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DE DAT{.

. 
(Bertodtek vqn de Vleanse Danaport[ga V.A.IJ.)

SqgSdI*.d4ç,È"lrfe O..lF. Dstnter (pauafuU 0onk)

Ilcdmerkora t

J. Deelen (Brabo-lntnerpen) rindepelen
f,. Deraedt (SeveatellJke Danclub Schelle) fnalyoeo en elt' nlntro
C. Ycrh4ag (f. Jutrtc Zet) Danflttpen ul.t Innklaar

T:::"rffi:"ÏÏ 2de nurnmor van ,,De nan* en zoare u zler, ig de aanbuk
oen eüuk verbeterd d.ankztJ de goede Eorgen van Earel Deraedt, die vopr
een kourlge onalaglnglna zorgde.
Ook hebbon rlj geprobeord on goveel nogelijk afirlsaellng ln ôe lnhoud te
gcven en rij doen een beroep op nedererkera van oa
regeluatlg een btJdrage te aturen van het rel en reo van hrrn vereaigüngea'
Dit damblad te {muerg bedoeld ale een kontaktorgaan van aI de tederlanilotall8e
elubs. En laten rlj allen goed bedenken dat het beste.ên van de:VIa^aEee
Dansportliga het bekonen van de broodnodlge eubsldies van regertngrreSe
lnpltceert, Behalve voor allerlei prolngandietlscbo doelelnôea rorôea dese
gelden uiteraard ook begteed om dit damorgaen gratie te dlgtrtbueran aân
alle cJubs ln het Vlaanse }andogedeelte. Het ls dus Yoor lsdere verenigiug
van belang oE aaa te slulten blJ de Liga. Ter nadero toellchtlug Yoor dle
clubs die nog bedenkl,ngen hebben: De Vlaa.nse Dansportltga la nLet Seatlcht
oE d,e f,.8.D.8. lD de wielen te rlJden!
Voor alles le het doel: De dansport propageren en ons mooie EpeI neor bekend-
held geveu, vooral bij de Jeugd, raat daar ltgt de toekonst!

f,anoioenschap van Belcië ( individueel )

Dê schiftingen zlJn lnmlddels achter de
eindstanden:

rug en hieronder volgen de volledlgo

9IggP-1.

grgggj-

'l .Panken
2.D.Verschuoren
1"!{orie
4.Borghqms
5.Dirkr
6 . Bennets
7.R.Van Eecke
8.ânton

I .tdendrtckx
2 . Vandenberg
5 . Deguée
4.Verlraag
5.Hermane
6.Tbuysbaert
7 .R. Van Eecke

(lr"r) t
(lirr) t
(Brabo) Z
(mntraar) 7
(u*raar) I
( e."t) 7
(uit wart) 7
(lrer) 7

(lrer) 6
(nnrager ) 6
(nnreser ) 6
(mattaar) 6
(nrabo) 6
(uer) 6
(urt zwart) 6

1 4 0 10
7 1 1 9 sB66
1 5 1 9 sB54
1 2 2 I SB4r2-O
, 2 2 I §84'
1426
1244
1062

408
, 1 7 §855
1 2 7 §811
5 2 5 SB26 2-O
5 ? 5 S826
4 2 4 SB24
4 2 4 SB22

?
2

1
I
I
o
o

De eerste 4 van elke groep plaatsen zich teeamen net de reohthebbenden
(a"t zijn de rrror 5 t/^ 12 uit de finale van het vorl.g Jaer) ln de halve
flnale, relke dus uit ? groepen van I spelers zaJ- begtaan.
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2. Ptoard
5.t{orts
4.[o]ters

Deze groepen sien or na loting als volgt uit:
' Groep A

l.'diuens -Gurier)
(uosan)
( srauo )
(grussor)

5 .Deguée (unrssel )
6.Vandenberg (Bruaaer)
?.F.Verschueren( Uer)
8. D. Verscbueren( Irier )

Groep B

1 .Demes^"u"til(il1son)
2. Borghone (mnrf aar)
,.Panken (Uer)
4.lend,rlckx (lf er)
5.Pleas (notonee)
6.llagonette (Xogsn)
J.Verbaag (I,ank]aar)
8.Oloeggens (f,fer)

De tnschrtJvin6en voor de. schiftlngen mooten ulterlfik 17 decenber É]o§.
binnenkonen bU de red.strtjdletdlng.
Voor de danesflrale zlJn reeds geplaatst:
ÿan trent(Sfeepdienet) à" Borghome, Verheyeu en Dreegen (s[en uit l,anktaar)
Bi j de junioreo ulJn gepla"atst I
Lenmens(Uos"n), D. Verschueren(tJ.er) en Hlchiels(Crnquaatenai.re) .
Belde finales zrrllen uit I deelneuers bestaan.
§chlftlngeredstrtJden zullen ulteraard al}een dan plaetsvlnden, ranneer
er meer dan 4 reBB. 5 inscbriJvingen zijn.

Sneldamkanpioenschapp€n van Belcië

Doordat de gebroeders Verpoeot verplichtingen hadden in Nederlandr rrÊ8 de

strijd op€ner dan ooit. De geroutineerde Roger f,Ieinnann va.rr Brabo, dle
in deze wedstrijden meerdere malen hoge ogetr goolde o zag zl.in kans schoon
en behaalde ongeelagen de tltel met do zeer fraale score varr 16 op l8 gtrnten.

r

De eind.stand in de hoofdklasse
l.Klei.nmann (Brauo) trol

. Z.Eoungou (Bnreser )
] . Grégoire ( uoean) !8I
4 . Pj.ens ( no tonae )
5.Claesaens (grauo)
6.Verschueren F. (Uer)
7 .E.CIaee ( Scrrerre )
8.[illems (nrueeef)
9. Marseaut ( Bnrseer )
I o.Moris (niaUo)

groep luidt ale volgt:
9 7 2 0 16

9 7 0 ? 14
9 5 1 1 11

9 1 4 2 10
94149
g 2 4 1 8SB
g 2 4 

' 
8SB

9 2 4 7 8SB
g 1 1 7 

' 
§B

9 0 1 6 1§B

51
56
54
21
1g

In do eerste klasse werd, Lenmene(Uosan) primus net 16 uit 20 voor lFersteegen
(nrusset) met 14 punten.
In de ?de klasse was het Ullvers van lxelles die het haalde net tl ult 16.
In de Jde en 4de klasge behaalden E. de Baetselier reetp. T. de Baetselier
(beiaen van Brabo) de eergte prljs.

Interclubkapploenschap -vaIr Felsië
Na 1 ronden is het reeds zeker dêt de Danclub Genk de titel ntet zal'
nant n^6 de hoopvolle 8-O start tegen Genk 2 noesten de Li-mburgere 2
nederlagen incagseren ; nI. 2-6 tegen llosan en een nog zraardere 7-1
in Lier. WelLsuaar moeeten de Glen-kenaren telkens net vergchl,Ilende
aantreden, tsa,ar toch bllJken verschil]ende opelero totaal ult vorn.
trntussen tijken de Luikenaars regelrecht op de tltel af te etevenen,
met 1 forse zegps prijken %ti bovenaan de rangllJst.
ÀIleen Lier zou nog roet in het eten krrnnen gooien, ofschoon utJ reeds eon ôrer
uoesten toestaâ.n tegen Oenk 2.

1_



}V E R E LD K A [T P I O E N S C H A P.

Wet elgeuliJk nlenand meer vcrwachtte blJ het lngaaa:ÿaD de:: Iaatete rondorle toch nog gebeurdrEa:m Wlerane heeft tle titcl
nogr nlet kuancn prolongeren.Wcllsrrar elargde bU rr la

zlJa partlJ tegen TsJoSolev genakkcllJk remleê'te houdolrdoch
,', , Gantrarg,-O1cro, cÿoneens op €€tr puntcnilellng lnge aehat, alDalr.galo

cchter1ncenfraa1ogverwinn1ngvoordcRua'rtarôoordt&t
zioh aradü.;r.crooa rlrit te plartaea. Er zal air ceu trsekrop
gcspeold uoeten roraten. Rob CLarc ÿl.GI in de rcliletrlJrl-t t tcgau oa eindtgdc aancu mct lfttaJanakt o gedcelitc 6' plaate.Ook dczc 2 spelers zullen lu, cen'hark peÿel ultmr
vlo zieh voor d? tlnclc van het wereldkauplo ep ln 1980
plaatrol.Waar eB ÿrEnc et d.ezc beldo herlanpcn zullca plaatsvla-
êen 1t Dgg ntet bakenct.
0p de 3e plaate clucligcle TeJegolev net 1 punt achterotand.
Eea'fraal rcsultaat bchealde d.c alcurkoncr Ba ati.raErei itlc .rtr
gedeeld.c 4e plaata bohaalde, sanen met Rus Koreacvakl., rtte tn <lc
leatete rorxde.do Naderlanclse kempioen Frank Drost riet to vcr-
Elaau.Ook deze lforq, let alet heLcuaal waaaakcn ca zahb ar Ge!
ultstekeade etart tcnelottc af naâF cen 9c plaats.Ienelottc onee
landgenoot Oskar Verpocat.ZoalE btJua te verreohtea rae eindtgdehlj op cle laatsto plrate.Dciortrlae& ltgt n.1. nlct zo-leer ..n
ceu nlud.cre vo:rr of aat de rpeel eterktè, d.hch Eocr tfp bct leef-tlJctsverschll, çuardoor alo ÿelrmoeldheld-vôoral tn ile 2e h6lft
van het tournool een ilanig woord.je glng meespreken.toch noeten
we bewonclerlng hebben voor de grote vechtluat raarae e Oskar de
§ederlenclee en Ruesleche grootmeeeters te IlJf giDg.
Ds elndstancl luiclde altlue,/
1/2 Qalr:fÿnar,c en tlÿlersna 11, 3 leJego1ev 14 +/5 Baltl.a:nnet eaKoreneÿgkl 113 5/7, clerc en MlsJànskl 1A? t;Ilroat 10
9 l[rDaye 9 10 Dlaw I 11' Nlmbl 6 12 Verpoest §.

HLer:onder cle partlJ tuescn Anatoli Gautwarg, ea Bob Clerc.

cn alta::netief ragrl g-23

omdat b.v. au 39_3f verboalêa
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27,41-361 18-23 (zj-e diagram)
ffiiletaat zwart vrlJwel op verlte B, ,

doeh ook na 27.. . . 1B-?2 28.27X18
13X22 29 .31-27 | 22X31 30 .36X27
1e-18 )'l .4+-391 9-13 32.39-34!en
op de volgende zet 3449, wasl het
we 1n19, ho opvol Bewe e et . In d,sze Yo-
rlsnt' te het volg,ende eehter verbo-
den voor wit 31 .38-33? 9-1) 32,
40-3+77 17-22 , I )3.?6X2A 18-22

30X1 9 12"J9'37.23N.1? 11'-17 )8,
1Ax21 16X,4T Ben formldsbelo EBVoB-
klepper !
îenrg near de p.artli.
2 4+-79 12-18' 29.)9-341 'l-12 29*
4i=39 | QT -22 wa s re e d e sch lj fwln et t

doch ook de teket-zet .'
lE vernietlgend)'
30. . .18-ZZ j1 ,ZTX1
1 lxa )2.31-7T2-7 33.
27-22 TlEze )4,26x1f
7-11\ 35.17-7fr6-21
36.3g-JTZ8X.39 37 .
ïEff.+l 21-26 38.[ÿ39
11-17 39.12L7rzc,X17
40.32X2TaJ-18 41 .
ffi3.t 6_11 42.lÉ6
1 1-1 6 4).39=fi(a1e wlt
hier 39ry had ge Epe e 1È,
dan rvss zwart d.oorhet
volgende venijntge zetJe
de remlsehaveil,binrr€lr-
gezeild. z1B-22 2TX29
24X44 40X49 19-24 30X10
15x4 25x3 4-10 )X21 en
16x47 t )
+3....9-13 44.42-37i
24-29 45.33X24 20X29
46.37-3fr4-21 47 .25X14

49.45pfr0-14 50. 34-zglffizs 51 .zr-21 Tæzr
Szr3llIiZTnestrtjd, le
[e etred.en. Rob C le;u nLel
dat hij na 1 4-2o 26-21
25-30 35X24 20X18 21-16
te laaü,kont voor een
tegenaette en geeft zloh
.. gewonrlonrEen d,oou d.e

Ruspieehe grootmeeEter
ul.t Hilnek sehlttcronü ,

behandelde partiJ.HfJ hleld de Nedef$ander eoneequent vqet fu
de korte-vIéugelopslulting en etond nil,',t" 3Oe set ln fel,te 8e-
wonnen;Clerc moest materieal offeren en speelde elleen nog d,oor
ln verband met de wedetzlJdee tUdnood..
In IËDor geval za7. Illiersma het tegen d,eze &eer eterke Rus v6rre
van gema kkelfik krlJgen;



Nr. 1

BnÂ80 - KLANKEN

Ifr. 1 : Kanploenschappen van Antwerpen 2 5-10-1978

Zlltart = V. Eermans. Wlt = J. Deeleu.

Zrtart speelde 15-20. t{it overrtoog of hiit
lndien zratt 7-12 hact gespeeld, de bekende

da.mzet = 25-20, 27-22, 58-17, 19-14, 14x5, zott

genomen hebben. Ztratt kan de dam wel afnenen door

(ll-l9)Sxl (txt ?)lfuza, ErÊar bliift dan toch met

een nad.e}lge randschijf op 25 zitten.
Daarentegen kan hiJ rel een actie beramen tegen

d.e uitte }ange vleugel.

Nr. 2 : Kanploenschappen van Antwerpen z 1?-10-1 978

Zy-art = J. Dee1en. tdtt = R. Kleinmann'

tdit overroog hier 12-28 te spelen. Na de partij
gaf hlj aan dat hij dit niet deed ondat zwatt

dan volgende combinatie zou kunnen uitvoeren 3

lz-zy? (z+-lo)2axt 7 (t -t z) t t rt g (lo-l +) lsrlo ( 2b24)

2g-2o(15x44) r g-r /g-t +)tlrzz( ++-lo) 17-28(5-1 I )

5&)7 ( t +-t g) en wit za]- goed moeten opelen

voor remige.

Nr.7:ZelfdepartlJ.
AIs ,7e zet speelde wit hler '. 52-28 en rtreigt

nu met 29-25. Zvart achtte het raadzaam de

halvehekstelling te verbreken en epeeld,e dus

(ZUZS)2gxeo en om nlet tenrggedrongen te word,en,

sloeg zwart 3 ( 1 5224?) raarop wit de partij
uitrnaakte met de eenvoudige damzet !

27-22 en 7ÿ52.

Nr. 4 : Ihmpioenschappen van Antwerpen : 1 9-1 O.1 978

Zuatt = J. Deelen. Wit = F. Eolm.

De KIKKRTZET blijft nog altijd slachtoffere

maken.

Idlt speelde hier 40-74? waaroP ssart eeu schiJf

won door 24-70 arlz o volgens het kikke-receptn

Nr.
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Nr. 1
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ffi, "ffi,ffi,ru
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Ef.1 .ErU
E-r:f
Df.4..

EINDSPEIEN.
EeÈeE!- le i - - - {e s - ! e e } *. Damclub Brabo

Ei;;-;riur" d.e oproeelnsen van het Oktobernumner:

27-22 25X32 22-17
27-31 1X34 31-48 34-25 45-40 25-3
32-27 45-40 +6-41 50X31 41-37
40-34 26X48 35-49 eu zowel de zwatte
dan word,en onvermii deLti k ge slagen. Het
trornpet-motlef .

Ook rta trecrlc rceka etadgpelcu 1e gcuakkeltJk op te looaen.
Soch kcn nou cr rel geaoegcu aan bà1ev6r 6n zc zlJn bovenillcn
I'certaan voo:r cllre. pàrtlJspelerrwa:lt'e1e nen nl'et rto Julatc zet
doetr<l8 lopou deze ettndcn op reulee ult.
Yoor r1lo Etiutlea Seldtrrlt apeelt ea wint.
Â116 4 de etàdEpelàu zlJn var §cderlsnilse euteula.
ELeronclcr volgca' ile eUf eretaailcn:
nr.5. van E.J.l.vcn .Ocliler:- zaart;&31w1t s39;42.-+6
ur.6. vlu J.J.E.ilertcna

Zrsrùrôan op 23
Ult :7r5O eu ila,n op 35

nr.7. Yan J. J.il.Merteag
Zrarlrdarn op 26
wtt 11611'I ,22 en tlam op 1

nr.8. Znart: dan on 26

- 
wlt t,7 r17 r2z en ctan op 49

Bij do twee lEatete stendeu kont het ei' voor zrart op aaa een rlttc
schlJf, te krrnnen elaaüçanders verlleet hiJ iloor overmacht.Mrer het
ie blJ deze poglng ctet wlt het ultnaakt.
Oploselngen lu hot volgeude nunuer.

?4_2O 3X2Jt. go_341

Echt, f ale de EBBrts '

zogènaeud.e sohulf *

î
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DAI\INIEUWS UIT LITNKLAAR.

DJ.agram 1ic uit hot Gtcnkse Clubkarupio@lrsckrap
Botsie Uenrers met Zwart r l)auJ- Uirkx ineù wi-t
!]r ziJn rrog aI" wat gaton j-n de witto stand cn lJotsie
ruaakt da.ar da'n ook dankbaar gobruik van, @en prachtJ-gr
damzot mot onmiddel i jke wj-ns t , ' want na de darn zet
zi.jn de overg@bJ.even wltte sctrj- jven machteloos e

V1a ?L-?il 32x3. 2. 2-7 3x2O,. ). L5x42 jJx4B.
4. 26xh6 verdvi jnen de wltte sctri jven va,n t t bord.

Het tweede diagram is uit cle sctrif ti-ngen van het B.K.
Hubert benaote met wl't r Paul Dj-rkx zwart.
Zwart sp@e]-de hl.er Ço ]okzeü 18- 23 . l,tll-t dachù nu
e@.n schijfj.e te krrnnen wlnnen door 30- 24?.
rnaar Pa.ul wist det hij dan op 50 %ou terecht komen
D1.e rnooio dasrzet ging a1.s volgt , clrrs na 3()- 24.
1. 19x3O 28x1O . Z. I5x4 J5x15. ). 22-27 ],LxZZ
,+ - L7x5Q,

I{ot 3é Dla8raru is eveneerls uit de schif tingen B.K.
voor ds derd,e maal Paul Dirkx , die ook d.eze partij
irr zt jn vo orde e I be e le cht . I)e wi t s pe 1er paul Dirkx
sp@elde kri-er als laatste zet 34-lO ! Itonald van-Hock
die met zwart sp6e1t l.eeft daar geen enkel goed.
antwoord opr hij probeerde rrog LT-ZZ? .
1. ZBxLT LZxZL. z. jox]-9 1:}xa4. ). 3T-3L 26-28.
4. 33x2 2Lx32. 5. 3t:x27 20-25 . 6 . 2x3O 25x34 . 7 .3gx3o
Na nog T'wee zetten hacl Parrl de twee punten binn@rl o

rn diagrarn 4. speerde wit ars Laatste zat 16-3l- ,?j\taar zvart gaf toen zo ruaar drie schi jven z4-zg t, | *Hoe zvart dat verdsr tot een goed einde bracht
vind u natuurlijk r,el-f wel . een Ieerza.a.üt stanclje,

Nota. In dj.ag-çrarn 5 rnoet sctrijf rr 34 op 4O
Staan..

Diagram 5 is ttit het Ilelgisctr Intorclubkampioen6chap
christ verhaag wit . rtonald varn Hecke ztta:^t.
op de L7 é zat speelde zwart z-T ? . rraarop )7-)? vorgdescir.iJfworlj-es is r1u niet rno6r te verrnijden.
Ronald spoelclo 1r-16 ? wat natuur].iJk àrn darnzet totgevolg had . )zxz]-. L6xzJ . z n )3-zg zLx33. J. 3gxz922xP4. 4. 3LxZ
Irr plaats r7an 2-7 ? hacl :ir-ratrheol goed LB-23 kunnen
spelen, verpticht wit tot )7 -)Z . Dan 24-29 | |

jjx24 .' 2 . ? 2x')3 JBx16 . 3 . 27x47 iL-27 . I{. 47xzo
39-33. 5. ZOxZL. 16x2J. i,têt t@]-ijke stand. '

In plaats van 2-7 O-t' lf -18 hacl ook gokund L4-2O.
rnet de dreigÉng 20 -25 of 1L1-23 . r.rit zo1q I t dan
zel§r moeiJ.J.ik hobben gokreèj@Îl . C,V, ' l

i



DAUNIEUU§ UIT 0Err
Dat er nâ de kanploenseuforie van vorlg Jear eon tenrgelag zou komen,
ïas elgenlijk we1 enigezlne te venachtenl naar dat dtt op deze nanler
gebeurde, lmau toch wel bljzonder hard a,êD,r Dat er met 8-O van de tweede
ploeg verd geyonnen, was geeu naatstef ; dat bleek rel tegen de Lulkenaars,
dle ons netjee met 6-2 lnpakten. §Iechts §ïertg en Dsinter rleten remlse
te behalen. De uitwedstrijd tegen Ller werd nog een grotere deslllueie,
yent het uerd een zeer zrare 7-1 nederlaag. Idederon ras het Dpinter dle
voor het enlge pr:ntje zorgde.
Eet ergote is dat bljna al de verllespartiJen te rijtea uaren aan kapltale
blundero, zodat het feit dat er nogal veel net lnvallers moest rorden
aangetredea, geen verontechuldlglng na6 genoemd rorden.
De krachton moeten in ieder geval samengebald rorden om de overblljvende
redstrijden tegen Schel}e, Bnrssel, Uit-Zwart en Ianklaar tot esn goed
einde te brengen, zodat er toch nog een ereplaats ult de bus komt.
Ook het 2de viertal kont er reinlg aan te pas r aI ls de 4-4 tegen Ller
vermeldenswaard.
Hler volgen de gedetailleerde uitalagen

Genk II -_ Genk J,
Rr.rmers Dslnter O-2
Claesen - §werts bz
Nelissen - Ten Berge O-2
Demers I Beneets È2

o-8

Gegb ,II - tier I
Ru.mers - Claessens ÿ2
Claesen F.Verschueren O-2
Nelissen - D.Verschueren 2-O
§chraep€n - !ùendrlckr 2-O

4-4

Brussel - Genk II
Vand.enberg - Bensets 2-O
Verleene Ra^naekers 2-Q
Uillems - Runers 2-O
Earo - Nellseen 1-1

7-1

vaa d.e eerste 5 speeldagons

Oenk I - Dlosan
Dsinter - Grégoire 1-1
§ïerte È Vaeseeu 1-1
Ten Berge Lemrnena O-2
Benaets Picard O-2

2-6

LierI-GenkI
Claessene Ç Dsinter 1-1
F.Verschueren - U.Uolfs 2-O
D.Verechueren - Ten Berge 2-O
hlend,rlckr M.Uolf s 2-O

l.t

Âfdeling Juniores

l{a 6 londen zl6t de 6tand er blj aI€ g€vorderd6!, aIB volgt uitt
1/4. pete, VaDbekbelgpa - Frank t{ellens - Jst Rout - §tevcn Janssens 10 pt.
5. Bart l(nevel.ô 6 pt. (uit 5) 6. Filtp Decleeae 6 pt. ?. llein Duchateau ! pt.
8. Bart vancraJmeat 4 pt. (ult 5) 9/tZ. Xoes, Bergnaas - t{arc t{aes - Pierre
ordieE - Koen §teenberghs - 4 pt. 15. Stiju VardêyoDre 1 pt,
14 Jos Bro€ckr 2 pt.
Er ls dus olalertuss€a rel enLge aftek€nlBg geko[sa. De 4 koplopera staan
nu gelljk, ho€ cI de gptoutiaoêrale Vanbekbergea (net t verloreÀ partlj tegpD
I!{aês yegetr8 tlJrlnooit) toch tlC favoriet bllJft. Iooht I611ê!s lets }angzauer
on bêdechtEarer sp€Iea, dan zou ook hU !16aoh1ê! tog aaD.olrreak kunaea naLen
op ôe tltel en d€ alental€nten Rour ort Jêlarana Souilea er r€].Ilcht ook uog
êe! BtokJe Yoor küllea at€kea.

I
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De nieuwkomers in de 2de groep doen bet uitetekend. Bter wordt geopeeld
volgens het noyenuesysteem. Ue noteren fllnke prostaties van l,larc Bergmane
en Koen Vandeverlrre.
De stand per 2O november:
l.Harc Bergnans 166 gem. 2.Koen Vandevenne 167 5. Eeman NijS 146
4.Mlchel Grosemans 140 5.Rudi Monten 125 6.Koen Vanduffel 12O

7.Filip Vanheusden 115 B.Raf Poppe 1 09 9.Uouter Kortooms 77 l O.Rudi
Jacobs 71 I I .Frank Delbroeck 62 1 2.Peter Thijs 54

Hier is bet zo dat voorlopig nog nlet gezegd kan rorden dat de koplopere
duidelljk beter zijn dan de rest. Eet gaat hier neestal nog om erg vlugge
partijtjes waar.nog betrekkelljk weinig inzlcht in het danspel aan te pas komt.
ldaar al doende leert men ; iedere vrlJdag rordt er trouwene eerst een half
uurt je danles gegeven door Willy IrIoIfs. Âlles loopt hler gesueerd dit jaar,
mede dankzij de bereidrillige medewerklng van Budt Ten Berge die de 2de groep
volledig voor zijn rekening neent en terloopo het diepere konbinatleepel
uitlegt aan de gevorderden. Dit eyoteen moet er wel toe leiden dat binnen
afzi.enbare tijd D.C. Cenk over een volwaardige jeugdploeg zal kunnen beschj.kken.

Uill-v Wolfs.

Bekgrwedstri.'id tegen ltaastricht.
0p 2O novenber vond de returnnstch tegen de l{ederlanders plaats die moest
besliesen of de fraaie beker definittef ln ons bezit zou komen.
Na de 1 O-1 0 in het voorjaar was de kleinst mogeliJke zege imnerg voldoende,
doch dat de Maaetrlchtenaren daar zLcb niet zonder meer zouden bij neerleggenr
was zeer zeker te verrrachten. Eet werd dan ook een zeer spannende strijd
die rlederom op een draw elndigde. In de lente van 1979 zaJ- er een beslissings-
wed.strijd gespeeld worden ; er zal. geloot worden uaar dit zal- plaatsvinden.

Clubkampioengclrap van D.C. Genk.

Na een enigszins aarzelend. begin is de titelhouder Dsinter er nu toch in
geslaagd zich van zijn konkurrenten Los te maken en gaat nu aLleen aan de kop.
Vergcheidene belangrljke medekandidaten hebben aanmerkelijk puntenverlies
geleden, bv. Ten Berge, lr{llIy Wolfs en Vendomael hebben reeds 5 verltespulten
en Swerts, de kamploen van het seizoen 76h7 ecoorde nog maar 9 punten uit
8 partijen. De 2 Lanklaarders tr'reddy Borghons en Christ Verhaag daarentegen
doen het voorloptg bijzonder goed., aI kan er natuurlijk nog veel gebeuren.
De stand. is als volgt:

gry.
l.Dsinter I
2.Borghoms I
].Verhaag 7
4. Ten Berge B

5.Roncada 9
6/7 .hl.tlJolf s 7

Vando:mae1 7
B,Swerts I
9.M.[JoIfs 6

tO/tl.Benaets B

Dirkx B

12/14.Ruruers 7
Claesen 7
Betsie Demers 7

1 5.Ne11§sen B

1 6.Ramaekers 6

1 ?.Vandecaetsbeek 3

1 B. Vael-en 6

1 g.Prils B

sE,. EEE. JEEL. PU$rEN
6 2 0 14
51011
5 1 1 11

5 1 2 11

7 4 2 10
2509
+129
1529
2117
5147
21r7
1045
?276
1046
2155
1141
0212
0151
oo80

-É-æ 
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Hl-ernaa Et ziet U e en etand ult e en vroegero
perttj varl mijze1f tegen miJn clubgenoot'de
bekend.e problemlst J.van ToI ul-t RotÙerdam.

Nu komt zwart met '12-18 en zal- d,e wltte êan
a1tiJ d met gelijke etand. kunnen afaemca.

Het volgende fragurent ls ult een, prrtlJ
om het nu lopende kami;loenschap van Genk.
Paul Dlrkx met wlt speelde hler onnadenkend
31 -27i.2,1jn tegenstander Budl ten Berge Elak-
te hler dlrekt gebnrlk van en vervolgde met
2)-29 33X2+ 1i9N30 35X24 16-21 ?TXT: 6-1?
7x1B 13x35.De etand ls wellewaar nog gellJk
doeh na enkele zetten glng de wltte schtJf
op 24 verlorenrhetgeen ne een 1Ota1 zettea',
reeulteerde ln winet voor rwarü.

Ilet )e diagram toont U nog lete ult het
arehlef van Uw redacteurrdle hler met de
zwarte schijven opereerde tegnn J.Sulker
ult Den Haag. De laat ste zet srae 2-7 gewee st
eu wlt zLt d.anlg ln d.e kneI.HiJ meend,e toeh
een uitweg gevonden te hebben en speeltle
48-43.Het verllep nu verder ale voLgt:
18-23 46-41 23x32 4?-37 19-241 37X28
24-3Ol en wit kon opgeyenrwant op 34-29
volgt 2741 36X18 12X.45 en op 43-39 komt
eveneens 27 -3'l 35X1 I 12X43 39X48 )0X28
me t 2 schiJ ven winet .

Tenslotte een prachttge damzet na
interessante opentng.
1-33-29 1'7-22 2.39-31 11i,-17 3.44-39', 6-:ll
4.50-44 2.0-25 5.35-30 19-23 6,3e-?,A ?;X3A.
7i.3TX2B 15-21 I .41 -37 21-25 g .3A-)E 14-20
1 0.3 O-24 9-14 11 .4i4AI' zle dlagran.
En nu volgt erl 1'7,-21 l' ?8XG 7f*-11-, 6X1,Tî
1 3-19 24X22 21',-27/ 3ZX21t 25-30 34&25 e}.l ï17x19 14X41 +6X37 26X50 25X1 4 ÎOX1 g.
Komrnentaar overbodlg !
ïffooler epe I d sn he t d,amrnen le cr ntct tl

een

4o
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Dlt s1.ln cle aantekeningen biJ ile enkele jaren geletlen geepeeldc
p.itij"t"À"cn-Osinter tet wii tegeu 1om van Iloutta on het Gcnkee

voorkeur voor clc rlttc opetelllng,
b.v.34-29? 27-32 38x27 13-19 24x13

1ak werd ult6evochten cn waarln
hèt terreinvoordcel ultelnilelijk cle doorelrg 6af.

4q
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cD ankele laeti.ge krangen bU waronrwlgten er toch vler 9P1oe-
ssrîr het volle Ëo* - beha}@nrwaaronden Bctate DsmorE. Bravo t
Etrbert Bcneote ËaË,, XllJkhedén met 8r.46 en Plsrrc Ucltssscn
bowandc}de de vgrk e wcg mct Bre48.0ok bU 48, gaf htJ ntct dc
autoursoploestn§, d. hU kwem net êê8, keuriig, eluttandc hlJ oploa-
etngrwesrvoor Plcrre due toch een punt verdtent. -

-27 21X)2 3r.38 48119 
'8-43cn rlat iloor oppoalttc.

16x9 4x13 lZX+- tl-tg(seôr, )
9-34(se.tw.) 15x40 38-42 -4o-14t2- )4 ( ge0Wo ) I )À+U Jé-fi4 - 4t/-

44-39 )5X)3 30-24 19X39 11-7 lXlZ 1Tt28 3)X22 16-11

- 6x1 7 p1x]4 igx)o 32-27 z?x)1 z6x.i9
Err44r 29-24 30-35 37-31 )5xZE Z7X9 25x45 24I;Z 4X13 2X,

.d5? 30-25 zo-24 a5-zo 24-29 tq-4o 15x24 39-34 19-n )44a

- 
r3-r9 4o-i4 29x4o )5x+i 24x35 14-40 35rl.1 $-19 44x11
3ffi7 ' '1

4f,45. 39-341 15-2ot? 34-29 2)x34 28-33 19\19 38-31 39x28 i

32X1?t'22-281? 1X45 14-19 25X32 2-7 4rX1 13-18 1X3
21-26 3X21 16x49t? 31-27 49X16 37-32 16X49 42-38. 49X46 36-31 26I)T 4741 )7-42 48X37

.4'l .. 37-31 26X28 2,7-22 1gX2T 3q41 27X36 34-30 2+X35 44:4O*- 35X33 38X2O 15X24 47-4't 36X38 43X5
I!.nr48. 28-22 17X19 3B-)2 45X12 4B-43 27X4O )3X4
Ef;f'qË ffi-4i 4ox49 43-39 49x47 26-21 47x26 )g-34 ?6x;o 34x).: 

1 4X25 )X1
D.ro 50. 47-41 23-29 394) 19-?4 3Ox17 11x31 33X24 31-36 )T-)1

- 

zGx?B z5-zo )Gx47 38-33 47xz9 24x,4 1|.xz4 4-18

De ladderetand zi.et
1 - Freddy Borghome
2.IIubert Benaete
3 . Be t sle Demers
4.Plerre Nellssen
t.Hugo Ramaekers
5.Paul Dirkx
T.Chriet Verhaag
8.Eddy Smeete

nllrnrrrlrnril1rtt
Itn'lmnnnnnfltt'l

(oe Juiete zet)
tltrrrtlttnflrtÎtlflllR

(Damclub Genk)

er nu a1s vol6t
(De Juiste zet)
( Darrclub Genk )

n1r?tltnllil1rItll'lil

uit;
51*
4e*
49
47*
35*
)o*
21

9

Voor de volgende eern:Le vraagetukken hebt U ile tlJd tot 31 Dccen-
ber.Dltnaal hoop lk meer oploastagen te ontvangeu en 1n hot b1J-
zondcr van de letten van de overlge Vlaamee verenigllgen.Bctrcffea-
de deze oploaserawedatrlJd nog het volgencle:Hct 1g een z.g. leilclcr-
wedetrijd en iedere 3 naanden wordt er een prlJeJe toagekead a .
d.legene dle op dat monent bovenaan de ladder etaat.
Deze wedetrlJ d. loopt a1 vanaf Maart en lk kan d.ue moeill j k de
reed s behaalde punten laten ver
nen dus lffe I ond.eraan r doch de tr
van tlJd automatisch naar boven.
nlet om de prlj e maar om de ÿre
oplosÊr1n6 !
Op de volgende pagina dan de problemen 61 -70.
Veel EueceB! !

4L
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Voor el}e probleulen geldt utteraard.:
Wlt Bpe e lt en wint .
Er zil weer van allee blirdus zeer llehtc
kostrdoch ook enkele vrlJ, 1aet16e YDa83-
etukJee.
De eerete 3 rijn van de oud-wereldkamploan
Berr,rard, Sprlnger en rr.4 1e eell moole
damcomblnatle van nog oeu oud-wereld-tGm-
ploen, de Fransman Maurtce Balchenbaeh.
ÿan nr.6J en nr.65 wordt oveaeerrs het
correete af epel 6,evraegd em, brengen dug
allebel 1* punt oP.

6t

43



Èet hee f t natuurll Jk te naken me t de It f ornelt dat dc
de reaultaten van ons ylertaL ln dc Bclglechc lnterclub
eonpetltle nlet van de bovenete plank raron Gn raardoor , '1 ,

verhoopto tscorea ntct kondan bcrclkt rordcn.
EdrardVanBourc1zatcrtcgcnVandcnbcrgno8cGnbcctJe
vcreuft btJ toen htJ con bcetJc tc6cn rtl cn danlr t;rn6 {n i

Gcn dans trlJ d gcc at,apul tccrd rcrd, ' l

Dc aondag nadlcn tcgcn Chrlat {rrhaag Blut hct lcts v}ot,tor
dochz1JnnoBbI.cok1ndeotndatrtJdntctBçhcrP6anoc6
aenteslcpcn om dc rlnst to bcrclkru. ,

Innlddale hceft onzG ceretc bordapclor cr terug z1n 1n
gokrogcu cn tG vcrhopcn hct bcetc voor hon ln dc not
koncnde strlJd.
Karcl Dc Raodt lummeldc ook aL naar rat achtcr hct bord.

ZlJn on6clntrcaeccrdc do.!1nt roaultcerdc ln rcn darconbinetlc tcgcn lllIrac
recrdoor Deairr Brur.Llot8 grl1Jk kon rakcn.
I.8.! d. colnlltlan yar Larklaer rcrd rccr blJzoüd.r olzorgvutdlg 6rcpcrld
zodet Froddy Bor8hoic vrrd{cnd .cD putrt rc8enocptc.
übbaly AD.Irbrur.n pakto t.B.! Haurlcc llaro ul-t uot atcrk epcl cn eru da[zrt .',
bczÇgaldG hct lot vea do etccde 8oedgerutrte Brusacl,aar. :

OlEe ElGuro l8lrllat dc[onatr.erd€ dc zondat daarop fr6r rit poftle apcl-
trohu1ok,d1trea].téEcnP!u1D1rckx,dochkond1ttotccn1cdereYerbrghtn1at
otEcttcr tot rlDat t
Gllbort Cl8ra tenslottc kon dc atccvaete afrullcn val Eayc al.et uttbulton
ondanke hct atr).119e fclt dat dc Bruasolear alet van dazcltda krâoht ras.
Dc rcyerchc op d.zo to.Epellnt.! kon hlJ op ahpclc rlJzc !.rcD tcgcn Prl.la.
iledat hlJ can Broonzot rocht toepaeeen volgde deernra 106 ce! haatetrgezet ,

zoale hct ÈockJe voorschrlJft.
Hct 18 eplJtig voor onB vlcrtal dat eea punt r6Sgeg6ven rerd tegcn Danler Brurcl-
lo18,zotrlct rarcn z6 op d1t ogonbllk nodekopLopcr gerceat.
Ecr klela. anccdotc ult de ceretc rondê tâgen BrUEEôI: al-Ie ylcr partlJer
b16kcn p1ct8 bc'i:nd'" 

é'fiê'Id"âhrmen
Zondcr det ÿc ook aaar ôén tltcl behaalde 1n dlt natLonaal cacldartreffen,
kunnen ,o toch tcragcD veD auocoa.
Gllbcrt elr.B ovGrtrof zlJr zecr aterke prêEtatl. van verl,edoa Jear rot .r I

rerd zcede tn dc boofdklaascl t. kunnen raarachlJnllJk ul'ct tenoe8 dc nadrnk ;'1

1ô8tcn op dlt folt ralt tueaenhct kruli yan dc Bolglaeh. ElrldîlËorg zlah ,',,ocr reldadlgo !çore toec1goncn 1a nlct lcdcrcen t6teÿâ!.
ZlJn fraalatc ovorrl!u1!6 rea ramachlJrUJk rel tc8cn tltclkaadl-daat ttlcbcL
Gr6go1rc. Hct ontbrek h6E zcLfE aog ean dat letaJc B.luk rurdoor hlJrot I

'ho8er op de kLeeaclentgladdcr had kunncn kllürên.
ftÀ €.r8tô k]eeec ctarttc Karel De Recdt blJzoûdcr 6unat16 doch 11.t rccr dc ' ,,

tradltloncL6 rtcken vaIlen reardoor een'vlcrde plaate hcl tcn d61c vio1. l

A1 nct al nlct btJatcr elecht. ,,r ,i:
llc rc1 oadcr haar riald. prestcerde ra6 Chrtatlanc Claea. Ieerrch1'JnllJk
older ds lndruk van het Boronolccrd ErulcllJk gezelechap kon !c op tca! anlc1 : _,,.
noucnt haar rcrkcllJk bunncr berlJzen. Zo ls ola deu ook volgcrd Jarr ccn .

reva[chê verechul d16d.
J'ohnny Àbclahauacn re8 teneer8ealagcn to
hcu Ln treede klaste had 6eatopt. Onz6 o
hcdea tree rckol nochtrna pGr8oonltJk ui
ctrlJdleidcr vordrccn ln dc nlet na ccn
Âl-e crcuua voor zlJû te la6c opatell-lag
lr [ot.erdot aochtaus do nobol. onbckcadcn E6c1s c! tux ln corttc klaalat .,.1
H.t zlJtr vlJfd€ pleatB rae Johlny nlet tevredcn en zlJn club8croten evepqln.- ''j
Abclehiueca-zaI iolgcnd Jaar lcdirren dlcta EekeD 1! iclko klarac hlJ tÔI bclooTie,,.]

'1\
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A NALYSE
Ilt veu do bclengr{Jkstc Eonlct do belentrlJkete rinstpartlJ het hot ÿoorblJo

i]-i tar.ldkriploêtrÉchap te Arco ra6 dez. van Anatoll Gantrarg totcn Rob C1erc.
' tlko rlaatpartj.J van eên trootn6e6t6r te8.n êcn ander grootueeeter 1e aatuurllJk
'.t atrorü lndler dczo rlnat nlet het re6ultaat le vaa een blundcr vln de één of arrdare

Düt1J.
A. OIII,;ÂRO I'.S.S.R.(I.G.M.) . R. GLERC IVBDERLÂIYD (I.G.}I.)

, 5âi20(J6d.D hternedc geef t zrart a1 dadeltJk de voorkour aen
zet dtc eLlcezlne belengrckkender 1e dan het geelkte (19-23).

: cohtcr nlot preDCD en antToordt 31-26(fl_:!§.) 38-z7t raarmede
veek teBPeclâe ,?-r2( 7-t t ) 5641Tî9--zil'Clcrc hccft nu 6ücn zr.n Doer 1n.en Rôorenbur8-opetelllng via (18-22) oudat Da

45-r8o-tl) b9-4t(1r-181 5?-t1Q1-2?) 12x21(16x2?) 42-5?l vo18t nct aantrckeltJkcr
, Ép.I ÿoor rl-t. Dmron rear üat (7-.tt ) een kortê vleugelopBlultlag ultlokken
rlt door orltrert 8rctlt rordt âÉîS'lrepen fl3fl(19-25) z_8x'§(14x21) l)-ll

r-28) S2xalUJ,{lü !ræ- an de opelultlng iE eèn vaetetaand felt. Bê1der
rpoelplannen zu11cu voortean af8eBtc[d torden op dlt atractlof 6pe18enre.
( ro-rr) 4r-a?(l?:!o] t9:21(1r-te) 46-41 (e-rr) 44-r9l\2) 48-4r! -2.) tz-tr
@@zË'-EE[6iEetE-ïôâr-I-Tàt-îoe-r je-be;T;-Be-
vêcbtrpoattlca 1n te letrôn, rant blnnen enkele ogenbllkken ÿordt er terug
f.chtrtr.6ka kontekt Boüaekt tu88en bàlde vechtJaa66n. 4?-b1 | beter dan 4158
ondet rlt dân rcn bevrlJ dlngeac tle kan ultvoeren net (18-2f) ,r-28(17-zz) I

Zrert aau zct loct nu daadrerkellJk gaan bêBllBÊen telke voortzettlng hlJ
ürat rcncn. (20-24) 4548L1_5-2o) taæop Gantrar6 eterk vervol8d nêt tÇ-tol(t_o-Ul tgë@)E-Ille;-üoêt toch rel de voàrkeur 6egeven rordeî-Ë7î (18-2r)
cin ôèntrunzet dle nlnder vlug de opgesloten rr1èu6e1 verlucht dle rlt ook
net zlJn opeluLtachlJvctr laet zltten.(zle dla8ran 1)
2? 18ç2121) 4È4](L.E) on nlst(?-12)rant tlan voTeb 51-29(23x14) ,9xro net
ocn lange vleugelopelultlng dle doodgeroon zelfnoord 18.
l{et M? neent Gantrarg op het Julete Eoment terug de
opslultlng tcr hand üent (25-ZB) gaat hler nlet neer opr
(1e-18) ]6-rt(-:-8) en nu trekt de Rus ten aanvel met
ffiQffiWro(8-lz) 4t-r6! reer een krachtzet ven
ilîîàa EI-lrnB-FaÊe-TI6- koffiïiG rlns t aeherpere vornên
f.aet eannGneno (t8-a3)t Clere heeft ntet veel betere
rent ooh (t}-zzI-ffio(trxzz) lt -z?(zzxrt ) 36xz? ( t a- t I )
44-rg ( en nlet ,8-35 regena (9-t3) 4o-t4(t?-22) ! ( I 8-22)
(t4xl)(?-la)( 12-18) (1 1-18)( t t -1?) ( 16x47) )
(9-t5) ,9-r4 ün 14-29.
Het geat au Enel bergafraart6 Eet dc Ametcrdanm6r 4449

een proSre8sleve
De Rue laat ztch

11ü afrlJkt van het

ron rêede cea
EoE 16âr vcrnlclzuoht.LlS-4) z?fl

Jf üoct.n lnlcvcrcn c! htcrne noertt
ltlâ 1r. (?4) 27-22(L2x;3g) 26r.17(7 -11)
kropt tooF6'c ilfEi Ëffir op vcra Tf
11n3 cn hl,J houitt rachtl8 bclde h€lftcn

1! b.drr'tg. (.2t+-Zg) Ql-28 ) ( lr-16) ( I 1-16) cn ( I t -l 7) 6ran nLct op zodat Clcrc

(tqrto) 4o-r4(a9x4o) 45rr4(to-14) ccn afru1l dlo clcrc
to-t ovorffi-trfiilT. ffi(@zl 26-21(15-10)
21-1.6 ll.et achl;vciber:EÉîil-rtÏiil t 1c-f,'-scÏiÏiiEt aoch
cliilcrtlJrt posltlonool yorll-cr 1r. l{a dlt hcrolech gevecht noet

dc lladcrlardar zljn lcerdcr crkGnncr 1n dc eylpetl.kc RüsBlacha kenpr.oon.
Drlk ztJ dczc aanrprckcnde ovcrrinnln3 llat Garttrrt zloh op dc 1utÈt6 ala8

ook ÀoE naaat rercldkarplocn trLersne tc hlJaca zodat hlJ zclfa tct het 6èlukklr
alct ln hct tornool olr8cnoEcn S.B.-aÿstecn ceret rcrd. f,lêra[a cr Oentrar6 Q5 ;n
!O lrullcn indlcn eeD dc flnancllle oliân yar eeret5enocrdc ketr Yoldeen tordcn
-c*"n" ilc"t rp on dc rcreldtltcl epclea. Indlcn Oantrirs verll-clt di! heëft htJ
a1g trcodc 1n hct f,.f,. hct rccht or f,lcrsnâ noglaale ult te datc! otr de tLtell


