvacht.

Steeds in goed humeur en
goede gezondheid liet de oP 15

augustus 1896 geboren erevoor-
zitter van Brabo, nimmer ver-
staan dat er wat met zijn
gezondheid haPerde. Prijs trok
zich enkele jaren geleden terug
uit het aktieve klubleven doch
bleef de messias voor ziin
Antwerpse klub.

Hij taat een rijk damtesta-
ment na dat terug gaat naar de
glorietijd van de grote Neder-
landse en Franse damPioniers.

Want alhoewel Louis Priis
eigenliik ziin gehele beroePs-
carrière in AntwerPen beleef-
de, was het een Nederlander
met een Nederlands meester-
titeI.

De goedschalkse sinjoor',
want dat was hij eigcnlijk wel,
nam in 1920 de titel over van de
roemruchte Jack De Haas' Hij
veroverde ziin titel vôôr de
later zesvoudige kamPioen J.H.
Vos. Het was nog de Periode
van de eerste Nederlandse
ivereldkamPic.en Herman
Hoogland, b. SPringer en A.
Damme.

Prijs liet ze allen a.hier zicl,"*
Na een korte periode in Frank-
rijk, waar hij talriike simul-

taans speelde, vestigde hij zich
voorgoed in het damarme Bel-
gië om zich tenvolle oP zijn
beroepslooPbaan te werPen.

Ingevolge deze migratie kon
hem nimmer het zilveren mees-
terspeldje gegeven worden.
Deze vergetelheid werd recht-
Eezet in 1977 tiidens het Brabo'
àamtornooi. Huib van de
Vreugde de toenmalige voorzit-
ter van de K.N.D.B. en de
F.M.J.D. kwam er sPeciaal YogI
naar onze MetroPool. In Belgiê
kwam er van de verdere ont-
plooiing van zijn enorm talent
niets rneer terecht. Hetontbrak
de meester aan voldoende te-
genstand om ziin sterkte te
àemonstreren. Ziin damambi-
ties waren echter van zachtzin-
nige aard" Hii kon zachtjes
sigaarsappend genieten van
elke zet en wat achter zijn
immer twinkelende kijkers
gaande was kon men enkel
grssen.- Wii bieden ziinfamilie,vrien-
den en damvereniging langs
deze weg onze deelneming aan
in hun smart. De herinnering
aan deze edelman van de
damsport kan eenieder slechts
tot voorbeeld zijn-

O. VERPOEST
VAN DE LEIDING

VERDRONGEN
Door een neclerlaag tegen

Jannes Van der Wal is onze
landgenoot Oscar VerPoest
naar de vierde Plaats terugge-.
vallen. Voordien had VerPoest
nochtans èen vlijtige remise
gebreid tegen Rob Clerc. De
kansen van onze koPman om

'zict. te kwalificeren zijn noch-
tans biezonder reëel vier ron-
den voor het einde. Het is
immers zo, dat er in zone twee
vijf f inaleplaatsen beschikbaar
zijn omwille van de kracht van
de deelnemende naties- Er
kunnen zich echter maximaal
drie Nederlanders voor de
finale plaatsen zodateen Plaats
tussen de eerste zes foldoende
zal blijken.

De stand tot op heden is de
volgende : l. Van der lVal 16 P.,
2. Clerc en Jansen 13 P., 4.
Verpoest en Drost l3 P., 6.
Cazemier 11 p., 7. Issaléne 10P.,
B. Cordier I p., 9. Berthe en
Schwarzman I P., 11. Affatati 4
p., 12. Claessens en Grégoire 3
p., 14.Tschudin 0 P.

Onze andere twee vertegen-
woordigers Claessens en Gré-
goire vallen werkelijk uit de
toon. Claessens is de oudste
deelnemer, veel te oud trou-
wens voor zulkdanige zware
kompetitie. Grégoire is wél in
zijn sas in een nationaal steek-
spel,-doeh valt niet eens oP in
een internationaal bezet tor-
nooi zoals dit lvaarvan de
laatste moot ook al niet veel te
betekenen heeft.

VIJFDE PRIJS
W"VAN HECKE

Damklub Wit-Zwart richt voor
de vijfde maal haar internatio-
naal damtoernooi in met PIoe-
gen van vierman. Ditbiezonder
interessant evenement zal ge-
houden worden oP B juni 1980 in
zaal Bourgoyon, DriePikkel-
straat, te Gent.

Het inschrijfrecht Per Ploeg
bedraagt 400 fr. en kan ter

plaatse voldaan worden als
men tenminste zo vlu g mogelijk
inschrijft

Deze aanmeldirtgen kunnen
gebeuren bij R. Van Hecke,
Karthuizerstraat, 83 te Gent
met opgave van de verlangde
speelklasse. De eerste schijven
worden gezet om l0 uur en
iedereen is vrijblijvend
welkom.

Iliernaast een kompositie die
het resultaat is geworden van
de samenwerking tussen de
Nederlandse komponist Piet
Lauwen en onze landgenoot
Karel De Raedt. 24-20 (15x44)
50x39 (25x43) 44x38 (18x29) 38-33
(29x38) 27-22 (l7x2B) 36-31
(26x17) 3lx4 (3-9) 4x7 (1x12)
41-42.

Eind volgende maand komt
het eerste Belgische probleem-
boekje van de pers dat proble-
men herbergt van P. Degueé en
K. de Raedt. P. Lauwen wijdt
een inleiding aan de ons wat
weinig gekende strenge regels.
(A.D.M.
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De kampioenen van het open
Antrverps kampioenschap zijn
gekend. In successie palmde de
Nationale Meestervan het KieI.
Roger Kleinmann, de titel inde
hoofdklasse in. Ludo Bijttebier
dwong zijn tegenstanders in de
eerste klasse tot het erkennen
van zijn superioriteiten promo-
veert met zijn nieuwe geloofs-
brief naar de hoogste reeks. In
de tweede kategorie bleek Pau-
lin N'Kolo te sterk voor zijn
tegenstanders. Ziin eerste
ieelname betekende voor de
Zairees dan ook een eerste
titel.

Naar loffelijke gewoonte zal
de nieuwe hoofdklassekampi-
oen een simultaan spelen waar-
aan alle damliefhebbers kun-
nen deelnemen. Een buiten-
kansje voor de huisdammers
om kennis te maken met het
weclstrijdspel en hun krachten
eens te meten met een nationa-
le meester.

De simultaanséance zal
plaatsvinden in het lohaal van
Damklub Brabo, Carnotstraat
60 te Antwerpen (café Nieuwe
Carnot eerste verdieping) op
donderdag 24 april eerstko-
mend om 20 uur. Deelname vrij
en iedereen welkom.

kwarn weer tot enkele hoogst-
merkwaardige en dramatische
momenten. De titelverdediger
Hugo Verpoest sloeg R. Picard
k.o. in minder dan 5 minuten.
De Luikenaar viel via een
slecht getaxeerde slagkeuze in
een openingskombinatie en gaf
de pijp wijselijk aan Maarten.

lVie nog gemakkelijker aan
zijn punten kwam was F.. Borg-
homs. Voor de tweede achter-
eenvolgende maal kwam zijn
tegenstander niet opdagen en
dat leverde hem weer twee
punten op. Deze forfaits zijn
natuurlijk klassementverval-
sers die in de staart van het
peloton een bedrieglijke in-
druk verwekken. Dramatisch
was het verlies van Danny
Verschueren. Mede koploper
moest hij afhaken in onverdien-
de omstandigheden. De junior
had reeds een schijf ingepikt
van lVillems doeh verzuimde
hierdoor ietwat zijn positie.

Een slechte voortzetting na
het middenspel bracht Ver-
schueren nog verlies in plaat.s
van de verwachte rvinst. Het
was nochtans de gelegenheid
om zich op gelijke hoogte te
hijsen van Lemmens want die
geraakte tegen Kleinmann am-
per aan remise.

Casaril won nog van neofiet
Bijttebier, terwijl Grégoire ta-
melijk vlot de maat nam van
Wendrickx. Piens en Claessens
raakten er het over eens om de
buit te verdelen terwijl Oscar
Verpoest twee punten scoorde
tegen F. Verschueren.

BELGIE. NEDERLAND
Op zondag 4 mei wordt in

Dison (Luik) de jaarlijkse inter-
land tegen onze noorderburen
gespeeld. Eigenaardig genoeg
deelde de wedstrijdleider van
de KBDB mede, tlat slechts de
eerste acht van het aan gang
zijnde kampioenschap zouden
geselekteerd worden. ÉIet tien-
tal zou aangevuld rvorden door
de omzeggens op non-aktief
zijnde spelers vart de,Franse
vleugel M. Verleene en L.
Vaessens. Indien deze éénzijdi-
ge beslissing doorgang vindt
zort het eens te meer een
pijnlijke vinger in de clemokra-
tische wonde kunnen rvorden.
Niet alleenzotu op deze wijze de
Vlamingen nogrnaals monde-
Ioos te kort gedaan rvorden
doch daarbij een politiek nege-
ren die men uit regionaal
belang schijnt te willen verge-
ten: jeugd.

Deze beslissing zou trouwens
regelrecht indruisen tegen de
afspraken welke in de schoot
van het hestuur van de KBDB
gemaakt werden. Deze bestaat
hierin, dat de selektie pas zou
gemaakt worden na de Iaatste
ronde van het karnpioenschap'
van België na ruggespraak met
de leden van het bestuur van de
KBDB, Indien men de verkon-
digde fabel toch waar wil
maken, zai dit ten koste zijnvan
enkele aktieve hoofdklassers
en voorzeker over de lijken van
de Vlaamse vertegenwoordi-
gers in het bestuur van de
KBDB

In bijgaande kompositie wint
wit moeiteloos door 26-8,8-2,en
2-5.

ST!CHTING DAMAS
Ons bereikte nog het nieuws

dat de Nederlandse stichting
Damas één of twee wedstrijden
wil betwisten in België. Deze
propagandawedstrijden zolu-
den medio mei kunnen Plaats-
vinden. De DamasPloeg is niet

de eerste de beste en bestaat'
onder andere uit: \Uiersma,
Roozenburg, Schotanrrs, Los,
De Rooy, Venema, Jurg, L.
Springer, De Kluyver, Simons
en anderen. Toch een uitdaging
vool.onze jongeren dachten we.
_ A.D.M.

Dammen



JEUGD LOOPT STORM
Dammen

Toen veertig jaar geleden de
' eerste van de drie gebroeders
Verpoest zijn intrede deed in

I net Belgische damwereldje,
i moet er een schok door het
i lichram van de toen plakzwaai-
ende tselgische toPdammers
gegaan zijn. Het luidde een
geheel nieuwe periode in voor

I de Belgische dammerij en het
effect hiervan is thans nog niet
uitgehuiverd. Diezelfde ge-
waarwording voltrekt zich mo-
menteel opnieuw door het toe-
doen van de prestaties van drie
jonge junioren waaraan \rye ons
alleen maar kunnen vergapen.
Danny Verschueren, de jougste
doch waarschijnliik ook cle
begaafdste van het drietal
vecht alleen nog maar af en toe

I

tegen het geloof in eigen kun-
nen. Een rijpingsproces dus dat
we binnen de twee jaar voltrok-
ken zien in een onverzettelijk ,

zelfvertrouwen. Lemmens bij-
na de evenknie, iets bitsiger
van stijl en wat ouder (18) scoort
iets regelmatiger en is in feite
de tegenhanger in alle opzicht
van de zachtmoedige Vlaming.
Casari! ten slotte, is de derde
meteour die bliksemsnel door
de Belgische damrangen suis-
de. nlet zijn negentien de
oudste van het drietal doch het
minst ervaren, is ook hij een
mooie damtoekomst wegge-
leg'J.

tVat hebben die drie muske-
ti,:rs uitgespookt onq zo in het
r: ieuws te komen ? Zij lieten het
nogal karig gestoffeerde natio-
nale juniorenkampioenschap
van België voor wat het was en
schreven in voor het senioren-
kampioenschap. Het was mis-
schien door gebrek aan goede
tegenstanders, misschien in na-
volging van de Russische kam-
pioen Dibman die bij de senio-
ren zowaar derde werd in de
U.S.S.R. Meteen werden de
poppen aan het dansen gezet
met als resultaat drie ronden
voor het einde:

1. H. Verpoest 20 p. uit 24;2.
Lemmens 19 p.; 3. Danny Ver-
schueren 18 p.; 4. Grégoire 17 p.;
5. Claessens en O. Verpoest 14
p.; 7. Casaril, Willems en Klein-
mann 13 p.; 10. Picard 12 p.; 11.
Piens 11 p.; 12. Frans Verschue-
ren 10 p.; 13. WendrickxT p.;14.
Borghoms 6 p.; 15. Bijttebier 3
p.; 16. VandenbetE2p. Verbijs-
terend dus ! Vaste waarden
zoals Grégoire, Claessens, O"
Verpoest, Kleinmann, Willems,
Piens en F. Verschueren wer-
den opzij gedrumd door het
drietal.

In de laatste twee ronden en
de inhaalwedstrijden, kwamen
er lveerom enkele tot de ver-
beelding sprekende resultaten
op het scorebord. Danny Ver-
schueren nagelde achtereen de
scalpen van F" Claessens, F"
Verschueren, F. Borghoms en
O. Verpoest boven het bed van
zijn toch reeds fraai gestoffeer-
de overwinningskamer.

Vooral de winst op onze
Internationale Meester O. Ver-
poest spreekt biezonder aan.
Wellicht was Verpoest nog
aangeslagen van zijn punten-
verlies tegen zowel Casaril als
Piens die met hem de punten
deelden. Diezelfde Piens moest
om onbekende redenen forfait
geven tegen Borghoms waar-
door hij twee gemakkelijke
punten weggaf.

ren - F. Verschueren 2-O; D.
Verschueren - Borghoms 2-0;
Lemmens - Grégoire 1-1.

N E DE RLAN DSE KAâ^PIOE N
DEGRADEER.l

D.C. Lent het piepkleine Gel-
derse stipje op de Nederlandse
kaart zorgde voor opwinding
bij onze Noorderburen. Begin
van de zeventiger jaren schoot
Lent als een komeet door de
onderscheidetijke provinciale
en nationale reeksen. In 1976
debuteerde ze in de hoogste
klasse en misten ei zo na de titel
na een herkamp met D.C.
Groningen.

Na verdere versterking van
buitenaf, want daarin lag de
sleutel van hun kortstondig
sukses, bleek de titel eindelijk
te koop. topspelers zoals
Wiersma, Koeperman, Jansen,
Drost en Schippers beloonden
uiteindelijk de financiële in-
spanningen van de sponsor.
Deze kreeg er als boemerangef-
fekt plots genoeg van en trok
zich terug waardoor er nu een
aantal beroepsdammers te
koop staan. Uitgezonderd Koe-
perman die als speler / trainer
gehandhaafd blijft, staat ieder-
een op straat. Dit hield in dat
wat overbleef aan eigen speler-
spotentieel véél te zwak bleek
voor de hoogste klasse (Palmer
bond eigenhandig in verleden
jaar) zodat aan de K.N.D.B.
gemeld werd dat de regerende
kampioen wenste te degrade-
ren. Een plotse af.gangdus doch
ons inziens geen slechte zaak
voor de Nederlanders. Super-
teams zoals Lent in de damwe-
reld en Volmac in de schaakwe-
reld hebben ten slotte een
nefaste invloed op het damge-
beuren en verleggen op kunst-
matige wijze de krachtverhou-
dingen en die 'vertekening
heeft ons nimmer erg aange-
sproken.

Uit de laatste kompetitie de
legendarische partij die meer
dan zeven uur duurde tussen I.
Koeperman (Lent) en de ex -
wereldkampioen junioren G.
Van Aalten uit Huissen, het
naburige en zeer naijvere dam-
stadje:
In deze 5 om 5 kwam de

zwakheid van de Huissenaar
aan het licht en de zevenvoudi-
ge wereldkampioen maakte er
als volgt handig gebruik van:
38-33 (27-s2) 26-2t (32-37) 2l-16
(37-41) 16-11 (41-46) 11-7 (46-14)
7-2 (8-f2)" En alhoewel deze
stand op meer dan één manier
tot puntendeling te leiden is
heeft tijdnood zijn beslissende
inbreng. 2-f6 (f+5) 33-29 (12-18)
16-38 (20-26) 30-24 (5-23) uitge-

kiend want op 3&33 ? wint zwart
door oppositie na (23x34!). Maar
zelfs verlies van een tweede
schijf wordt remise in dit
eindspel zodus vervolgt wit met
38-49 (23x45) 49-32 (45-50) 32-16
(22-28) t&2 (18-22) 2-8 (25-30)
24-§ (50-33) 35x24 (33x20) 8-12
(20-3) en wit schrikt zich rot als
hij ziet dat 12-23? verliest via
(4-9\ (22-28) en (9-r3). Dus 12-16
maar (3-8) en wits vlag maakt
een einde aan een eindstrijd
die loch al verloren tryas.

A.D.M.

De uitslagen: F. Verschuerer,
- H. VerPoest 0-2; Borghoms -
Kleinmann 1-1; \[endrickx
Bijttebier 2-0; D. Verschueren -

Clâessens 2-0; Picard - Piens
2-0; Grégoire - Vandenberg 2-0;
Casaril - O. VerPoest 1-1; Lem-
mens - lViltems 2-0;H'VerPoest
- Grégoire 1-1; Kleinmann
Picard 1-1; Bijttebier - Lem-
mens 0-2; Claessens - Casaril
2-0; Borghoms - Piens 2-0 (ff); F.
Verschueren - Vandenberg 2-0;
D. Verschueren - O. VerPoest
2-0; Wendrickx - lVillems 0-2.
Inhaalwedstrijden: O. Ver-
poest - Piens 1'l; D. Verschue-
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waar men aanvankeiijk steeds
met een minderwaardigheicls-
cornplex tegenover sta at.

Danny Verschueren op het
eerste bord tegen Gerrit Boom
moest het dus in tijdnood
afleggen. IV" Van Bouwel op het
tweede bord speelde een rninu-
tieuze positiepartij waarbij de
aanval met een voorpost in het
centrum spelbepalend lryas.
(1-1)

F'. Versehueren won zonder
veel moeite terwijl J" îVen-
driclq een kombirratie over het
hoofd zaË en verloor. Ludo
Bijttebien had in het eindspel
de winst in handen doch over-
zag net als H. De Raedt de winst
zodat beide Nederlandse te-
genstrevers zich biezonder ge-
lukkig met de puntendeling uit
de voeten maakten, R. Moris
taxeerde een afruil niet naar
zijn waarde en liet daarna zelfs
schijf en partijwinst toe.

Ere-voorzitter Nico Vanden-
berg had waarschijnlijk ook

meer dan een puntendeling
kunnen bereiken maar bleek
daarna best tevreden met het
behaalde resultaat. Anton
Christian lyeer in één van zijn
momenten toverde een beslis-
sende kombinatie op het bord
die zijn tegenstander geen
andere keus over liet dan
kapitulatie. R. lVillems op het
laatste bord verliet als eerste
de wedstriidzaal na een wat te

gemakkelijke winst tegen zijn
opponent.

Het vraagstuk dat ik ter
oplossing aanbied is van deNederlandse schijvenkunste_

A.D.M.

@ryffir
Zoals gehoopt en voorspeld

heeft onze lijsttrekker Oscar
Verpoest er voor gezorgd dat
België verte genwoordigd blijft
in de finale van het wereldkam-
pioensehap in MaIi in de-
cember.

Hij moest wel Van der IVal,
Clerc, Jansen en Drost voorla-
ten, doch deTe vijfde plaats was
ruinn voldoende voor deelna-
,me. Drost is de Nederlander
die pech heeft. Zijn plaats, er
Inogen intmers rnaximum drie

Nederlanders uit dit toernooi
naar de finale, zal ingenomen
worden door de goed preste-
rende Fransman Isaléne. Caza-
mier de gedoodverfde favoriet
voor een plaats achter de
Nederlanders, ontgoochelde
en werd naar een zesde plaats
verwezen" De andere twee Bel-
gen eindigden derde en voor-
laatste met zes punten. Zii
nnoeten duidelijk zwakke spe-
lers zoals Affatati en andererr
nog voor laten.

Het is hoog tijd dat ook in het
internationaal gebeuren wat
vernieuwing komt. Christ piens
en Danny Verschueren tradden
voorzeker beter gepresteerd en
daarbij nog een pak ervaring
opgedaan. We hopen dat de
volgende maal het zonetoer-
nooi zal gehouden worden in
een periode dat onze mensen
zich kunnen vrij maken.

Deze Danny Verschueren
presteerde voorbije weekeind

Dammen

wisselvallig. Tegen Gerrit
Boom, finalist ïtI.K. in 1978,
verloor hij door gebrek aan
tijd. De dag daarop legde hij
beslag op een eerste plaats
vôôr H. Verpoest en F. Nimbi.
trVie twijfelt er nog aan deze
junior wiens kwaliteiten we
wat graag hebben bezongen?

L!ERSE-APELDOORN
, 10.t0

Een onvolledig en onderhaar
waarde akterend Lierse Dam-
kring speelde gelijk tegen het
naar nationaal gepromoveerde
Gelderse Apeldoorn. I{et
krachtsverschil had zich nor-
maliter echter moeten uitdruk-
ken in een viertal punten
voordeel voor de Pallieters.

Het was voor onze Belgische
vertegenwoordigers echter een
uitstekende rvaâr de test tegen-
over een Nederlands team



Ee Ëe schËrmutsellm ffiEr u00r de tütel
laks voort. De zich als een
terriër vastbijtende lVezembe-
keriaar Willems, verrastè de
Naiionale Grootmeester echter
iu 'ret biezor:der.

i'egen het einde aan, maakte
*erstgenoemde gebruik van
een foutzet van Verpoest om cle
pirrtij alsnog te winnen. En er
r{'aren er nog n)eer ciie kansen
r:rlsten Danny verschueren. in
.rijn zoveqlste konfrontatie met
Lemmens, geraakte op het

laatst v/eer van de wijs en liet
een open remise in een neder-
laag omzetten. Vader
Verschueren had zich sterk
gernaakt tegen Picard doch
overzag eenvoudige winst zo-
dat er ten slotte een gelijkspel
uitrolde.

Ludo Bijttebier ten slotte
.tpeelt voor wat hij waard is.
Zander van briljant .spel te
kunnen ge\r/agen, zàl de
Edegemnaar voor velen een
moeilijk te bekampen tegen-
stander blijken. Zijnwat onor-
todoxe speelwijze leent zich in
het geheel niet om er systema-
tiseh tegen te winnen. Van zijn
kant verwachten we nog enkele
;tanÉ{ename verrassingen, zoaLs
deze tegen F. Claessens.

I)e eerste uitslagen : I{. Ver-
poest - C. Piens 1-1, Kleinmann
-'Vandenberg 2-0, Bijttebier -
O. Verpoest 0-2, Claessens -
Willems 1-1, Borghoms - Gré-
goire O-2, Verschueren F.
Picard 1-1, Verschueren D. -
Lemmens 0-2, Wendrickx - Ca-
saril O-2, Vandenberg O.
Verpoest O-2, Grégoire - Casaril
2-O, Lemmens - Picard 1-1,
ijlaessens - Bijttebier 1-1, Wil-
lerns - C. Verp«rest 2-0, Casaril -
I-enrmerrs Ü-2, Grègt*,t:o'l'i r';rrrl
l-1.

I NTERNATIONAAL
PAASTOERNOOI

TE REIMS

De in Antwerpen graag ge-
ziene Zaïrees Fidéle Nimbi
richt voor cle tweede maal er:n
internationaal toernooi in met
zijn nog pi*:pjorrge vereniging.
Dit tweede, driedaags durende
darnfestijn, zal plaatsvinden op
5-6-7 april in het kultureel
centrum MJC Saint-Exupéry.
parc Léo Legrange te 51100
Reims (Tel.: 40.39.58) wat met-
een ook het inschrijfadres is.

Men vervlacht deelriemers
uit België, Nederlan-d, Zn,itser-
lantl eu Italië. Vorlr ()\ r'rrr;:,r.h-
tingen kan men eich rvencien
tot F-. Nimtri, rti.-r G. Apollinaire
14, Ileinrs Tel. 06.45 .X0. Er
rvordt gespeeld vuigens het
Zwitset's; systeem irr de rzolgerr-
rIe individuele reeksen :

[Ioofclkiasse, Eerste klasse,
Tweede klasse en junioreir /

beginnelingen. Ilfen speelt in
het totaal 7 wedstrijden: op
zaterdag, vier op zondag en
één op maandag.

Per gewonnen partij krijgt
men maar liefst vijf punten
toegestoken. Voor een voorde-
lige remise krijgt men 3 pun-
ten, voor een nadelige remise 2
punten en voor een verloren
match 0 punten. Sneldampar-
tijen scheiden tegenstanders
die eenzelfde aantal punten
achter hun naam hebben. Men
krijgt I uur en 15 minuten elk.
om de partil te beslissen.l4en
kan deelnemen als me.. .t
inschrijfrecht van 30 FF' vol-
doet. IIet prijzenpakket ten
slotte, ligt helaas wat aan de
magere kant met de in het,
vooruitzicht gestelde 30O0 FF.
Daartegenover is de winst die
wit in het afgebeelde standje
tot stand brengt dik verdiend.
J.H. Alberts loodste J. Mur er
op navolgende fraaie wijze in:
(17-21)? 23-19!( 14x23) 34-
29(23x34) 24-2O(15x24) 32-
27(21x43) en 48x6 met winst.

A.D.ÂÂ.

De allereerste konfrontaties
tussen onze sterkste dammers,
het zogenaamcie "kruinl,,, le,
verden prornpt enkele onver-
wachte uitslagen op. De reeds
enkele jaren vergeefs naar de
t,itel ogende Grégoire verloor
een biezonder zwaar dottrwe-
gend punt tegen stalgenoo{.
Picard. Doctr ook de titelverde-
diger H. Verpoest moest tegen
outsider Fiens de punten delen
na een B5 zetten durende
strijd.

O. Verpoest startte al eve n.
slecht als vr:rleden jaar teger:
Chiist Piens" Ftrij rrerloor tegei-;
zijn klubgenoot Theo Willenrs
()p haast ongelooflijke wijzt.,.
Nadat tle voor Brussel speletr-
de en in Nederland u,onende
Antwerpenaar een schijf had
ge\ryonnen, speelde hij war te

t;



Europees landenkampioenschap te Riissen

i - -o" inteina=îGÊaaf vlak lijkt er
op clamaktivitert werkeliik
geen maat ter staan. Pas zijn de
toelnooien voor het wereld-
kampioerrse: han darnes en juni-
ors beirindigd of reeils lt*nnligt
zich eerr nieuw groot dameven-
ement aan. Dittnaal het Euro-
pees kampioenschap voor lan-
cienploegen. Dit toernooi bete-
kent in {cil.c {){-}lr off icieus
wereldkampioenschap, rvant
de beste damnaties, te weten
Nederland, de USSR en Frank-
rijk. zijn hier vertegenwoor-
digd. De formulc ziet er als
volgt uit: er wordt gespeeld rnet
ploegen van drie man. De
spelers worden volgens hun
speelsterkte respektievelijk
opgesteld aan borcl 1. 2 crr 3.

Voor Bçtgië werden afgevaar-
digdr bord 1: Hugo Verpoest
lKampioen van België 1gB0 en
internationaal meester), bord
2: Oscar Verpoest (ex - kampi-
oen van Belgiii. internationaal
meester), borcl3: Michel Gregoi-
re (nationaal meester). Verheu-
gend is wel het feit dat onze
sterkste speler op het ogenblik,
nationaal kampioen Hugo Ver-

poest, aan het toernooi kan
deelnemen. In het verleden
gebeurde het meermaals dat
deze speler we6{ens beroepsre-
denen verstek lnoest gt:!*eti.
Door zijn aanwezigheid zal de
Belgische ploeg alleszins een
morele opkikker krijgen. Hugo
is damtechnisch tegen de sterk-
sten opgewassen en moet be-
krvaam geacht wnrdcn rnet zijn
combinatiespel de sterksten in
bedwang te houden. Ook onze
tweede man, Oscar Verpoest
kan voor de nodige puntjes
zorgen, daarvoor staat zijn
ragfijn positiespel borg voor.
Blijft ten slotte onze derde
speler, Michel Gregoire; zeer
zeker zal deze gekonfronteerd
worden met menig grootmees-
ter, hier zal het dus meer een
ku'estie worden om de schade
te beperken. Nochtans heeft de
Luikenaar de laatste jaren
zoveel internationale onder-
vinding opgedaan ell is zijn
spel gestadig in vooruitgang,
zodat hier wel eens de verras-
sing uit de hoek kan komen.
Kortom mogen we stellen dat
hier een Belgische ploeg aan
de slag gaat, die als een van de

sterksten der laatste jaren mag
bestempeld worde,n. We \À/en-
sen onze spelers langs deze weg
veel sukses en vooral vele
mooie dampartijen. Vermel-
den we ten slotte dat het
toernooi gehouden wordt van 4
tot 13 september en dat er
gespeeld wordt te Rijssen (Ne-
derland) in Hotel - Resfauranl -
Riisserberg.

Lokaal damnieuws: ook in het
Antwerpse maakt men zich
stilaan gereed om met het
nieuw damseizoen van start te
gaan. Zo herneemt Damclub
Brabo Antwerpen zijn aktivi-
teiten met de lste ronde van het
open kampioenschap van Ant-
werpen. Inschrijvingen worden
nog aanvaard tot uiterlijk 11.
dezer bij toernooileider Vic
Jacobs. Gespeeld wordt elke
donderdagavond vanaf 20 u. in
cle boverrzaal van Café "Nieuwe
Carnoto, Carnotstraat 26, Ant-
\rerpen.

Ook bij de Lierce Damvereni-

ging, die znpas hun jaaflijkse
Iedenvergadering achter de
rug hebben, maakt men aan-
stalten orn het klubkampioen-
schap aan te vatten. Daar
komen de damliefhebbers dan
aan hun trekken elke vrijdaga-
vond van 2O u. in lokaal Café
.De Valk", Grote Markt 2l te
Lier.

Piobleemoplossing diaEram
5: l) 47-37 32x412) 47-38 33x42 3)
36x38 29-34 4) 38-33 .t. door
oppositie. Voor deze week een
knap miniatuurtje van een
Franse auteur:

wit speelt en winï
Diaqram I

[-

Darnmen
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(USSR) 20 p., 2. §ochnenko
(USSR) l8 p.,3. Michailovskaja
(U§SR) I"6 p"" 4. P. Polman (Ned.)
l4 p.,5" Heitrneier(Ned.) lB p.,6.
SamofaLoÿa (Isr.) 12 p.,7. Graas
(Ned.) l1 P., 8. Bonnefoy (Ft.) I
p., 9. Nieuwenhuizen 8 p., 10.
Baras (Fr.) ! p., f l. L. Verheyen
(Bel.)B p., 12. Y. Hupez (Bel.) f p.

Uit het juniorentoernooi vol-
gende partijfragmente :1. Fiol
(Fr.) . B. Lemmens (Bet.l wit: (14)
46 - 47 - I - 5A - 42- 43 _ 36 _&r _ 32 -
38 - 34 - 21 - 28 - p2 zw art: (14) 1 - 2 -
3 -6-8- 11- l3- 15- 16- r8_20-2r _

24 - 26. îoen de F.ransman hier
25) 3&3[]? speelde antwoordde
de Belg prompt met 2E)...2&91!
36) 37x17 1&21 Z.7x? tBx4O ZB)
1?-11 6xl? 29) nOaS f-xr2 SOi
45x34 zwart .r.1.

Voor onze probleemliefheb-
jn minia-
Hollarld-L
De Roi[,
moeilijk
de moei-

te 
_ van het oplossen waard;

oplossing in volgende rubriek:
DIAGRAM 7

Wit speelt en wint

Eindstand: finate: l) Baljakin
(USSR) 12P.,2. Dybman (USSR)
1O p.,3. Binnenbaurn (Ned.) 8p.,
4. Veltman (Can.) 7 p. 5. B.
Lemmens (Bel.) ? p., 6. Foil (Fr.),
4 p.,7. Ribeiro (Braz) 4 p., 8.
Speek Fr.) 4 p., Troostingsreeks:
1" [I. Vermin (Ned.) I p., 2.
Fierro (It.) 7 p.,3.D.Verschue-
ren (Bel.) 7 p.,4. Blijheid (Sur.) +
p.,5. Perani (tt.) 3 p.,6. Dan-Gur
(I§r.) I p.

Bij de dames werd het zoals
verwacht een Russisch onder-
onsje en won de Russische
kampioene Elena Altsjoel on-
bedreigd met 2 punten voor-
sprong op haar landgenote, de
vorige wereldkampioene Soch-
menko.

Eindstand: l. E. Altsjoel DE DAIUSPELER

Belgische iuniors cum laude

in wereld ka mpioenscha p

trn het toernooi om het we-
reldkampioenschap juniores,
dat onlangs te De Liei (Rotter-
dam) na twee weken intense
strijd ten einde liep, presteer-
den onze beide vertegenwoor-.
digers méér dan verdienstelijk.
Zo finishte het "Lierse vlaai-
ker, Danny Verschueren derde
in de troostingsreeks, naulile-
lijks I puntje na winnaar H.
Vermin.

In de frnale dwong de Luike_
naar Bernard LemmeRs remise
af van de eindwinnaar, de Rus
Baljakin, hetgeen hem een
mooie vijfde plaats opleverde;
op een deelnernersveld van 1.4
spelers vootrya ar een prachtige
uitslag.
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OPLOSWEDSTRIJD VOOR
HUISDAMMERS

In de vorige rubriek maakten
wij melding van het kampioen-
schap sneldammen dat door
Brabo damklub Antwerpen
werd ingericht. Zelî.d,e vereni-
ging neemt ook de organizatie
waar van het kampioenschap
van België sneldammen dat op
11 dezer in haar klublokaal,
Café " Nieuwe Carnot "u Carnot-
straat 60, Antwerpen, betwist
wordt. Aanvang te 10 u. stipt, er
wordt gespeeld in hoofd-,
eerste- en tweede klasse. Ook
niet-spelende dammers, be-
langstellenden en sympatizan-
ten van buiten de provincie zijn
welkom; (het speellokaal is
slechts 5 minuten gaans van het

,.rIAcRA:lI NR fzI'TAGRAM NR: 15 DIAGRAM I6NR

Centraal station verwijderd).
Deze keer voor onze huisdam.

mers een reeks van een 4tal
probleempjes ter oplossing.
Voor alle opgaven luidt de
eraag : wit speellen wint. Onder
de iulste oplosserr wordl een
damboek verlool. Oplossingen
kunnen ingesluurd worden tol
einde der maand aan volgend
korrespondentie adres: E. V.
Bouwel, Postbus 39, 2020 Ant.
werpen 2. Veel suksett

DE DAMSPELER

DTAGRAI{ NR trE

Dammen



ie nosr et zonetoernooi?
Alhoewel we nog rnaar pas

een forse aanloop hebben ge-
nomen in het kampioenschap
vân België senioren, ciringt
zich de vraag op wie ons land
zal vertegenwoordigen in het
op stapel staande zonetoer-
nooi. De huidige titelstrijcl
heeft in dit opzicht geen waar-
de omdat de kandidaten geko-
zen worden volgens hun presta-
tie in het kampioenschap 1979.

Het zal voor sommigen in alle
geval een biezonder zwaar
seizoen worden. Niet alleen
hebben enkelen zich moeten
plaatsen via de halve [inales.
rnaar daarbi-j kornt dart men
ditmaal. toevallig voor de eer-
ste keer. de landeli.ike finale
betwist met zestien, in plaats
van met het gebruikelijke
twaalftal.

Onze vertege nwoord igers
kunnen al dadelijk na het in

---------4
l

F

gang zijnde kampioenschap af-
reizen voor de harde striid in
het zonetoernooi dat niet min-
der dan twintig deelnemers zal
tellen.

Normaal gezien heeft België
recht op turee plaatsen in de
z0ne u/aarin benevens ons land
ook Nederland. Frankrijk, Mo-
naco, Zwitserland. Italiê en
Israël ingedeeld zijn.

Maar door het terugvallen 
-in de finale 1978 te Arco -- van

onze Iandgenoot Oscar Ver-
poest, wordt België gerechtigd
om clrie spelers op te stellen.
Ne<lerland kri.igt vier plaatsen
toegewezen, F rankrijk twee,
Monaeo één, Zwitserland. Italiê
en lsraêl iecler twee spelers.
Met deze zestien deelnemers
speelt men om vijf finale-
plaatse n-

Komt daarbij dat Nederland
maximaal drie spelers kan
plaatsen voor de [inale omdat
Wier.sma en Bastiaannet reeds
rechtstreeks geplaatst zijn voor
de finale cn Necterland ten
hoogste vijf vertegenwoordi-
gers mag hebben in het WK te
Mali.

Iilat zijn de kansen van onze
Beigenl'Aangezien ons land in
een biezonder sterke 2one is
geplaatst schatten we onze
kansen op kwalif icatie van
méer dan één vertegenwoordi-
ger eerder gering. Israël kan
met Galparin en Gendlerman
wel eens stokken in de wielen
steken van de andere deelne-
mende landen die voor de rest
allemaal lVesteurnpees zijn.

F-rankrijk moet normaal ge-
handicapt aantreden vermits
Hisard niet aan het kampioen-
schap van Frankrijk deelna:n
en Henri Cordier eerder toeval-
lie kampioen werd vôôr een
toch sterker geachte J.P. Raba-
tel. Of het zou moeten zijn dat
de F'ranse f)ambond er in
slaagt Ïlisard toch in het ge-
t,eer te brengen rnits toestem-
ming van de F.M.J.D.

De twee«lc van het Frans
kampioen-schap. Fidél e Nimbi,
zal Kongo vertegenwoordigen
in zone drie zodat men ofwel
llisard ofwel Rabatel zal aan
het werk zien. Mostovoy. die
enkele jaren terug tveer bedrij-
vig was op internationaal vlak
schijnt er voorgoed de brui aan
gegeven te hebben en volgens
de laatste berichtc-.rr zou deze
begaafde doch wispelturige
zuiderbuur naar Canada geïmi-
greerd zijn.

KAMPIOENSCHAP
VAN BELGIE

De uitslagen van verleden
zaterdag en zondag: Vanden-
berg - H. Verpoest O-2; O.
Verpoest - Kleinmann 2-0; Wil-
lems - Bijttebier 2-0; Grégoire -
Claessens 1-1; Picard - Borg-
homs 2-O: F. Verschueren
Lemmens 0-2; D. Verschueren -
Casaril 2-0: Piens - Wendrickx
1-1; H. Verpoest - Wendrickx
2-0; Kleinmann - D. verschue-
ren 1-l: F. Verschueren -Bijtte-
bier 2-0: Claessens - Borghoms
2-0: Casaril - Piens 2-0: Lem-
mens - Vandenberg 2-O: O.
Verpoest - Picard 2-0: lVillems -
Grégoire l-l: Claessens - H.
Verpoest 1-1.

Een kompositie van Harry De

De derde hond om het been
zou wel eens Zwitserland kun-
nen zijn" Internationaal groot-
meester Andreas Kuyken,
schijnbaar op inaktief, en inter-
nationaal meester Jan Caze-
mierzijn in geval vandeelname
ernstig kandidaat voor een
finaleplaats. Andere Helveten
met namen als Guignard, Mou-
chet, Strub of Tchudin hebben
in dit gezelschap geen enkele
kans.

Monaco met eventueel Aglar-
di of Bottero ziin volslagen
kansloos. Maar wie gaat onze
eer verdedigen in dit zonetoer-
nooi? Kampioen Hugo Ver-
poest is internationaal reeds
lang inaktief omwille van zijn
zelfstandige werkzaamheden,
en zal niet deelnemen.

De Luikenaar M. Grégoire
heeft als staatsambtenaar geen
enkel probleem om vrijaf te
krijgen zodat hij samen met
Oscar Verpoest kan afreizen.
Maar wie wordt de derde man?
Roger Kleinmann heeft als
zelfstandige hevige bedenkin-
gen en hij houdt zijn antwoord
in beraad" De vijfde uit het
kampioenschap'79, Christ
Piens. heeft bedankt en de
daaropvolgende Frans Ver-
schueren, die ook al een eigen
zaak heeft, zit getijktijdig in het
wereldkampioenschap korres-
pondentiedammen waarin hij
hoge ogen wil gooien en een
plaats binnen de eerste vijf
vizeert. Indien zowel Klein-
mann, Piens als Verschueren
het ticketje mochten weigeren
zal ouwe taaie F. Claessens het
drietal kompleteren.

lUaardt om de wekelijkse brok
dammen af te sluiten. lVit wint
schitterend door middel van
een dam die globetrottersnei-
gingen vertoont: 29-23 (18x20)
25x3 (35x24) o1. (36x47) (ad libl
33-28 (22x33) 38x20 (47x50) 25-34
(ad lib) 34-12 (ad lib) 37-31
(26x37) 12x6 en het tric - trac
motiefje vormt het sluitstuk.

A.D.M.

Dammen



Vlaamse
dammers
ngor
inter,,

toernooï
te Huissen

Nu de splitsing, lees her_
strukturering van de nationale
dambond een voldongen feit is.
bl i jkt de Vlaamse damsporiliga
meer en meer armslag te krij-
gen. Onder impuls van voorzit_
ter Hugo Verpoest werd door
het bestuur een reeks initiatie-
ven geplarid i.v.m. de verclere
evolutie en uitbouw van de
damsport in onze gewesten.
hetgeen het beste voor de
toekomst laat verhopen. Ten
einde op de gebeurtenissen
niet vooruit te lopen, op een en
ander komen we trouwens ten
gepaste tijde terug, houden we
onze aandacht thans bij het
aktuele, nl. de deelname van
drie van onze Vlaamse dam-
mers, met name Chris piens
(Damclub Rotonde Gent), Dan-
ny en Frans Verschueren (Lier-
se Damvereniging) aan het 4e
Heijtings damtoernooi te Huis-
sen (Nederland).

Dit toernooi dat op 2 augustus
a.s. van start gaat, kondigt zich
als biezonder sterk aan. Op de
dee lnemerslijst, waaronder on-
ze drie bovenvermelde Iandge-
noten, treffen wij van Neder_
landse zijde ' verscheidene
«grote» namen aan, O.a.: GeertVan AaIten, ex-i
wereldkampioen juniors. Evert 

i

Bronstring, Gerard Beerepoot 
i

en Jos Stokkel (finalisten kamp. i

Ter illustra-
tie van zijn speelsterkte volgt
hierna een partij uit de ge
ronde. uit voornoemd .kampi,
oelrsehap.

Partii van de maand: wit: L.
Bijttebier (Damclub Brabo
Antw.) - D. Verschueren(Lierse
Damv.).

17-22 5) 2Bx7T Ltx22 6 4t_87
14-20 7) 38-32 1G14 B) 4641 5_10
9) 32-28 13-18 10) 2Bx1? 12x21 1l)
1)l-27 21x32 t2) B?x2B 19-24! depointe van z\ryart's omsinge_
lingstaktiek: een kansrijke
hekstelling. 13) 4B-BB 7-tt t4)
4l-37, hier rvas gB-32 verboden
\À'egens 24-SA Z5x24 tB_19 2gx19
14x23 29x18 en 20x27 met schijf_
winst. 14) .".9-18 15) BZ-82 fi_iZt
konsekwent gespeeld geheel in
de lijn van het zwarte speel-plan: afbraak van het witte
centrurn en wit aan de rand
vasthouden" f6) BZ-28?? een
blunder, wit stond al slecht
lnaar de tekstzet kost meteen
een schijf en de partij. 16)...
14-19 natuurlijk t7) 2ïxLit 24-BO
18) 35x24 19x28 19) BB-83? meer
verweer geeft 44-29 of 36_31
alhoewel ook dan de partij voor
w'it hopeloos blijft. 19)... 28x39
20) 44x33 l-7 2t) 36-31 ZO-24 ZZ)
29x20 25x14 wint een trveede
schijf maar wit weet van geen
opgeven! 23) 42-BZ ?-tt 24)ZZ-82
ltx22 25) 32-28 2-7 26) 2BxtT 7 -rr
27) 47-42 11x22 en hier staakte
wit eindelijk de strijd rvant er
kon nog volgen :42-27 B-l2Bl,-Zzen l2-l7l en zwart blijft 2
schijven voor.

Leerz partij is
hoe de
behand ,:l.^u"-'.l§
speelpl ";,i.'l'"l
genstander onder druk zet en
na schijfwinst feilloos afwik_
kelt.

Voor belangstellenden en
supporters geven we nog even
plaats en speeldata te Huissen:
er rvordt dagelijks gespeeld
r.an 2 tot en
telkens te lB
de 1e en laats
men respektie
u. 3O en op gi8 te g u. 's morgens
aanvangt" Te noteren dat op
deze laatste speeldag ook dèprijsuitreiking plaats heeft te
15 u. in het speellokaal .ps
Cremerstichting", Langestraat
1_4 te Huissen.

notionaol

r,. Nederland), en ten slotte ook
Auke Scholma, de .giantkiller"
die zijn naam te danken heeft
aan het feit dat hij ooit een Ton
Sijbrands met een kombinatie:
verschalkte. Kort samengevilt.
kunnen we rustig stellen dat
bijna de gehele Nederlanclse
su b-top h ier vertege nwoordi gcl
is. bijgevotg worrlt het voàr
onze drie .Vlaamse leeuu,en,,
zeker geen sinecure onl een
accessiet iu de'u'aeht te slepen.
\roor een dergelijke prestatie
stellen wij nocirtans groot ver-
trouwen in Danny Verschue-
ren; deze speler, nog junior
zijnde, heeft de laatste maan-
den op damgebied enorm.e
vorderingen gemaakt.

Oplossing diagram t van vori-ge week: 1).." 14-19? 2) BS-29
19x3o B) 29-24 B0xt9 4) 2$_zz
17x28 5) 36-3f 26x27 6) 41x5.r

Voor de huisdammers d:a.
gram 2z wit speelt en wint.Juiste oplossing volgende
rveek. v.B.
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: Frans Claessens topscorer in België'Damas
Op initiatief van de L'F"J.D.,

de franstalige darnl iga en rnede
onder impuls van haar Promo-
toi's Jean Maes en Fabek. werrd
een tweedaagse ontmoetitlg ii€:-
organizeerd tegen een team
van het DAMAS-genootschaP.
Deze laatste vereniging is in
Nederland gevestigd en houdt
zich hoofdzakelijk bezig met de
popularizering van het dam-
spel in het buitenland. Zo
ondernamen de Nederlanders
dit jaar reeds trips naar ltalië.
Frankrijk en Zwitserland, waar
dan telkens tegen de lokale
teams wedstrijden werden ge-
speeld. Zokwam thans ons land
aan de beurt waar trt'eedaagse
wedstrijden Piaatsvonrlc: n, res-
pektievelijk oP 1Bi 10 tc Atider-
gem in het grootwarenhuis l:tln
,f,Innovation die zo bereidwil-
' niervoor lokaal- en speel-
rurfnte afstond en oP 19/10 in
het Kultureel Centrum Rreu-
ghel, Hoogstraat te tsrussel.
rvaar de slotronde haar verlooP
kende.

Het hoeft geen betoog dat
dergelijke wedstrijden heel
wat kunnen bijdragen tot de
verspreiding van de beoefe-
ning van de damsport" temeer
daar tijdens de wedstrijden
seanees werden georgan izeerd
voor nieuwelingen en huisdam-
mers" Ook kon men aan een

Dammen

speciale sland informatie ver-
krijgen over damboeken, tijd-
schriften. clubs en allerlei
kompetitievormen waarin het
dammen in België wordt beoe-
fend als daar zijn: sneldam-
men, oplosrvedstrijden voor
probleem- eu eindspelliefheb-
bers, simultaanrvedstrijden, si-
multaanklokseances, zelfs
blindsimultaan en last but not
least het partijspel dat in
diversc damverenigingen van
het land, citeren we in alfabeti-
sche volgorde de trelangrijkste
centra: AntwerPen, Brus:sel.
Dison, Clenk. Getrt. I{asselt,
Lanklaar, Luik, Seraing, St.-
Truiden) wordt beoelend.

Oru het hele gebeuren uog
r"l'at meer aan sportieve waarde
kracht bij te zetten hat-lden cle
initiatiefnemers beroep ge-
daan op de Vlaamse I)antsport-
iiga. clie aldus vool- ecn sterkc:
spr:l ersafvaard iging zorgde otl-
der begeleicling van ligatoer-
nooileider Vic Jacobs. Uitein-
delijk kreeg de hele ontmoe-
ting zowat de allures van eelt
off icleu zc Ilclgië ,riederland-
wedstrijd; zo tt'as niet alieen
het basisteam (H. Verpoest - O"
Verpoest - M. Gregoire) aanwe-

zig, dat zeer recent nog de 4cle
plaats wegkaapte in het Euro-
pees landentoernooi, matar ook
na tionale en internationale
meesters als F" Claessens, R.
Kleinmann. L. Vaessen. M.
Verleene alsmede beloftevolle
jcngeren als P. Casaril, D.
Verschuren en R. Van l{ecke
\r/aren ter plekke.

Van Nederlandse zijde rverd
cle ploeg aangevoerd door de
momenteel in Nederland ver-
blijvende ex-wereldkampioen
Iser Koeperman. Kortom op
sportief vlak rvaren alle fakto-
ren aanwezlg om er een ge-
slaagde damhappening van te
maken en zo gebeurde het ook:
vele boeiende en inters.sante
partijen waarbij met volledige
ïnzet en koncentratic' rverd
gestreden om de overrvinning.
Bij cle Belgen \varen de uitblin-
kers: F-r'ans fllaessens (met 3 p.

op 4 topscorer), de Gentenaar
R. Van Hecke clie bekrvaarn
remiseerde en «;ok À'I. Verleelle
clie cle sterke Schotanus in
beclwarig hield. zoncler de Ant-
werpenaar It. Kleinrnann te
vergeten clie met een lraaie
aanvalspartij 2 punten scoorde.
Ten slotte nog de bekwarne
rvedstrijdleiding geciteerd. R.
Picard en V" .Iacobs, die met de
fairplay der spelers geen pro-
blemen hadden. Kortom een

oamhappening, clie mag her-
haaid worden. In een volgende
rubriek volgt een uitgebreid
technisch verslag.

Uitslagen
Belgiè6.DamasI0
L Vaesen-I Koepernran
lll. Verleene - .{. Sclrotanus
II. Grcgoire - II. Hyl kema
F. Claessens - L. Sprttrger
P Casaril-J Dekluyver
R. \ran Hecke - Los
R" Picard - Venema
E. Van Bouwel - H. Simons
Belgiê6-DamasB
H" Verpoest - 1t. Schotantrs
O Verpoest - H Hyl ketna
M. Cregoire -J. De Kluy'v'er
D. Verschueren - W. Los
T.Willems-L Springer
F.Claessens-K Venerna
R Kleinmann-ILSimons
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Diagram Nr.l3
Wit speelt en wint

o-2
l-1
2-0
U2
0-2
l-l
2_O

DAMSPELER

U2
l-l
o-2
2-O
o-2
1-l
l-1
11



DAMFORCING,
STERK WAPEN
IN PARTI.ISPEL
Dammen

- Om even terug te komen op
het onlangs gespeelde toernoo-i
om het wereldkampioenschap
dammen voor dames, waren dè
kenners het over een zaak
unaniem eens: het dammen isin gestadige opgang. Vermel-denswaar presta-
tie van de eelster
Lizzy Yer tijdensde laatst aar in
slaagde om de Franse kampioe-
ne Bonnefroy te verslaan. Hoe
dat precies in zijn werk ging
toont volgende partij.

Partii vôn de maand: wit:
Bonnefroy (Frankrijk) - zwart:
Lizzy Verheyen (Belgiê). t) B2-ZB
19-23 2) 28x19 74x28 B) B?-92
10-ï4 4) 4t-37 14-19 5) 46-41 5_10

1t.x22 B)
Gll 10)
12)44-40

ttx22" De eerste 
"o?""n,,lÏschermutselingen zijn achter

de rug. Met de tekstzet zoekt
zwart het blijkbaar in een
flankspelaanval, terwijl wit
eerder een afwachtende hou_
ding aanneemt. lS) 44-Bg tB-19
16) 39-33 9-r3 1?) 50_45 4_9 rB)
32-271 Met deze zet besluit wit
tot een omsingelingstaktiek. De
opstelling BG-BL-Z7 -41-B? houdt
de zwarte formatie 6-l&2-12_lg_
22 vast, m.a.v/. E witte schijven
houden er 6 zwarte opgesloten.
Aangewezen taktiek voor zwart
is het centrum te bezetten, bij
voorkeur de velden 1g en 28. l4/ia
daarentegen moet dit te allen
ptijze voorkornen door op hetgepaste ogenblJk cle zwarte
centrumschijven weg te ruilen.
18) 7-11 19) 37-32 19-23 20) 31_26
22x?l. Wit speelt niet konse-
kwent, aangewezen was Z4-Zg"
Thans komt zwart in het voor_
deel met beduidend terrein-
voordeel 2l) 26x87 13-19 22)
36-31 B-r3 23) 33-28 2_824) 4t_36
78-22. Opnieuw probeert zwart
het met een flankspelaanval.

32-27 6-11 30> 47-47 A-t2 31)
4l-37? Sterker was 34-29 Bl)
...3-8 32) 43-39 tl-l?; BB) 48-48
17-271 Zwart speelt hier een
damforcing. plots heeft wit
geen goede zet meer. Zo volgt
op 37-32 23-29 84x23 en 19x48.
En op 3&32 volgt Zg-Zg B2x2B
2lx4l 36x47 en 2BxB2 ,i I voor
zwart.34) 34-80 2tx4t SS) gOx+Z
22-28 36) 474r tz-r? 3?) 3r_26
t7-22 38) ttGB4 ZO-Zdt 89) 4r_86
8-12 40) 42-37 rz-t? 41) 38_33
28-32 42) 37x28 2BxB2 48) BB-29
19-23 44) 43-BB BZx4B 4E) 89x48
23-28 46) 4&,42 16.21 47) 3ù24
t4-2O 48) 42-38 t3-19 49) 24xt3
l8x9 50) 4rû 2&BB 5t) B&Bz
33x24 52) 36-31 2Z-ZB SB) B2x2B
2+3A 54) 35x24 20x18 en hier
s-taakte de Française wijzelijk
de strijd. Vanwége Liziy eén
onberispelijk partijslot.,.

Oplossingen vorige probte.
men: diagram 6: 1)29-28 lgx202)ll-7 2x22 3) 2?x9 86x27 4) 9_B
43x34 5) 3x25 35-40 6) 4B4g 40-44
7) 45-fi 44x35 8) 48-89 B4x4B 9)
25x48 35-50 r0) 48-89 40-45; ll)
39-50 en zwart heeft geen .uî
meer. Deze knappe motiefbe_

25) 28x17 72x21 26) Bt-26 tB-lB
27)26x17 ltxZZZS) B?-Br 9-tB 29)

47xza dan 4) l6xg l4x3 en 5)
15xtr3"

Wit speelt en wint.

DIAGRAM 9

DE OAM§PELER



J. Van der Wal, ô6k sterk positiespeler
Janus i,au tJer Wal, in de

damwereld een fctr omstreden
flguur, is niet alleen als kombi-
natiespeler een geducht tegen-
stander; ook op positioneei
vlak kan hij "r.t,jri mannet.je
staan. Zie, hnr' hij in de volgen-
de partij de F-ransman Issalène
van het bord speelt.

Partii yan de maand; wit: J.
Van der Wal (Nederland)
zwart: lssalène (Frankrijk). 1)
33-29 t 7-2t 2) 39-33 27-26 3) 4+39
11-17 4) Sü.i4 ü .[-1 5) 3L-27 t7_22
6) 29"'23 hiermede zoekt wit
kansen voor het plaat_sen van
een voorpost op verld 23. De
bedoeling is dan in de eerste
plaats terreinu,inst en verove-
ring van het centrum. Zrvart
daarentegen zoekt zijn kansen
in een o:rrsingelingstaktiek. 6)
... 22x31 ?) 36x2i rv:çZtJ B) J2rI.l
18x29 9) 34x23 20-24 10) 40-34
1+20 11) 3+29 13-18, met deze
zet is de zwarte omsingeling
voltonirl. 12) 4+4O I t-1? I S) 3S-34
?-f 1 14) 4f -36! {)p Z-T zotr nu
volgen 27-2t 16x27 3?-31 26x3?
en 42xZ met darn en uiil Echter

Dammen

zwart trapt niet in de valstrik en
speelt 14)... Z4-BO aldus ver-
breekt zwart de omsingeling en
besluit toteen ander speelplan.
15) 34x14 10x39 16) 48x34 t7-Zt
17) 38-32 5-10 18) 49-43 10_14 i9)
43-39 1-6 20) 42-38 B-13 21) 4G41
l5-20 beter Iijlit t4-20 en 2-8. Met
de tekstzet wordt zwart te veel
naar de rand gedrukt zoals uit't
venrolg der partij zal blijken.
22) 47-42 20-25 23) 48-43 2_B 24)
29-23 18x29 25)'34x23 t2-17 26)
35-30 25x34 27) 41x2g B-tZ 2g)
4s-û 13-18 29) 40,_34 9_13 30)
34-30 13-19!? Geheel gespeeld
r-n rle stijl van de Franse
damschool: randspel, omsinge,
Ien en wachten op een foutzet
van de tegenstander. Za speelt
zwart hier listig een lokzet want
ogenschijnlijk kan wit llu een
schijf winnen door BB-BB l9x2g
en 33x13... maar zwart zou dan

replikeren met 2&.31! 37x26
12-18 13x22 17x46 (dam) 26x17
11x31 en 36x27 uit en winst voor
zwartt Jammer genoeg voor de
Fransman, doonzag Janus dit
alles en speelde 3f ) 39-34 lgx28
32) 32x23 21x32 33) 38x27! (en
niet 37x28). De thans ontstane
stelling in besch«ruwingl ne-
mend, is het niet moeilijk vast
te stellen dat wit overwegend
staat. Zo beheerst wit de be-
langrijke centrumvelden 27 en
23 en beschikt over verscheide-
ne goede tempi. Zwart daaren-
tegen zit mct .3 randschijven
opgezadeld, heeft geen goede
steunpunten en laboreert met
aanzienlijk terreinnadeel.
Voor een speler van het groot-
meesterniveau als Van der Wal
is de winstgang nog slechts een
kwestie van techniek, ware het
niet dat zijn tegenstander hem
een handje komt helpen door
het nemen van een foutieve
kombinatie 33)... 14-19?? 34)
23x14 3-9 35) 14x3 (dam) U-21 36)
3xl7 en hier dacht zwart te
winnen door 21x32 37x28 en

llx35 daarbij de meerslagre'gel
vergetend, waardoor verplicht
te nemen met 36)..- 11x31 36)
36x27 21x32 38) 37x28 en wit 2
schijven voorbleef. Voor de
Fransman wel een ontnuchte-
rend partijslot!

Oplossing diagrarn 8: 1) 47-41
34x32 (meerslag) 2) 37-3f 36x47
3) 31x15 47x2O en 4)15x24

OE DAMSPELER

DIAGRAM NR. I !
Wit speelt en wint I schijf



Damklub boven

im smel

daml«ampioenschap !

Zoals aangekondigd, werd op
1 I dezer hét sneldamkampioen-
schap van België betwist in het
kltrblokaal van de Antwerpse
Dammer1iltlub *Brabo., Café
"Nieuw«i.tlearnot,, Carnotstraat
60 Antwerpen. lVas het nu het
weder dàn wel het feit dat velen
van dé .eestdag gebruik had-
den gentaakt om er een ver-
lengd wêekeinde van te maken,
in elk geval mochtde inrichten-
de klub beslist niet klagen over
een gebrek aan belangstelling.
Integèndeel niet minder dan
een vijftigtal dammers uit alle
hoeken van het land afkomstig,
waren naar de Sinjorenstede
af.gezakt om er de titels van
nationaal sneldam kampioen te
betwisten, respektievelijk . in
hoofd-, eerste en tweede klasse.
bovendien maakte de Vlaamse
Darnsportliga van de gelegen-
heid gebruik om eveneens het
ligasneldamkampioenschap in
dit nationaal kampioenschap
in te korporeren, zodat de
trofeeëntafel voor de gelegen-
heid zeer ruim voorzien was.
Doordat de wedstrijdleiding
ten teken vsn «Soodwillr» aan
twee ingeschreven, maar nog
niet aanwezige deelnemers,
een akademisch kwartiertje
uitstel hadden verléend, werd
ten slotte te 10.15 u. i.p.v. 10 u.
van start gegaan.

Bij een denksportdiscipline
als sneldammen, is het uiter-
aard zéér moeilijk om van
tevoren een winnaar te tippen.
Waarschijnlijk houdt daarme-
de verband dat bij sneldammen
niet alleen spelkennis (speel-
sterkte) en koncentratie bepa-
lende faktoren zijn, maar dat
ook uithoudings- en reaktiever-
mogen koelbloedigheid en last
but not least een rationele
tijdsverdeling (iedere speler
krijgt nauwelijks tien min.
bedenktijd per partij toegewe-
zen), van primordiaal belang
ztjn... Echter voor een keer
werd ook in de sport de logika
geëerbiedigd doordat de sterk-
ste speler nog gelijk kreeg ook.
Immers van bij 't begin liet
Hugo Verpoesl bij zijn konkur-
renten weinig twijfel over zijn
titelaspiraties bestaan. Met zo
maar eventjes 11 winstscores
en slechts 2 remise uit 13
partijen, finishte hii onbe-
drelgd mg-t_ 2 pun_ten voo{-

sprong als Belgische sneldam-
kampioen en kampioen van de
V.D.L. (Vlaamse Damsportli-
ga). In eerste klasse werd een
even opmerkelijke prestatie
genoteerd, ditmaal van de Bra-
bo - speler Paulin N'Kolo. Deze
speler, pas aan zijn tweede
damjaar toe, speelde 15 snel-
dampartijen zonder één neder-
laag, v/aarna hij de eerste
plaats deelde met de sterke ex -
hoofdklasse speler Rudi Ten
Berge. Zoals het reglement
voorschrijft werd er tot eçn
trarragematch overgegaan : in
de lste partij gelijkwaardige
rernise, in de 2de partij echter
bleek N'Kolo over de sterkste
zenulilen te beschikken waarna
R. Ten Berge sportief de nieu-
we kampioen feliciteerde. In de
tweede klasse dan, heerste er
eveneens heel wat suspense.
Waar velen hier een van de
Limburgers Valère Hermans of
R. Van de Caetsbeek (Genk)
verwacht hadden, was het inte-
gendeel de Neerijsenaar Chris-
tioan Nolet die er anders over
besliste en verdiend de titel in
de wacht sleepte.

UITSLAGEN:
Hoofdklasse: 1. H, Verpoest

24 p.,2. O. Verpoest 22 p., 3. D.
Verschueren 19 p., 4. B. Lem-
mens 19, 5. R. Kleinmann 18,6.
M. Gregoire 18, 7. H. De Baetse-
lier 12, B. P. Casaril L2, 9.
Magonette 10, 10" t. Willems 10,
l!" Wilvers 7,12. Michiels 5 13.
F. Claessens 5, 14. J. IVislez 4.

Iste klasse: l. P. N'Kolo 24,2.
R. Ten Berge 24,3. Moors 22,4.
F. Borghoms 21,5. E.V. Bouwel
20,6. G. lVendrickx 19, 7. K. De
Raedt 17,8. Ramaekers 15,9. M.
Haro 14, 10. S. De Groote ll enz.

Tweede klasse: Finale: 1. Ch.
Nolet 9, 2. V.d. Caetsbeek 7,3.I.
De Baetselier 5, 4, G.V. Hove 4,
5" Hermans 3 p.

De Damspeler
DIAGRA'W$TR. I9

Eindspel: wit aan zel wint



Groot

propaganda-toernooi

dam) 5) 19-5 en wint! Let oP het
meerslagprincipe hier zo be-
langrijk. Diagram 13: 1) 38-33
(6xl?) 2) 2+19 (13x24) 3) 37-31
(26x28) 4) 33x4 dam en het
overbliivende eindsPel geven
we even ten gerieve der huis-
dammers, bijv. a).. (2+30) 5) tl'g
(30-35) 39-34 (t7 -21) 9-4 (t2-t7 ) 4-9
(2t-26> 9-26(17-21) 3e4 en zwart
heeft geen goede zet meer. Dit
vraagstukie van eenvoudige
makelijk illustreert de kracht
van de dam oP de diagonaal
4-36. Diagram 14: 1)37-31 (26x37)

ù 23-18 (L3x42) meerslag! 3)
40-34, tempo - zet! (37x28) 4)
4r-37 (42x31) 5p 36x27 (21x32) 6)
43-38 (21x43) 7) 39x48 (30x39) 8)
44x15 en wint, een zevenklaP-
per!! Deze prachtige combina-
tie, van zéér zwaar kaliber, is
zeker het nasPelen waard, en
kwam voor in een meester-
partii-

Deze keer een niet al te
moeilijk probleemPje, waarvan
de cijferstand: witT schiiven oP
39-32-33-28-30-23 en25 en zwart
eveneens I schijven oP 4-7-8-9-
t2-14-21-4O met als opgave:

Wit speelt en wint

voor huisdammer§

te Lier
Op Vriidag, 28 November,

richt de Lierse Darnkring een
propaganda - avond avond in
voor huisdammers" Te dezer
gelegenheid wordt een groot
damtoernooi betwist in de vorm
van kwartetwedstri jden. Dit be-
tekent dat de deelnemers inge-
deeld worden in groepies van 4'spelers. Per groep sPelen de
deelnemers dan onderling 3
partijen, waarbij iedere
groepswinnaar bedacht wordt
met een mooie Priis (Polsuur-
werk). Ook de tweede en derde
aarrkomenden in hun groep
ontvangen een fraai dambord
met set damschijven, terwiil de
laatseindigenden eveneens oP
een troostpriis (damboek) kun-
nen rekenen. Voorwaar een
lovenswaardig initiatief dat wii
alle belangstellenden warm
kunnen aanbevelen-

\[eze nog vermeld dat het
toernooi gespeeld wordt onder
de leuze ..Sarnen uit, samen
thuis,,, want daarvoor staat zeer
zeker het aanvangsuur borg !

Speellokaal: Café "De Valk",
Grote Markt 27 teLier, aanvang
te 19 u" Men kan ter Plaatse
inschriiven even voor aanvan-
gstijd in het sPeellokaal zelf,
ofwel van tevoren bii de voor-
zitter van de Lierse Damkring
dhr Flans Verschueren, tel
(ot5.> 22.24.49. En ja ook dit nog,
het toernooi staat open voor
alte huisdammers uit de Pro-
vincie AntwerPen en omliggen-
de die niet bii een damvereni-
ging zijn aangesloten. Kortom,
een aange\f,/ezen gelegenheid
voor elke huisdammer die zijn
krachten eens wil meten oP het
dambord en even wil Proeven
van de wedstrijdsfeer!

Probleemoplossingen : van de
vorige rubrieken volgt ten ge-
rieve van onze lezers de oPlos-
singen van: diagram 12: 1) 8-2
(3842) 2) 39-34 (42-48» s) 4641t
plakkei! (48x8) 4) 2xl9 G7x46
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FR,AAIE PRESTATIE VAN

DAMVETERAAN CLAES§ENS

Dammen

Ais partii van de rnaand viel
de keus ditmaal op een partii
uit de internationale ontmoe-
ting België-Darnas, verleden
maand oktober te Brussel be-
twist en waarbij onze landgeno-
ten een zo eervol als onver-
hoopt gunstig resultaat behaal-
den. Wit: Leo Springer (N) -

zwart: Frans Claessens (B). Na-
dat de eerste openingsscher-
mutselingen voorbij waren,
kwam er na 18 zetten volgende
stelling op het bord: wit (17
schijven) 49 - 48 - 47 - 45 - 44 - 43 -
40 - 39 - 38- 35- 3!l- 33 - 31 - 30 -27 -

26 zwart(l? schijven) 3 - 4 - 7 - B -
9- 11 - 12 - L3- 14- 15 - 16 - 17- 18-
19 . 2O - 23. De witspeler,
Springer, vervolgde hier met
19) 48 - 42 (het begin van een té
optirnistisch speelplan)... QA-
24) 20) 33-29 (24x33) 2L) 38x29,
blijkbaar onderschat wit zijn
tegenstander en diens aanvals-
kansen,... (17-2ll) 22) 26x17
(L2x32') 23) 42-38 $r-17 ) 24) 38x2t
(L7-21) 25) 47-42 (21x32) 26) 42-38
(6-11) 27) 38x27 (11-17) 28) 39-33
(17-21!) zwart heeft voiiedig het
initiatief en laat zijn tegenstan-
der niet op verhaal komen. Het
ogenschijnlijk redetende 33-28
faalt nu op (23x32!) 2?x38 (19-24)
30x10 (9-14) 10x19 (13x42) met
doorloop naar dam oiwel 43-38
en (42x33) met schijfwinst voor
zwart; derhalve speelde wit 29)

27-22 (18x27) 30) 29x18 (13x22)
31) 31-26!? ogenschijnlijk zeer
sterk... maar zwart heeft nog
wat in petto en speelt (+10!) 32)
26x28(27-37) 33) 36x27 09-24)34)
30x19 (14x21). \4rit is er in
geslaagd zijn schiif achter-
stand terug te winnen want
beide spelers hebben nu ieder
I schijven... Echter zwart heeft
de overblijvende stand als posi-
tioneel winnend getaxeerd, en
zeker niet ten onrechte zoals
uit het vervolg der partii zal
blijken. 35) 43-38 (21-27!) 36)
3+29 met de bedoeling om met
de volgende zet schijf 27 te
elemineren door afruil... 27-s].t
En hier gaf wit meteen op daar
hij het nutteloze van verder
spelen inzag. Inderdaad «vÿârl-
delt" zwant met schijf 31 onge-
hinderd naar dam of m.a.w. in
damterminologie: winst is
slechts een «kwestie van tech-
niek" en dat is blijkbaar natio-
naal meester Frans Claessens
wel toevertrouwd. Als pikant
trekje dient hier nog opge-
merkt dat Claessens' tegenstan-
der Leo Springer, zoon is van
wijlen Ben Springer, vroegere
wereldkampioen dammen in de
jaren '30. Heeft zoon Leo dus in
het partijspel niet de stappen
van zijn illustere vader ge-
volgd, dan is hij alleszins
bekend als een fijn en dipozin-
nig eindspelauteur. In een van
onze volgende rubrieken ho-
pen wij een van zijn bekendste
werkstukjes te publiceren.

Damnieuws: uitslag sneldam-

kampioenschap van Brabo
Damclub Antwerpen: Hoofd-
klasse: 1) O. VerPoest 17 2) H.
Verpoest 15 3) V. Tilborg 15 4)

Rijk 14 5) V. Vloten 6) F.
Claessens 13 7) Kuystermans 12
B) Bax 11 9) D. Verschuren 1O) R;
Kleinmann I 11) Lamberts 12)
Kerkhofs 2' Eerste klasse: 1) l'l'
De Baetselier 19 p.,2) B. Liems
183)VanEsch L54)8. V. Bouwel
15 5) Ch. Nolet 14 6) P. N'Kolo 12
?) Hollestelle 9 B)-Poels I 9)
Tielroe 6 10) J. Panken 6 11)
Vydt 5 LZ) K. De Raedt 5.
Tweede klasse: 1) J. De Baetse'
lier 14 2) Dierckx 12 3) Derboven
124)De Leeuw 115) N.Lek 116)
Kok I ?) Haes 7 B) K.Mahler 6 9)
Jansen 3 10) Claus 3. V«ror onze
probleemliefhebbers geven we
een praktische slagzet:

DTAGRAM nr 2l
Wii maakt een winnende

. 
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Huisdam er§
in aktie

_ Het in vorige rubriek aange-
kondigde propegandatoernàoi
voor huisdammêrs te Lier, ken-
de een buitengewoon sukses en
dit ondanks het plotseling op-
t_redepde winterweertje waar-
door vele damliefhebbers zich
nochtans niet lieten afschrik-
ken. Niet minder dan 28 deelne-
mers boden zich vrijdag 2g,
november jl. aan in het lokaal
van de Lierse Damkring, Café
"De Valk,,, Grote Markt, Lier.
?oals gepland werden de spe-
lers in groepjes van 4 inge-
deeld, waarbij ieder spelei B
partijen diende te betwisten.
Vermits de organizatoren, in
casu de Lierse Damvereniging,
gepatroneerd door de Vlaamse
Damsportliga, voor een ruime
en aant
hadden
winnaar
loge bedacht), hoeft het geen
betoog dat de partijen vinnig
en sportief betwist werden.
Mede dank zij het werk van
voorzitter Frans Verschueren
en zijn sehare medewerkers
kende het wedstrijdgebeuren
een vlot en sportief verloop,
zodat iedereen tevreden huis-
waarts keerde.

UitslaEen: Groep I : F. Claus6
p.,2) F. Verhaeyen4p.; Gr.II : 1.
Goos î.,2. J. Van Haelst 4; Gr.
III: 1. R. Schrey 6 pt",2. P. Van
Herck 4; Gr. IV: 1. B. Vissers 6
p.,2. T. Schellens 4; Gr. V: 1. G.
Cant 6 p., 2. lilillemen J. 4; Gr.
VI: 1. W. Vingerhoets 6 p.,2. W.
Van Hout 4; Gr. VII: 1. E.
Verhaegen 4 p., 2. J. Hermans 3
p.

Opstclwedstriid voor huis.
dammerc : oplossingen van dia-
gram 15: l) 32-28(22x33) 2)42-BB
(33xtl2) 3) 37x48 (26x37) 4) 4842
(37x48) 5) 40-34 (48x30) 6) 35x2
(25-30) ?)2x35. Van diagram 16:
1) 41G34 (18x40) 2) 35x44 (39x80)
3) 42-38 (33x42) 4) 32-28 (5ox2z) s)
4L-3? (42-31) 6) 36x27 (17-21 'of
t7-22) wit wint doof oppositie.o
Van diagram 17 : 1) 22-18 (13x22)
2)37-31(26x28) 3) 39-33 (28x39)4)
43x23 (19x28) 5) 30x19 14x23 6)
25x5 met gewonnen eindspel
voor wit. Van diagram 18: l)
22-t7 11x31 2) 33-29 (3.5x22) 3)
29x36 (ef f ) 4) 3e3f en wint d«ior
oppositie. Een proficiat voor de
juiste oplossingen aan volgen-
de huisdammers : R. Simpelaar
(Zeeland / ned.), P. Famaey
(Brasschaat), R. Schrey (Mort-
sel), R. Goos (Vosselaar), H.
Freriks (Lint). Als gelukkige
prijswinnaar duidde het lot de

Dammen

h_. R. Goos, Oude Baan ?4, ZBSOVosselaar aan, tret aamUoàf<
wordt hem via de post toegl_
stuurd.

lnlernationaal damnieuws:
het toernooi om het wereldkam-
pioenschap dammen dat on-
langs op 29/ll te Bamako (Mali)
met een zéér sterke bezetting
van start Cing kende na B
speelronden volgende
scoretabel:1. A. GAntwarg
Gantwarg 6 p.,2. N'Diaye (Mali)
5 p., 3. J. Van der lVal (Ned.)
Benoit (Ivoorkust) Mitsjanki
(USSR) Mogiljanski (USSR)
Letsjinski (USSR) allen 4 p., 8.
D. Issalène (Fr) Korenewski
(USSR) Tsjegolov (USSR) J.
Bastiaannet (Ned) H. Wiersma
(Ned-wereldkampioen) R.
Clerc (Ned) Osear Verpoest
(België) H. Jansen (I{ed) allen Bp. 13. L. Marcos (Brazilië)
Bassirou Ba (Senegal) Iileltman
(Canada) Sou Maoro (Mali) al-
len 2 p.,20 H. Diaw (Senegal) V.
Krista (Tsjech.) en I. Traore
(Ivoork.) 1 p. Onze landgenoot
Oscar Verpoest, -die in dit
wereldtoernooi de Belgische
kleuren verdedigt, kende een
veelbelovende start, met 3 pun-
ten uit 3 partijen, waaronder
een remise tegen de wereld-
kampioen Harm \iliersma zithij
in een gode positie.Indien onze
landgenoot niet te veel hinder
ondervindt van het tropisch
klimaat en de exotische keu-
ken, kan hij in dit sterk bezet
toernooi nog menig kandidaat
om de wereldtitel de voetdlvars
zetten.

DIAGRAM NR. 22
Ùit speelt en wint
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artilen

uit amako

Dammen

Uit het onlangs gesPeeld
toernooi om de wereldtitel te
Bamako (Mali) geven we vo[-
gende partijselektie : wit: O-

Verpoest (Belgiê) - zwatt:. L.
Marcos (Braz) 2-O: 1) 32-28
(20-25) 2) 37-32 (14-20) 3) 41-37
(10-14) 4) 46-4L (5-10) il 3t-27
(19-23) 6) 28 x 19 (14x 23)7) 33-28
(9- 14) B) 28 x 19 (14 x 23) 9) 38 - 33
(13 - 19) 10) 33 - 28 (17 - 22) 11) 28 x
17 (11 x 31) 12) 36 x 27 (10 - 14) 13)

39 - 33 (6 - 1r) 14) 33 - 28(8-13) 15)
44-39 (4 - 9) r0) 43 - 38 (1r - 17) 17)
39 - 33 (1 - 6) 18) 50-44(2- 8) 19)44
- 39 (7 - 11) 20) 4l - 36 (2O -24)2L)
48 - 43 (14 - 20) 22)37 -3t (24-29)
23) 33 x 24 (2O x29) 24)38 - 33 (29 x
38) 25) 42x 33 (9-14) z6) 43 - 38 (14 -
20) 27) 3r '26 (L7-22) 28) 28 x t7
(11 x 31) 29) 36 x 27 (2O'24) 30) 33 '
28 (6,1r) 3-) 4943 (1r- 17) 32)2t -
21 (16 x 27) 33) 32 xZI- (23 x 32) 34)
38 x 27 (3 - B) 3s) 21 - 16! (15 - 20)
36) 4? - 41 (9 - 14) 37) 34 - 30! (25 x
34) 38) 39 x 30 (18 - 23) 39)27 -22
(17 x 28) 40) 16 - 11 (28- 32) 41) 11 -
6 (23 - 29) 42) 26 - 2t (12 - 18) 43) 21

- rO (20 - zil 44) 6-1 (25 x 34) 45) I x
37 en hier gaf zwart oP. Vanwe-
cl e
b

pe
e,
die de Braziliaan is'

II wit: H. Jansen (Ned.)
zwart: J. Van der \üal (Ned.)
0-2 : 1) 3l -27 (18-23) 2) 36-31 (13-
18) 3) 41 - 36 (B - 13) 4) 46 -41 (2 - 88)
5) 31 - 26 (2O -24) 6) 36 -31 (14- 20)
7) 4r - 36 (24- 29) B) 33 x 24 (20 x
29) 9) 35 - 30 (10 - 14) 10) 30 - 25 (1?

-21) 11) 26xL7 Qlx22) 12)34-30
(6 - 11) 13) 39 - 34 (11 - 17) 14) 43 -
39 (15 - 20) 15) 38- 33 (29 x 38) 16)
32 x 43 QO - 24! !) zéér listig
gespeeld, wit verliest steeds
minstens een schiif ! Zien onze
lezers ook hoe en rvat zwart
antwoordt als wit sluit met
40-35 ?

lnterna?ionaal damnieuws :
Kampioenschap v. Italië : Eind-
stand : 1) E. Bruch (Triëst) 12 p;
2. N. Zorn (Triëst) 1t p.; 3. F.
Laporta (Triëst) 1O p;4. D. Berté
(Savona) I p.; 5. O. Affatati
(Triëst) 7 p"; 6. A. Martino
(Triëst); ?. Gemeniani (Milaan);
B. Appoloni (Bolzano);9. Barbe-
ro (Turijn) 10. Marini (Udine). Wi,t maakt damzet.

Boekennleuws: zopas werd
de damliteratuur verriikt met
tuzo^ niarilr'a ^^arÿi6qfgn, nl"

*Dam op een bezet veld», êê11

verzameling van Partiikombi-
naties en slagzetten van de
Nederlander A. Van den Elzen-
Het boekie bevat 102 diagrarn-'
men en kost 7 guldens (Port
inbegrepen) lVarm aanbevolen
aan iedere klub- en huisdam-
mer ! Het tweede werk heeftals
titel oTour d'horizon sur le
damier" en is van de hand van
de Franse student in de medi-
cijnen, Thiery Albernhe. Dit
boek met 200 diagrammen kost
iets duurder, 40 F.F. maar bevat
naast het technisch gedeelte
ook nog interessante hoofd-
stukken over de historie en
filosofie van het het dammen-
Voor geïnteresseerde lezers
zijn nadere inlichtingen te
verkriigen bij de damredaktie,
p/a "Gazet van AntwerPen"-

Optossing diagram 22 zlndeze
stelling ging wit in de fout met
30 - 25?, waarna de zwartsPeler
J. Van derIVal, rePliceerde met
(18 - 22!!) 26 x 23 (21-27t) 28 x 17
(L2 x21)31x22 (13 - 18) 23 x 12 (8

x 50) A Ook als wit hier met 32 x
21 neemt, is het uit met (16 x 27)
28x17 (12 x 21) 31x22(13- 18)22
x 13 (B x 50).

Oplossing diagrarn 23 z 32 - 27
(22 x 42) 4? x 38! (23 x 43) 48 x 39
(36 x 4? dam) 30'24 (47 x 20) 15 x
1r (16 x7)26 x 8 (7-12) I x 17 (9 -
13) 17 - 12 (13 - 19) 12-7(19-23)39
-33+

Oplossing diagram 24 : 29 - 24|,
(30 x 19) 28-22!l (9 x 28 verPlicht)
32 x 5 en wint Voor onze lezers
deze keer een niet al te moeilii-
ke partiikombinatie:

DE DAMSPELER
DIAGRAM NR 26
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Da mproblemisten ter ere

Dammen'"

van de damsport in haar zuiver-
ste vorm". Met deze kernachti-
ge uitspraak wordt een van de
doelstellingen der problema-
tiek op treffende wijze naar
voren gebracht. Het baart dan
ook geen verwondering dat
vele dammers, eens door het
probleemvirus aangetast, voor
altijd een verwoed damProble-
mist blijven.

Meer zelfs, velen geven defi'
nitief de brui aan het wedstrijd-
spel om zich nog hoofdzakelijk
met problematiek bezigte hou-
den. Zo gebeurt het vaak dat
een middelmatig partijspeler
tot een befaamd problemist
uitdeint. Het omgekeerde is
minder waar al dient er gezegd
dat beroemde spelers als Piet
Roozenburg, Ton §iibrands
(Nederland) en Pierre Ghestem
(Frankrijk) ook met damproble-
men goed overweg konden.
Legendarisch is bijv. de snel-
heid waarmede de ex - wereld-
kampioen (1948-55), Piet Rooz-
enburg de moeilijkste dampro-
blemen oploste en van de
Fransman Pierre Ghestem (ex -
wereldkampioen 1945-1947)
weet men dat hii ziin deelname
aan belangriike damtoernooi-
en bij voorkeur voorbereidde
met het oplossen van damPro-
blemen.

In de loop der tijden zijn er
steeds vermaarde damproble-
misten geweest waaronder ook

. bewoners van ons klein landje
met name O. Baeke, K. Bordon,
H. Jongen, Damoiseau en P.
Deguee en meer recent K. De
Raedt (Hoboken) en J. Kowarski
(Antwerpen). Beide laatsten
zijn typische vertegenwoordi-
gers van de Antwerpse proble-
mistenschool, indertijd door
Karel Bordon en O. Baeke zo
vertegenwoordigd. Daarom
gaarne een tweede plaatsing
van het fraaie miniatuur van de
Hobokenaar Karel De Raedt,
probleemkompositie, dat ook
reeds op internationaal vlak
eervol werd onderseheiden. In
de volgende rubriek gaat onze
aandacht naar P. Deguee en J
Kowarski.

DTAGRAM NR.27
K. DE RAEDT

Net zoals bij andere denk-
sporten, kan men in het dam-
men velerlei wegen uit, wan-
neer men naar een uitlaatkleP
zoel<t om zijn damkreativiteit
bot te vieren. Zo zullen de enen
zich uitsluitend aan het wed-
strijdspel houden, bezeten als'
ze zijn van de komPetitiesfeer
anderen daarentegen zoeken
het meer in het labYrinth der
eindspelen, terwiil een derde
nog zich eindeloos bliift verdie-
pen in de r4ysteries der oPenin-
gen, misschien wel in de stille
hoop vroeg of laat eens een
nieuwe openingsvariant te ont-
dekken of aan een bestaande
een dusdanige verbetering te
brengen, dat zijn naam voor
goed de damhistorie ingaat.

Zo zouden we nog verder
kunnen gaan, want we hebben
nog niet eens overblindspelers
of simultaanspelers gesproken,
waan an de Fransman Scouppe
en de Nederlander Ton Sij-'
brands voor het eerste en onze
Noorderbuur Harm !ÿiersma
voor het tweede, de voornaam-
ste trekpleisters betekenen.
Vandaag echter niets van dit
alles, maar Eaatonze aandacht
hoofdzakelijk naar de damPro-
blemisten, voor velen be-
schouwd als de primussen in-
terpares onder de dammers.

Van waar nu die zo vleiende
benaming? Een f ilosofisch
geïnspireerde dammer defini'
ëerde de damproblematiek als

"de kleinkunst der schoonheid wit speelt en wint

_t
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!-eer combineren
door miniatuLtrpa rtiien

Damrnen

Meermaals wordt bij het na-
spelen van toernooipartijen de
doorsnee damspeler voor onop*
losbare vragen gesteld. De
bedoeling van deze of gene zet
ontgaat hem en strategisch
koncepten zoals omsingeling,
terreinvoordeel of het vroegtij-
dig opspelen van de kroon-
schijf is hem niet altijd even
duidelijk. lVil men als wed-
strijdspeler vooruitgang ma-
ken, dan is conditio sine qua
non het beheersen van het
kombinatiespel. Een aangewe-
zen en tevens prettige manier
daarvoor is het naspelen van
miniatuurpartijen 1: partijen
van max. ca. 2O à 25 zetten).
Voor onze lezers gingen we
daarom even grasduinen in de
toernooipraktijk met hierna,
volgend Èesultaat. Het is wel
aan te raden de partijtjes
meermaals na te spelen; zo-
doende zal men vrij vlug het
slagmechanisme ontdekken en
hopelijk trapt uu/ volgende
tegenstander in zo'n valstrik.

l. l. Koeperrnân (USA) - Brow-
ne (USA, Amerik. Zonetoer-
nooi: l. 32-28 (l$.23), 2. 28x19
(14x23),3. 37-32 (10-14), 4. 35-30
(*25),5. 33-29 (14-19), 6. 11S.35
(9-14), 7. 31-27 (23-28), 8. 32x23
(19x28), 9. 38-33 (4-9), 10. 33x22
(17 xü)), ll. 4l-37 (1 I -17), 12. 37 -31
(t7-22),13. 42-38 (L2-17,14. 3&33
(6-11), 15. 4842 (7-L2), 16. 30-24
(14-19), 17. 4*O (19x3O), 18.
35x24 (17-21), 19. 42-38 (21x32),
20. 38x27 (L2-17),' 2L. 24-Lg
(L3x24),22. 29x2O en zowel, op
15x24 als 25x14 volgt 31-26 en
33x4 + dam!

2. E. Altsioel (USSR) - L.
Verheyen (B): 1. 33-29 (lB-22),2.
31-26 (16-21), 3. 39-33 (L9-24), 4.
32-28 (11-16), 5. d4-39 (G11), 6.
5044 (1$), 7. 37-32 (13-18), B.

4t-37 (9-13), 9. 37-31 (21-27), LO.
32x21 (l6x2l), ll. 42-37 (11-16),
12. 37 :32 (7-1 1), 13. 32x21 (L6x27),
L4. 48-42 (11-16), L5. Æ4t (2-i),
16. 35-30 (24x35), 17. 29-23
(18x29), 18. 33x24 (20)eg), 19.
34x23 22x33),2O.31x2 dam en
uit!

3. F. Kuiper . A. Prins (Ned.
Interklub): l. 32-28 (l*22), 2.
37-22 (12-18), 3. 4t-37 (7-L2), 4.
3+29 (19-23), 5. 28x19 (14x34), 6.
4OxtJ (1G14), 7.32-?.8 (16-21), 8.
45.4r) (1-7), 9. 39-34 (13-19), 10.
44-39 (20-25),11. 5045 (ll-16), 12.
2*24 (19x30), L3. 35x24 (14-20),
14. 4W (2OxZ9), 15. 34x23
118x29), 16. 33x24 (22x33), 17.
39x28 (S'10), 18.43-39 (10-14), 19.

38-33 (?-11), 2A. 42-38 (9-13), 21.
24-20 (15x24), 22. 3l-21 (21x34),
23.45x'l en wint.4. P. Kaderabek
- Krisfa (Kamp. v. Tsjechosl,): I.
31-27 (1?-21), 2. 3G31 (21-26), 3.
41-36 (18-23), 4. 33-28 (L2-77), 5.
38-33 (tr?-21), 6. 42-38 (7-12), 7.
4742 (2-7), B. 35-30 (2O-25t, 9.
40-35 ( tr4-20), 10. 33-29 (1G14), 1 l.
29x18 (13x33), 12. 39x28 (5-10), 13.
M-39 (9-13), 14. 39-33 (4-9), 15.
{13-39 (2G24),lfi. 49-43 (12-17),1,7 .

27-22 o-rz), L8.37-27 (12-18), 19.
5044 (2&3 r ), 2O. 37 x26 (2+29), 21.
34x12 (25x34), 22. 39x3O (19-23),
23. 28x19 (1?x5O), 24. 26xL7
(11x31), 35. 36x27 (13x24), 26.
30x19 (14x23) en wit gaf op want
ook schijf L2 gaat verloren!

5. E. Koonlans - E. Binenbaum
(Kamp. v. Ned. Jun.): f. 32-28
(19-23), 2. 28x19 (14x23),3. 3?-32
( 1G.14), 4. 3'.3O (20-25), 5. 33-29
(F10), 6. 40-35 (17-21), 7. 4l-37
(11-17), 8. 4540 (Gll), 9. 50-45
(13-19), 10. 38-33 (9-13), 11. 43-38
(3-9), 12. 4843 (21-26), 13. 30-24
(19x30), 14. 35x24 (L7-21), f5.
24-20 (15x24),16. 29x2O (11-17),
t7. 20-15(16), 18. 4141 (?-11), 19.
3l-27 (26-31), 2O. 3?x26 (23-28), 21.
32x23 verplicht (21x32), 22.
38x27 (18x27)+ Ten slotte tot
besluit nog een fraaie minia-
tuur van onze nationale kampi-
oen gespeeld te Titrburg in de
Nederlandse interklubkompe-
titie.

6. J. Weiieman (Ned.) - Hugo
Verpoest (B): 1. 32-28 (18-23),2.
33-29 (23x32), 3. 37x28 (20-25),4.
4t-37 (12-18), 5. 37-32 (7-L2), 6.
39.33 (1È23), 7. 2&xl9 (14x23), B.

32-27 (10-141). 9. 44-39 (1-?), 10.
35-30 (13-19), Ll.5W (&13), 12.
4641(&10), 13.42-37 (15-20), 14.
40,.35 (10-15), 15. 4842 (3-8), 16.
37 -32 (t7 -2t), 77 . 3l-26 (20-24), L8.
26xL7 (tr 1x31), 19. 36x27 (6-1 1), 20.
29x2O o5x24), 21. 47-37 (23-29),
22. 34x23 (25x34) en rvit gaf op
wan[ er volgt 23. 39x30 (19x50)
30x10 en (4x15) met winst voor
zwart!

Voor onze huisdammers dit-
maal in plaats van het gebrui-
kelijke diagram een openings-
kombinatie met als opgave, hoe
wint zwart na volEende zetten-
reeks: l. 34-30 (19-23), 2. 33-28
(14_19), 3. 30-25 (10-14), 4. 39-33
(20-2q,5. 40-34?

DE DAMSPELER



Lt u9

Antw.) alsook W. Wolfs, G.
Roncada en C. Verhaag (Genk)
R. Petitjean en M. Élaro (Brus-
sel) en R. Van Hecke(Gent) een
pleiade van spelers goed voor
een geslaagde damhappening
ên waarbij menige spannende
konfrontatie op het bord kwarn.
Kwamen de inrichters dus door
de overdonderende belangstel-
ling in tijdnood (medc irierdoor
werd het aanvangsuur verlaat),
dan verliep het verder wed-
strijdgebeuren op regelmatige
en sportieve wijze. Zo presteer-
de de Tilburgse D.A.V.O. vere-
niging het om in 3 reeksen de
erepalm weg te kapen. In
hoofdklasse lieten ze de Eind-
hovenaars met één puntje ach-
ter zich terwijl in eerste en
tweede klasse .respekfievelijk
Lierse Darnvereniging en Dam-
club Genk een verdienstelijke
tweede plaats in de wacht
sleepten.

UITSLAGEN

Hoofdklasse: L. DAVO ?it-
burg 6 p. 2.Fhilips 2 Eindhov. 5
p. 3. Zeeland 1 5 p. 4.Zeeland 2 5
p. 5. Philips I 4 p.6. Marknesse 4
p. 7. Rotterdam 1 2 p. B. Roubaix
(Fr) I p" Eerste klasse: l. Davo 2
Tilburg 8 p.2.Lierse Damv.6 p.
3. Damier Seres. 4 p. 4.Rotter-
dam 2 4 p" 5. Brabo Antw. 3 p. 6.
Damier Bailleul (Fr) 3 p. 7.
rf,l it-Zw art (Gent) 2 p. 8. Bondue s
(Fr.) 2 p. Tweede klasse: l. Davo
3 Tilburg I p. 2. DamelubGenk 7

p. 3. DC Sleepd. Antw. 5 p. 4.
Darn. Ukkel 3 p. 5. NS Rotter-
dam 3 1 p. 6.notonde Gent.

Ten slotte gaarne nog een
woordie van lof voorde plaatsq
tijke inrichtende kring "Ko-ning Damas Gent" met name
Roland Dieperinck, Edrnond
Robbens en Gustaaf Rooms. In
lastige omstandigheden slaag-
den ze erin dat iedere dâmspe-
ler aan zijn trekken kwam
zowel qua spel als prijzenpot,
en bij dit laatste waren volrrel
de buitenlandse spelers rvan
Dame Fortuna gediend wan-
neer voorzitter Robbehs to
kwistig met de prijzentombola
omsprong. Voor onze oplossetrs
deze maal een prachtig eind-
spel van een beroemd Neder-
lands eindspel - componist,
(cijferstand: wit dammen op
46127 en 16, zwart dam op 2 en
schijf op 20).

DIAGRAM NR29
Opgedragen aan Damclub

"Koning Damas"
. Wlt aan zel wini

E§hurg 0rB

&CIeg'rl sofr üe emtr
Zond,ag 25 januari j.l. ging te

Gent voor de l8de maal het
Nieuwjaarsdamtoernooi door,
ingericht door de plaatselijke
damklub damelub .Koning Da-
maSD

Vanaf 13.30 u. stroomden
in het Café .De Maegd van
Gent", Koornmarkt 4, de dam-
liefhebbers binnen om er zich
als deelnemers te laten in-
schrijven in hoofd- eerste of
tweede klasse. Of het nu de
twintigduizend frank aan geld-
prijzen ofwel het lekkere ger-
stenat van de Gentse cafébaas
was, of eenvoudigweg de be.
langstelling voor een pittige
dampartiJ, feit is dat de inrich-
ters eenvoudigweg overrom-
peld werden met inschrijvin-
gen in zoverre dat er deelne-
mers dienden geweigerd om-
wille van plaatsruimte. Uitein-
delijk werd dan met 22 ploegen
van elk vier spelers gestart. Dat
het wedstrijdverloop biezon-
der spannend verliep is niet
verwonderlijk als we even het
deelnemersveld overlopen. Zo
stuurden DAVO Tilburg en N.S.
Rotterdam elk liefst drie ploe-
gen terwijl ook Tourcoing
(Frankrijk; met een ploeg in
hoofdklasse deelnam. Onder de
bekendste namen van spelers
citeren we o.a. T.V. d. Meeren-
donk en T. Schippers (Tilburg)
F. Passchier en G. Van Bakel
(Eindhoven) G.'Rijk, J. Blom
(Zeel) van Belgische zijde F.
Claessens, D. en F. Verschue-
ren (Lier), R. Picard (Luik) M.
Van Lent; K. De Raedt en E.
Diels (Sleepd.) N. L€k, L. Kok,
H. Norden, J. Kowarski (Brabo

,
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