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ûP$ril.ttfi v*r Bûmt [* $tËrur[*.

ARTI Het dauspel wordt gespeeld tussen tsee peraonen op een vler-
kant bord, (UtJ vocrkeur 45x45 cm, ) met dle
afrlsselend llcht en donker gekleurd. ( ntrast)

ARTz De donkere sehulne 11Jnen geÿen de speelrlchtlng âânr
ÂRT3 Er wordt gespeeld op de donkere velden.
ÂflTa Eet bord wordt derwlJze geplaatst tuesen de spelersrdat de' 

]S9I$9.-JLE van de donkere velden aan de llnkero_Bderkant beglnt.
(De relden genummerd 45 tot j - Dlagram î)-

ARTS De veldeR waarop nen epeelt worden geacht vaa I tot 50 genum-
nerd te zljn, ook a} staan de. nunrmere er nlet op vermerd,(Zie dlagran 2)

ART6 Een partlj vangt aan met 20 rltte schlJven op de velden j1
tot en met 50, en met 20 zwarte schiJven op de velden 'l tot
en Eet 40. (Zie dlagram 5)

ÂRT7 Nadat door lotlng of keuze bepaald 1s rle net wlt speelt,
nenen de spelera blJ de volgende partljen beurtellngs de
andere kleur"

ÂRT I De spelers doen cm beurten een zet. I,!{lt doet de eerste.

HCOFDSTUK2 sr roo? orn srüxrrr
ARTg Een schijf gaat schuin voorult van het eeae onbezette veld

naar het andere, telkene één veld per zet.(Uitgezonderd biJ
het s1aan. )

ART1O Een schlJf wordt danl ale z-13 de bovenete liJn vaa het bord
berelkt heeftr êtr daar t,ot etll-stand komt.(Voor rlt de velden
I tot jo en vôor zwart ffi0.)' De schlJf wordt dam gekroond door er een andere schlJf ran de
splfde kleur bovenop te plaatsen.(A1e de schiJf tljdens het
slaan a1leen maâr voorblJgaat, pronoveert ze n1-et tot dem.-
zie dlagram Ir. )
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AftTli Een âem gaat echuin vsoru{te yoor* CIf achterwaart,e, Sebeel cf
gedeelteifgU Oe vrlJe yelcïea doorlopend vaa el-ke l1Jn dle ztl
bestrtJkt, of, §aerop zlJ door veranderde rlehttng blJ het'-
slaan moel, komea' (âta8rasr 5) (Een dam hoeft due nj-et vlak
achtar bet geslagen stut haLt te houden. * Diagram -6) _

ART12 Ëet van een elgen speelbaar stuk, brengt de verplich-
ti:: t te EEæ" (Üitgezonder<i bi j het op zlJn plaats
zettea vâD EtuXkefi mits men vooraf de turelating heeft ge-
vraagd eân de tegenstander. )
ZoIanS ee:i schijf of dam niet j-s losgelaten, staat het de

speler vrij àeze te §pg1q4^ i+_ qlkq speelbare richting"

dan moet raen ooit Clt stuk slaan,(Dj-agrarn 7)
De dan slaat o! geiijke wljze de in haar loop staande stukken;
telkens net nlirul"rr" één oib"r"t veld erachter. (Diagram 5)

8lâË§f,Hs
.$IABftÀUS &lA&$â*Ë



$"tüüFmsTUffi" 4 ttI [,il$§t[t
ARTI? Als ln e.en partlj is v

met dezelf,de spele rtiJ
ARTI8 Zodra in eerr partij de stand ontstaat van drie dAtrBln__Lq€e_rt

één daqr êD er verder geen stukken ureer op het bord aanwezlg
zijn t ma.1 êr - ( eventel met lnachtnane van artlkel 17) -
wederziJds nog tlen zetlLen gedaan worden"
Cf za de speler met ééA dgn._$e lanse 4 ggon l(velden 46 tot 5)
bezet, mogen er slechts nog v1.j_f_:ge!!.en gedaan,worden, raarbij
de bezitter van één dan begint te tel1en.
fs er dan nog geen besliesing bereikt, dan ls de, partlJ remlse.
(ttitgezonderd, wanneer duldellJk de winst kan aabgetooud wor-
den bulten de reglenentatre 5 of 1 0 zetten. ) '

ARTI9 ÂIs een speler éên dam en twee schiJven, of tree danmen en
één schijf heeft, dan kan de tegenspeJ-er, a1e hlj aan zet ls,' en indien hij a1leen één dar heeft, die schljf of echljven
lgt dan kronen. Het kronen geldt nlet voor een zet.
Hlerna treed natuurlljk artikel l8 in werklng.

0rntBtttriloItItI
ÀRT2O Als het bord verkeerd 119t, dan 1s de partij ongeldi-g tenzij

zulks slechts blijkt nadat rederzlJds méér dan 5 zetten gedaan
zlJn. (Dan speelt men gevoon verder. )

ART21 Heeft een speler een stuk van de tegenspeler gespeel-d en 1os-
gelaten, ofwel een slag nl-et ultgevoerd, ofsel na een slag
te veel of te weinig stukken van het bord genonen, dan beslist
de tegenstaTrder of de fout hersteld za1 wordetr of ongewljzigd
a1s Sedane zet zal- gelden. (Het zomaar wegnetren van een sehijf
van de tegenstander, bij niet-sIaan, mag dus niet.)

ART22 Zodra een begane onJuistheld is beantvoord door een zel van
de tegenpartijr is zij onherroepeliJk.

ART23 Het 1s geen d,er spelers of aaawezigen geoorloofd gedurende de
partij wenken of aansiJzigi-ngen te gerren, of lets te doen wat
hinderliJk kan ziJn voor de speler of spelers.

(Aanuezigen kunnen door de wedstrlJdleider uit de redstrlJd-
zaal gezet worden. )
BiJ betwisting wordt door de spelers een redstrijdlelder
ter consult biJgeroepêrlr
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HOOFDSTUK 6
ARTZ/$ spel€r dIë aan

. (btagran 1 I

)
0f de stuld<en knaadwilils door elkaar werpt"
Of de partij opgeeft.
0f reipçert verder te sPelen.
0f zj-ct. nle+" hcudt aan dit regienent.
Cf 1n tljdsoverschri.Jding vsrval-t.

HOOFDSTUK 7
ART25 lien gebruikt de notatj-e iraÈ diagram 2 om Ce

schrift te kunnen 'rastieSâen'
Voor een zet noteert nen het veld van vertretrç en van aankornst,
Voorbeeld: In diagram 1? speelt wit f,2-e8" I'ien scheldt de

cijfer=s door algeneen aanvaarde teker:s zoals vcor een 8e-
tscne z.et en x of : :.ccr het;leoRo
De zetten vân zwart kan r:en duldeLi.jltheidshaive tussen
haakjes plaatsen* (rn di.;gr:-:m 12 ( 18-el) zoal-s u ziet. )

Voor het slaar: diridt nen c+k enheL de velden van vertrek
en aankonst ââBc (YcorbeeLil: in riiagram 7 slaat wit 46x50
en in diagran 9 slaat zwart ( 1 ZxAE )

HOOFDSTUK 8
ART26 Bij het gebrulk van weclstrijdklokken is noteren verplicht"

Elke speler moet tenmtnste zcveel zetben per uur doen, aIs
soor de betreffenCe wedstrijd is bepaald. (fnternationaal
wedstri jdtenpo z 5C. zet*,en per 2 uur, daarna 2l zetten in
één uur. ) Dcet men ce ee:'ste zettenreeks in ninder Can de

voorgeschreven tiid, Can komt deze tj-id ten goede aan de

. iroigende reeks e ê,t7zo
'ART2? FIij, oie bfj het vall-en van de vlag niet

zetten heeft gedaan, veriiest Ce parti-j.

Dt !tTsttS
zet zlJnde,

DI TCIiIIII
partij in Ee-

het verei-ste aantal

ART2B Het betrekking tot het doen van het voorgeschreven
zetten, wordt de laatste zet geacirt nlet Eedaan te
alvorens de speler zljn eigen klok heeft ingedrttkte
doende heeft stilgelegci.

a.antal
zijn
eî ZA-



rltte etukken rroeren

STAGUET I§ t}R§E T'IJDEN
e1a6Je wordt moe i-Ll jirer ir:riien men eeret t:ûg Êen

zwart stuk ter plaatse moet hrengen.

REÜHTE SLAGZET 0F DE BASTST,TJN.

eTc

t
1e

Het recht.e
ontbrelcend

LES2

SLAGZET IN TWEE T"EtUPI
Deze zel- iS eveu gemairkeli-Jk a]s de vorlget Eaar er zj'Jn drj-e

witte schijven nodlg on tot aetle over te $êâIto

DTRECTE SIÂ,GZET tANGSjË

IJN"
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Dlt is de
een aanval
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§L&,GEET It{ T}R!E TEffiPI

OE dlt z€t3e ult, te voetrear moet Een ee& awas'te eehlJf blJtrek-
kea dl.e la de buurt etaat.

fl-Ës4 Directe slagzet langs de raad.

SLAGZET ll'l TWEE TIJDEN
fn d,eze slagwending vaj-t zwatt ââIlr 0p dlezelfde hoo6be doet
wit zijn tegenaanval -

LESs lerugwerpslag Lan5s ce rand,

SLAGZET IN DRIE TIJDEN

lïeerorn rordt het een vertlieplng van de'vorige Ie§n

L E S 6 TERLTGVIERPZET 1"15T EEN BTJTREKTERTJE'
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CDHBIhIATIE tN TWEE ZETTEN

Twee wltte schljven aan de rand snljden de reg af aan te ver
gevorderde zwarte aanvallerso

LES î DE ACHTERI\IAÂRTSE PE}DET,SI-AG
Ei=

i:.1"î:niirùi j!.1?jaEÊ-!.i!-jlï--i;iÈl-6-ffi;r:.Iiæ.üiÉJâ;

COfdSE[tÂ,1 l[: tti. t]fiiE ZETTEN
Een axtra eulil jf wordt hf.jgemansevr"eer"d cm de lndrl"ngers
te vangefr,

LE S 7 DE AcutuRBrÀARTSE PEIDËLsIÀc

W§NST IN TWEE ZETTEN
Twee wltte schljven die tegen enenveel zwartb.aankleven, breken
in twee en voeren een achterwaartse slag uit.

L E S I BREEKZETJE LAI'rGs DE RAND.
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- Ërn ;r i ê-t nê

{'c ts.-!ô-ôn

LE5 8

WINST IN DRIE

ver:1eli.]if: i::r eëls'-

Z ETT EN

rûË een ui'arte schijf terug

:: î; I r'^
-.5-- L'

W IN ST IN
-)eze slag r#e.arbi j zliar'u "rle

on Râar f echts te sl aen. ilet.

L ES 9

TWEE TESf,trI
ke'.:.:e )rri jgt or zcwel naa-r links
re:sultaai is echter 6elj-jk.
i-: :a ;-Alifjl:.

WINST IN DRIE TEMPI

ÊleL i n drie ti jden irltvceren ïâri.: !.:e.Jzezet vere'i st reeds vat
o hdersc hei di ngsvermo6€n.

L E S I (EtlZu§rec oP DE DAlrLrJN.
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WINST IN TWEE ZETTEN
Even yerrassend voor het oog 1S de zlJraartae keuzeelag"
Zate1- de rltte a1s de zrârte schlJf bevlnden zj.ch naaat elkaar
op dezelfde liJn.
LE§TT riET:-,îS;L.4G LÂT{ü.5 DT] fiâNT

- W:f'l§T lN DR

keecls heel çat daramere l.l.eten
templ ultgevoerde zet.

Ki;I: i:.Ë-qLÂÊ T Â I'i:§

IE ZETTEN
zJ-ch rangen æet deze 1n drie

WINST IN ORIE ZET TEN

Een dlrecte slagzet waarbiJ.eerst nog een schlJfJe noet
weggeplkt worden uit de zrarte sliert.
L ES 1'! RETHTE SIAGZET 0P DE DÀÎ'fLIJN.
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slagze t lang-=

:-l:-L s:1 JE

*-: =e rarc

LE 911

SLÀGZET :N DRIE TIJDEN

uLtvoering a1s hlervoor doch de rltte EchiJven steunen
van het bord"

cle ranC"

Fil' qordt he!

LES12

ln driè tijden

LËS12

WINST IN TWEË ZËTTIN
:,":ei-ri jker, tljen geef L ;;wee schi;ven geiiiktii dlg.

EEN DRIEZETTER
trerhaalt men Cit pi,euwtje nog riaar êL\ES"

Di i:T]B351i NC:SÏ ÀG

)A T'J:BfiJ-CC,iSI,AG
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L ffiS"83

WIT{ÀIEN I?.I ? EN 3 TEÈTPI
0p de basieliJn heeft men vier witte schljven nodlg otr dlt
type Yatr slag te kunnen uitvoeren.

Lrok, tret dri-e
in1:1aa ts va.r

LES14

WIF{NEN Iru2 ENSTEHFI
r'lltte ecl:ljvcl is qleze wencliirg tiit te voeren(
èl'ieiroeirsgerryi jze te cfferen zcals hi.erbovenr e r

TT.IE,ïLCCPSI,AG C'P DE BASTSLTJN.

lfu wordt
voor een

L ES15

WINNEN IT{ DRIE ZET TEN
het helenaal aardig. Eerst een duo-offer en dan zwart
keuze stellen dle hem geen al.ternatief geeft.
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Ë-H S Ïffi

SL&G WEûIDIî.IG tN 2 EN 3 TËHPI
5t is zeer nceilijk ra te verrerken. i{1t drlngt aEart tot een
sa1+-c-sortale.

-.tr r.rrE'IiIr:j??'î Tll :-1TT nîi3Q1;1'
,; L. i-;JalJ-u i I rr 'lJ I

5LÂGWENü!ruG IhI È EN 3 T EMPI
tffeær zi,i::. de ziuar'Èe soli:i jven t'e sür' cpgelukt, ei: wit roept ze
tot orde Coor Ge- achterrvaa.rtsei ret:'os1ag"

L E S 17 --: RirËcsT,ÂG,

.Door in één
plaats waar

LES I8

SLAGWENDING IN 2 EN 3 ÏEMPI
'uijci 1-wee schijverr te offeren, komt zwart op de

hij voor wit het ruttlgst i-s.
}E RITRCSIÂG



S

',ïit verschiet wel
de ',reg te ruinen.

LES19

LAGZET IN DR!E TIJDEiT

veel nunitie om rle zwarLe tegenstanders u1t
I{et 1s nochtans doeltreffend'

DE IIIBBEI,E TIJEE'LOCPS],ÂG

SLAGZET IN TRIE TI.! OEI'I

Een lolIige ivendj-nS. Eerst stuurt wit een zwarte schijf naar

À" achterüanken, om hem dan !:fyq te roeFen
DE TERTIG1TERPSI,AG

SLAGZET IN DRIE TIJDEN
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Vcorui.t-achteruit en terug in het midden van het
càmUinat:-e O1à reg'elmatig wordt toegepast in de
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ffiffi ffi- ffiffi ffiwm
DE STANDAAffiDÇOIUI BINATIH§

Cck rrGroenaet?r genoerd omdat ue+stal oliervaren spe).ere 1n deze zet
-"i oFen" )lagraa

LES2l

Tjrp-isch aan Ceze
ïraêrüa zv;art al-
elgen graf.

LES23

drle Tvaar ZT"Â§T aan zet twee echii'ten wlnt"

!en zwaarCere brce:- van het Haar.J.Crrneî.",t1t.;e " Tl: a1l erl ei vcl lre n

1,ÊrEcnci, is het een ccmbl::ati e d je onnoemLL jk veel. s-l,aehte::s maak
cF het hcrnCerd ruitenbord,

L ES 22 C ü L/p P HI LI PPE

sLagwenClng is de achteruj.telag (al.s net een hlel )
!l' ware over de heg valt en mee6çraaft aan zijn

I]trELS T AC

't6



Deze combtnatle 1s lnde,rCaad maJeatatieeh. Door de meereÏ-agregel
gedwongen komt zwart op veld ]I+, waarna wlt ln één k1.ap een rulne
maekt van de zsarte formatJ.e.

§_ESË4. CAUT} ROY AL

Alhoeçel Napoleon Bonaparte
en slecht verllezer, hebben
naar hen genoemd.

LEs25 C AUP

bekend etond aIe
ze t.er ztJne ere

NA P ALE

een sfecht danspeler
onderetaande slagzet

CIN

De Bonzet of Klkkezet, genoend aaar de nan
11et door verrassen, 1s z.eet gevaarllJk. Men
steeds goed berekenen, daar hlJ ook dlkr1J1s
oïË§ï6ut" hen wl1 toenasffUpr 

zE T

dle er zlch het eerst
noet deze conblnatle
nadel1.g ultvalt voor



rslciore HETSS (wereldkampteen .!egg t*t 1ÿ'l i ) wâG een der" genlaalete
sneLers a1ler tlJden. Deze kl eine fr"ansman , Ge rtl,Iaricieon van het,
aasbordtr genoemd, had een !'au enri.snel doarzicht e:r speel tempo.
l':g I eeft hli voort docr zljn tairi jke elndspel en probleemcompo-
sir-ies'verder 

:'-tl":trâË{;siËt+gi$-iT":'îiêif,i" 
( I ela) en 25c

.,:l: :.,': : :. i
:-. a

:!i :. :

ü#
,,',,i ',S

'-e slat l'an Tu.,-c, 1rs een c*mt-;inatj.c uaa.rT:jj het cpelreglemeut:ll.ienaal 1n iverklng tr"eed. T"*3:_e_Ê{g3*€ gaat voor.. Zè 1,îerr nrag desch: jven sl-echts van het lcr=e nîilëËîË' àe.uitvaering van de-s1ag"rê llen Ea.s Asi-g-!-Ess-gg sl-aan.

De;:"-,- *tandaarccorrbi.natle, rraart,i,i de witte schj. jf van de eene kant
Àaâlr tÀe anrlere gekaa.tst wordt vinCt zjJn beloning in de wt:r-nst van
eera *chiJf op veld Al.

D E K A AT'S 1À/CSZb,T

COUP TURC

1E
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