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Iioof dredalcteurs G. F. Dsi-rtte r
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J.Deelen (nrabo)
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DE D A IiI.

Eindspe len
Damnieuws f,allli l aar

Oktober 1978

Beste clamvrienden;
3ij het verschijnen van het e,.r'cte nieuvrs in dit blad zou ik gaarne
e en zeor hort woordj e vooraf url]len zegi13tt.
Zoals U wellicht a1len vrcct heblten cle he::en Iiarel Delaeclt en idmond
Robl,ens bedankt als bestu.r:rslid van cle Vlaamse Danli-ga.Juist nu ale
zalren in volle ontrviki:eIing, zijn ic dlt feit eigenlijk we1 spijtlg,
doch genoemrle herêu zullen Luri-r::-,rlenen daartoe we1 gehad hebben.
Hoe de zaken zich vcrd-er zull er: ontplocien zu11en vuij moeten afwachten.
fn feite is een splitsing varl ecn zo zeer l:leine bond a1s de onze in
een pa:::r tai:1ligat s ei1;ertlijl: abeurtl ,maerr a1s dit de enigc ureg is orn
de zo b::oodnodige subsidies 1os te kri.jgenrrnoeten wij er zeker mee
rloi.r:.aan. Deze subsj-dies zijn absoluut noodzakelijk om ons rnooie dam-
spel ir-r veel bredere kring belcen.,'heid te e.even. Dit kan gebeqren door
middel van propa5c nclad agen in cljverse plaatsen van ons land en door.
hei inrlchten van tournoi ien voor antateurs en sgholieren en dat alles
kost zeer vecl ;eId. lle rnecste clubs zoqd.en gaarne dergelijke nanifes-
taties or, aniceren al s nen ove:: d_ nodige fondsen zou beschikl<en.
ilet is te hoilen dat de clambevreging in tle nabije toekomst de verzekering
kan kr.ijgen clat de rggering jarrlijks e,,n bepai lde som terbeschikliing -
zal stellen;en of dat nu via de K.D.D.D. of de Vlaamse Damliga gaat
gebeuren is van geen belangrmits elke' club die iete yril gaan iniichten
dan ook aanspraak kan maken o! een toelage van bondsrvegè om een en
andet tc firranc ieren.
.{"1 it percconlijl( val zeer f.r.oot be1an3 acht is het ve:rschijnen van
l{ecler:'l-i:ndsta1l.ge inf ornat.l e. Toen in het be;;in var: dit jaar ttspots
op Di,imft te''tiele giirg betr in in Fe hruari re dc ;,estnrt met een- chtbblad
van cle li..,r'ic -l-ul Genkrvrarti uite::i:arrl slecirts irieuy.'s van de beide lim-
burgsc: ver:eni,.,-]irr;ten ver scheen, ter.rvi j 1 er ooh rlive::se technische rubrie-
lcen irr ôIrf €rionetl- wi:r 'lerrr zo,;1e problerrenranal;'ses erlz.erlz.
Dat is ,lrn oi,l; r'le r.c,len drt il; d fr-,.nctie vi,ri ltoof dreriallteur van dlt
bIac1 hei-r arnva.rcl en il: cprecl< cle hoop .r-ri t r.!at ongeacht ltoe aI1es
verrier, zal i"aanriedere Yla.,trnse ,al;r"e:: za1 mer,re\.erken om deze periodiekte 1a.ten vo,.,rtbestaon en dat daard.oc,r het l:ontairt tussen de IIèderrande-ta1i5e cflibr lc:r'rler za1 uitl,elroul'rcl rrorrlen.

ilc0 Lil _i L I E.

Op de al;errene ver6adr rinE van de wereltlclambond is de ex-
rrlele ldkanrpi o e n drs.liet i.loozenburg benoemd tot voorzitter van dese
oi'i ::nisatie. Si jn lanr,tgenoot lTil,l om Jurg die kandidaat rvas voor cle
functie van secretaris r.rerd eveneeng verkozen.
De rrieutre voc,rzi-t ber r,yercl in 194) vocr d.e eerste maal kanpi_oen van ,. ;

liederlandrern titel die hij nog 7 naal in de wacht sleepte.In 1948
we r: c1 hij cle d-erde Nederlander t1le het were lctkampi oenschap op ziJn
na am schree f .lljerder hadden Herman lIoogland in 1912 en Bernartl
Spri-nger j-n 1928 deze titel veroverd.
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ndt dlt jaar Plaato in Itallë en
edstri.irlén gehouden vrorden om tot
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hijn kornen. Ook ouze l'laldgenoot . .

Oekar Vêrpoegt heeft hleraan meeg-e-daàu en het is hen lndertlaad gelukt
ofô[- 
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tê-ùf ààserànivroure Fortuna heef ü echter üe1 eeu

woà"ajà à"ààeipro[àn.onze landsen met
beteqâe FraËse- grootmee 6ter Hisar {ger ceu
Ëiôàe ae balans-in het voordeel v tg "0skai tllencle Hisard rÿe8ene drukke deq 1ng
;i-te ;r;;;-zôala te vErwachten wa :""t ;T3â

len e-
e ui It,
k!), t

erda mmer Bastlaannet. Al1een Gerrlt
urliJk llieranrap zoctat er van beido
aantraden-Dè èonbattanteu opeel-

: "âî1.I3: "*i:i#: : :- :i ":3:i':i,:';li"plaatsen innemen is voorwaar geen
schanale.Lange ttJd was er totaal. gcen aftekeuing ca pae iu tlc 8c rondc
le het Wlerma gètutt alleea aan dc laldlng te komen vla eea prachttge
overwl.nnlng op MitaJanekt.De Etancl 1s nu ale volgt: _l.Wlerme îf pnt. 2.lsJegolev en Gaatrarg lO pnt. 4-EaattaaraetrClerc
en Droet 9 pnt. TLMltsjanskf en Korenevskl & pat. 9.SrDatro 7 pnt.
10.D:LarrNlnbl en Verpoeet.

',JEF.UtDIl'\i:PI0 NSCHA

((voo:meêstrl jd.en)
15 spelere (Van trok zlch terug) spelen ln
twee groepen om I plaatseu voor de halve flnalet se
Groep*1 bèetaat ulî : C.laton en D.Verschueren(Lier),H.Bcnaets( Genk)
J. ?airken( Lier), R.üorle ( Brabo ), n. ÿanhecke (ITit zwart ), F. Borghoms ea
P. Dirkx(Lan-Etrêrc),
Groep 2 beetaat uit:W.Va:rhecke(lÿ1t Zrart)rF.Thuyebaert en G.lllendrlckx
( tiei.) ,Vandenberg ea P. Deguee (Brusset), V.HemanÈ(Brabo ) en C.Verhaag
(Lanklaar).
ûa 3 ronden ie er natuurlijk nog welnig van te zeggearrant de meeste
epelers zljn aan elkaar gewaagdrgetuige de vele remlser e.
Iu dle eerste groep echijnen Panken en Be:haete goede kaneeu to hebben,
terwijl ln de 2e groep de llerenaar Wendrlckx afgetekeud aan de 1e1-
ding staat.
Stand &xoep !l 1.?ankep I pnt. 2.Benaete 4 pnt. 3.DirkxrMoria en Danny
Versc-EfErfi-fpnt. 6.AntonrBorghoms en R.ÿanhecke 2 pnt.
Stand sroep 2: 1.ltÿendrlckr 5 pnt. 2.Verhaag 3 pnt. 3.IhuyebaertrVan-
fenberE èn lYalter Vanhecke 2 pnt. neguee en llermane 1 p.

In begin Nove
De hoofdkfas.egroep bestaat uit I p1
lier I rDamclub BrusselrDeJuiste Zet
Gewes:te1i jke Dcmclub SchelJ-ç r)Yit Zrva
fI(voril ji.ar primus in de eerste k1
In de llerste zijn er 6 deelnemeirêe clubsrnl.Lier II, Ci.nquant enaire,
llerai-ng, SJ-e eprll en-"t , Brabo en l:.oning Dannas.
De hoofdklasr egloep start rer:,1s oJ, ! l;lovember met d.e volgencle wedstrij-
den: Genk rr-Genk f I'Iit zwart-LLer r schelle-Bnrssel en Lankl.aar-Moeau.
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Laatste berichten: Sneld"amkami:loenschappen van België
d,ag, 1l l[ovembeil:be BrusseT "KÀnd 

j datBï] meX.den r,tch t] j.

DAMCLUB Sra(>s CLUI.J B.[,rtD -

Opgerlcht in 1944
slJPTUrrBEIt oKîOBER 1978 -

olùblok.af : Caté ,.Nreiwe Carnot" Redact 1e : Ji.Deolen , ' l
cârnorstraat 60 Weversstraat,I,
2ooo Antvrerpon 261O W ilrl jk

sokrêt8d8at: J.DeeLgn. 
Antworpen'

60 INTERNATIONAAtr DAM-TORI{OOI yA}I BiiÀtsO. 9Jercl andermaal ee4 groot auccer
Er waren zo'n 15O deelnernerg.lte sul:tEîEl-van otze lerlen:Yvonne: 2o ç
Frans;20, Moris :4 punten" Valilre;. do, Hubert ;10, Marcel :1o"
Rosa: 50.
KAMPIOI;ITSCIilP VAtltr,ttttuleltFitt,l]. Voor ôns jaarli jks kamploensehap noteerden
we I8 inscirri jvingeu: 4 meer aLan verlealen jaar! Jamrner genoeg kon Rosa.

\ Van Lent nj et mee st,arten diti:.r ze op doktere-bevef voorlopi.g nlet nag'
damrnen. Roger llr Honclt,re1,;e1mab14 inpler:chreven zag,en we aie etrste 2 spee:
da;zen nlet opdagen.Mis;schjen komb hj j rrog weI boven water.ùlaar clan zal
het rap ruoeLen fle heurenraücle -J is hij aarn liet maximum van toegestane
forfaits-Wc he hht.:n .ius nu ecn rcck: van 8(met Roger T)rHondt er nog blJ)
en een van 9. Gezien het uitp;ebreide cleelnemersveld zullen rle eerste
vier van iedere groep ove r'Ëa&n naar lioofclklasse.Zl j clie niet tot rleze
gETulckigen( ?) zul1en behoren, v,):'nrer dan f o Klasse. ltiet Die1s, die
nieL mee k,Jn starl,en weÉ1ens 2 nrlra.rrrielr studie, za-L de rangen van de
f0 K-[assers komen vervoegen r,n misschlen is alan ook Rosa weer spee}-
kla,rr?
WIJitl,lLDi(ÀM t,T0lrlir;CljA.i' i!i /rJ. Glr i,:,rr..li,.i ! I üktober steirt het persornlljk
r{'c' r,tTA-karl1pi or}naât,.a p Oiiinlrc n jrr Â'r'co iir Iioord-ftaliê.Tot op neaen zi.in
,.Jrr:i de t,)arûen van 2-J Ceel nenrtrr:i J)ol.-
llo orri( Ne d e r.l nrrrl ) (i ilnt 'rarg, Ko ron ic rs k
Diavr( SenegerJ ) l1errl,c, Slmone J- I i ( ItaLi
Nimbl (Cong,r)ùr>rrzag,a Da Si lvu( llr'az j
Gelderman( Isrtrel ) ]:i e c-r"e( llaiti ) illj
( lefgië) ,Cazemler (Zwitserland). Daarblj komt clan nog cle titelhouaie!
Uarm Wiersbzâ aI!e de iralve finales niet hoefrte betwisten. Want voor
Ce eerste maarl in de 61esc'hi edenis van het W'.K.danmen zaf er gestart
worden in J reeksen. Uit de eerste 2 groepen gaan dan 4,uit de clerrle,
groep J spelers naar d.e finale. Vceg daar Wiersma bij en ge hebt 12 :

final:isten.le hal:ve finales lopen van 1 tot 9 O'ktcber.De flnale heeft
p1r-rats van 1l tot 21 Oktober.
Ook Internationaal Grootmeester Eaba Sy(Senega)L) was ingeschreven naar -

volgerrs berichten verschenen jn een ltusslsch danblad zou hij ln Dakar ,,bij ecn auto-ony1e1uk om ]rcb lcven gekomen zijn.fnternationaaL Groot- :tl'
meèsber 1. Koepermi:.n zou wel wj.1 len meespelei maar of dlt nog moge1ljË"';
zalL zijn? lli j is met dochters en kleinkinderen te Wenen aangekomen.Elt È

zou het voôrnelden }rebben raar de U.S.À. te emigreren. . ;.
yoor het vo1.51en van de uitsla.;5en van het W.K. kan men vana.f 1.1O iedeiir,
avonrl af stemrren op de nier:wsdd.Énst van HiLversuu.Voor uitgebreltler
niei-lws ra:idplege men Iùederlandse dagbladen zoalLs Àlgemeen Dagblacl,
ÿclkskrant e -il .

1 978, ôp Sater-
j *T *T)e c l_en ,
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MCLUB

-f,outs prlrs ( rr-u-ef ) gT:"I:",yiti:t:1e1,8,
-Roger Kle lnmann (21-5-40) Jan Van RlJswl jcklaan

Yoorzitter P'enningneestêrr

-Jos Deelen( g-+-21) \Iÿ evers st raat ,1 
"Sekretarls Àrchivarts.

Jraeobs (tl-B-17) Amand.us Geenelrf.aan 25,
Wedstrljdleider Mpterlaalmeester.

-Jos Cl,aessens ( 27-l-76) letterlmnttâstraat )15 t
-Yvorrne Hup ez(B-3=45) KL oosterstf aat 5\ t

-P,au1 Ve rpoe st ( L-2-37 ) t ovel ingstFaat ,A1,
-René Moris ( 2 2-ta-77) Van Ersten'straat rB,
-I[af.ter van Bbuwel, ( ,1-5-40) Mortsplsteenwe 81261,

-lIug:o Ve rpoe s t ( lT-5 -75 ) Wint e rkon lngs t raat ,L2 ,
-Alfred Holm( 1-7'-70)

-Annle zoller (2o-l -41 )

-ÿalère lrermans( to-t-48).ran van RlJswlJckraan rrr, 
r"Zlr-orâSi.:ôBi"

-fsidoor $,ilIemsens ( 15 -L2-r5 ) Gebr. De Washterstraat ,1O5, 2610 UtlrtJk.i

*lfl c

It et st raat n[0 ,
lr ,il

-lhrbert T)e Bâetse1ler, Kamstraat rSt
tijde11j'k:

-Paul Verbols,
St.Mattheusstraat l,2,
De Eie zenr) , i '

Tn extremls nôg 2 n j euwe 1e<i en i
-yvo r)e Baetselier(l'T/l/]r}) Kamstraat B,

-Chri sti an Nol let( 1q54 ) Donkerst raat,

$"*l>s
OPgerlcht ln 1944

Clublokaal : Café ,,Nleuwe Carnot"

r Carnotstraat 60
2000 Antwerpsn

§ekrstariaat :. JT -T)ee 1en,
Vÿ e ve rs s t raat , 1 n

]üDDENLIJSf

AntwerPen,

2610 SI ilrt Jk.
PER 7L Or([offiR 197',8.

2000 Antwerpên o

2000 furtwerpêD o

21OO Deurne.
2IOO Deurne. :

2060 Merks€rtro

2OOQ Àntwerpeno
rtil

,u>) Ireer]-JSe ô

---a-

2060 Merks€rtro

1055 NeerlJser ,;,,rt. ,, ,,,
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ii.edactie : Jos Deel-e;n ('),'arrcfub Drabo-;'litlve!pÛnl)
il'everrstlaat 1 261O 'ilrrjlc

lliermerLe ,strrt ili rne L c:n rutrlj el. ,1;crvi jd ai'n lie t aer
tevens ook het scl:ocntte onde rriecl varl het r-'larrspel=
Volgens nenaen dle het kurulên weten is het eindspel en
mooÏer tlan bij het sehaken.H'et zoeken near de oplossing vgn een eind-
spel is eer sport op zichzeaf en geeft de beoefenaar veel voldoeni-ng.
Hât vinden van de oploesi"ng is dan neestal een triomfantelij l<e bevre-
diging.
Ik-wil beginnen met een viertal lichte stukjes van Nederlanclse auteurs
en wens U veel Eucces en oplosvreugde.

Dlagram 1 is van O.DOORNBOS-' zwart|12-1)-16-2)-25
wj-t' tz't-27-3o-)e-39

Diagram 2 ls van V.D.S. (de volledige naam rrreet lk helaas niet)
Zwart : d.am oP 1'llit 224-29-45 en dam op ?'1,

Di-agram 3 is van Jart Scheijen
Zwat:tz)6-45
':tj-t 22A42-46-4A

Diagra,m 4 i-s van II.J.À.v.Gelder
Zr,rrart: ,13 en dam op 26
i1i1 3{0-42-45 en dam op 35

Yoor all-e standen geldt=vrit speelt en vrint.
Op1oscinl.en in het volgend nummer.

{

i Hl ts{ z& L,,
W_W ffi {#,
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x met ttit .tegen Jglee, Vandormael
van de damclub Genk.

a e er1 echi j f achter gekomen te zl jn
toch nog heel goecl partij gegeven heeft.
Behalve ecn ana k telkens ook een
partij publiceren van ee11 of andere internationaal bekende crack.Dit-
maal eentje tussen de L'lalinees $IDaye en de lTederlandse kampioen Frank
Drost uit het momenteeL aan gang zijnde vrere ldkampioenschap clat in
ftalie plaa t svind.
32-2a 17-22 2t.,17 12-,21 )7-)2 7-12 3)-28 19-23 2eX19 11y,2)
3c,-)) 11-17 44-39 6-11 4147 g-14 5o-4+ 1-6 34-29 23X34 40X29
4-9 3)-2a 1A-2X minder goeô.,21-26 rvas hier aangewezen) 3S-33 21-27
)!i2117X26 2ili1l 1i-t2?_ )1-27 2?X)1 )6X27 14-19 33-28 10-14

l)49 2-7(zvrart hei:ft zijn Ian;.e vleule1 ;;oerJ kunnen uitspelen en etaat
nu r-oed) 45-4a 7-11 ia-.1 )(vrl; zvak) 20-25 4o-3+ 11-11 41-)6(t-11 1,)-)i, 17-21 )i-)':11-17 .'t7-41 14-2O 49-1,3'13-19(rvit heeft
nu 1ar:ti;.. r,!eI)33-28 17-2'r 2i 'i17 21 '.12 4zi& 9-13 36-31 12-17,
4146 17-?1(waarom trij 17-22 niet speelt is wel tluidelljkrwant clan kan
wit door 29-23 geheel loskomen) 27-22 18X27 31X22 A-12 39-33 19-24
22-17 I J-B(dannemen door 24-30 heeft gcen z1[; en op 12-18 volgt 34-3O
erL 33-28t))6-31 12-18 17-11 16x7 )1-27',t3-19 27X16 8-13 -43-39
19-2)(een belangrijke fout in tijdnood! )35-3Ot 24X35 )741 26X28
))x2? 1ar27 29X9 27-31 9-4 )1-36 4-18 )6-41 18X1 20-24 38-)3(wit he:ft het nog lastig en moet omzichtig epelen om alsnog de remiee-
haven te bereiken)41-47 ))-Zti 47.-36 1-23 25-30 34X2J 'lJ-2ç 25x14
36-41.tliermede elndigde deze partij in remise.
Ook de dambonzen spelen soms verr'e van vlekkelooe!

+6*41 1?-1A 394) 5-1(, 44-,+O 19-2) 2t:;t19 11::3+ 4A,i29 1C-14

(--)



DÂruhlIllt.rWS UI T L ÀN l(1",1\À{t .

Hot eers te cliag'rarn is uit d.e voorronde varl de lJeJ-gi
sche karrrpio@ns ckrapp@rr r ln rIo ze s tand lcon I'a,r.l l)irkx

, die rnet zwart speelde eerr rirooie claurzet uitvoeren
naar veld 4Z , Na het afnêpsn van de darrr stond hij
dan e6r1 echijf;io voor. rria.ar clie sclrijfr*inst kon hij
ook o@nvoudig krijgen door S-1.Z üo spelert wat in r-le
paùtiJ ook gobourde . - rnüen v&n Llers e llarnkrlng dacht
rrog op tijd ùe komen oln te sluJ-ten en speeJ.cie 36-3L
Nu volgd@ verra.send 13-18 met dubbe].e clarudrei-ging.
Na t 41-36 wolgdo 14-20 en na het afnemen vaïr de dam
storid zvart tvere sctrijven voor, korü daarna verloor
ruit zijn derde schJ-jf en I'au1 had ztjn eerste
2 purrten binnon .

Het tweode diagraru J-s uit cle Ger:kse kJ.ubkompetitio
F.rans Prl.].s mot wit tegen i\].bert Claosen.
Zvart speelde trier 18-2J . Na 37 -":Z volgde 11-16
32x 2L . L6xZf I,Ilt kan nu^ d.arn nraken door k4-4O
23x 32 . 3)-28 . 22x44. 3Lx2 De zwar.te dam op 50
gàat al-tijd verJ.orerl o or' z,-jn ruel verschiJ-lencle
varianten voor zwart om te prioberen zijn d.arn
te redden , rlerar eJ.ke poging faal.t.
IIet bes te is claarom na 3LX2. . 44-50 . 38x27 .
13-18 ! te spelen 2xl+ 50 -11 . 4x22 . lIx4J
Wit kan dan de darn weJ.iswaar nog afnelnen , maar
de stand blijft dan gel1.jk r eD is zeJ.f.s beter voor
zwart !

Het derdo dj.agrarn is net al"s kret eerste uj-t <le
voorroncle. Ckrrist verhaag urt't wj-t heef t als Laatste
zet ?L-27 gespeeJ-d erl drej.st nu eer,r sct.i-jf te winnen
iriaar Wondrickx J varr 1j-erse i-;aiiiltring haalcle toen zot rt
fantasttsche toer uj-t dat er na afJ-oop nog voor ioder

'zes sctrijven overbJ.everr, werarna het spoec.tj-g remise
werd.

IJiagram Lç is ui-t het Genkse C].ubl<arurpioenschap;,
Bctsj-e l)erners die uit drie wedstrijden al ze veel
punten heef t a1s ti jdens I t heJ-e vorige si j zo@l1
kornt ook hrier lÿeer g'evaarJ.ijk opzettêrlo 23-29 !

wa.arna t4-:O er) de wirrst rnras voor haar gernrees t .
GeJ-ukkig voor c'le l,ritspeler Ch.ris t Vertraag die aan
zet rÿas en net op het laatste nippertje eerl mooie
darnzet zag zj-tten vj-at )7-jZ . 2tlxJJ. 2. j4-Zg
23x j4 . 'J . 39xL9 L)x24. ll . '_))-zo 2Zx)3 t 5 . z7-zL
L6x27. 6 3Lx2. Na cleze s].agzet kunnen de sckrijven voor
zvan.t «.lan ook wel n j-et orrgeJ-uhkiger staan.



Dlagram 5 is oolc trlt tret Genkse Olullliautpioellschap
De Lirnbrrrgse kaurpioen L;. l)sirrter rlie ,n'rL zw,trl. sPeelt '
staat er trler schi jubaar rliet al te brsst voor.
De wltspeler l'agl llirkx clie irr }revitj'e tiidnootl va-s
trroeg irr cleze s tar-rrcl rerrrise , cLie dart ooli arall{iellot1le]f
wercl . llet 1i jkt er ectrber op clert wit llerrrakkeli jk lcan
Winnen door O11err{tetcirt, Ilzl 2,tl-t .i (;f Z\-2)? .

.Ftaa.r als (wit ) zwa:ît in clsze statrrt-l L7-2L s l)eelt , liJkt
_)$-J-J wel 1-jz@rsterk te ztjn. l,rer€rr zuabt kan dan heel
lakoniek e€n schljf offer on , waarcloor hij wlt ook
verpllcht eêr1 schijf ts offeren B. V. 11 -L7 22xLL 

"
Z. iS*f ZT,xL6. ). 1-tZl er rcls t(zwar b )nu nletc and.rs
voor hlit 25-219 . l$. Z4xL5 'à 34-3u 5. L5-2O 30-25
6. zo-24 ')tr-)L? . 7 . 2\ - )i 25x)b . [J . 2)-29 )4xL4
9. 1i-19 Ll*xT}. ]-Cr. I8x-J6 )
B, ))-29 za| r]a1 oor veel rne6r colrlpl. j-catle I s voor
zuart olJroepen.

\
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Iier.ensta; rrd.e stand is tiit een vï'oe6ere pertfj
onr het kantpiôenschap vail iiotter'clqrr van \951
tus;-.err Iiet 1r.ci..îir1 met r,vit te1,.en l)ciitter.
Zvrart spe,::l-de hler 12-1t en rvj-t antwoordcle met
)7, -l ,,vll:-. r:r-r.Er de vol gende uitgebreide afwikkeling
volgde: 1BE,?7, 31x22 

"4-29 
3)X24 20X40 45x3+

1 4-2O 25y.1 4 1 9X 1 O 28XB 17y,46 8-? 21 -?'7 t 2 -2+
( ee dvr. ) l-e 2+x2 1 6-?1 2X1 6 21 -26 16X32 46X45

UIt het clubkampioenschap van Genk 78/79 tueE erl
Jean Swerte en Albert Claesen kwam het na het
volg,end.e openingsspel tot d.eze di-agramstand:
35-30 20-24 30-25 1E-23 32-28 23X32 )7X28
17-21 31-26 13-11 26X.17 121{21 41-)7 B-13 46-41
2-B 37-32 .Clae sen kon nu d e vol-gende origine le
damzet nemenrdie jami',ter genoeg slechts gelijk spel
seeft: 1 8-2? 28X26 1 4-?o 25x23 2+-3O )4X25 15-20
?5X14 1 0];4 6 .':/it spe c lt nu +O-34 en neemt de dam
met gelijk spel af.
IIog eent j e uit d,e oude doos. Om het ctuÉtapploen-
schap v6ln rie damclub IIet 0osten uit Rotterdam
tusr.en voorzitl;er IIql eTl Dsint er.Zwart probeerde
Irier cle loh zet ü-12. .,11s lvit nu vervolsi met 32-27
:l 1-'i:'J 2:- - 1 I 1 )',;?? T-28 X ad . liB; lCl(7 d.an komt
?-7 ( rru 1s 7 -2 direct schi j f verlie s) en op 7 -l
rvii-rt ?4:29 1-i)4 19-2) )4:i21 1 6X49. Spi j tre voor
i)ci,ntcr 1,ir,;' zt)i tr,:;.eIlstander er niet op in.
'' o u-it iict r'eccntc Genl,.er iiat:ipioensci:ap.,iurner.s
:::ct rr,'it te,,'.::it l'rans I rils. Deze 1a,:'tste speclcle
lriez' c1e 1o'-zet 1')--l 9.Â1s iLumers nu cle damzet neemt
)iro i:'4 )i )i. -? ) 1L):4o )9r/+ 4C-:29 3):i4 dan
l:omt er 1i-:-lC! en vrit cntliomt nieù ae.n schijf-.rct-1ies.

I'1o6., e(t11 trouwetje" valt de redacteur uit de lvecLstrijd
Iiet 0ostentegen Vlai rdirrgen. De ligt uit laatst-
ûenoenrcle club_ speelrLe hier foutief 4)-35 en heet
verresr,end. voifide er nu: 2,i-?9 3,i15 4-1O 15!i4
1{--"_) ?L'_i1{) 1)--',)j ri_:10 2j:i)? 37:i?t t26:.i4rol §

''c lir: tlte stancl is van rre Genhenal--r Âlbert Claesen
tij r-lens het lai,tste .ilrarbotournooj-.
lrs v,'i-tspeler <iacht hier direct rernise te maken
e11 spe i:1cl e !t-l -,^t 1 , Coch rloor 3x15 /11-i45 15-29 t
+5-i)1 en )",i:7 lirecr;, iri.j de ilous olr de kop.

l- ::::: 6 .i1.. ....r ,.'.,
.l:: 1,, l' -i O

$"
-)

::ii,"i e
t',,ër'.,i

,.,; -',..r_-.-1s- 
...., 

- -'.,,.,
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Zoa1s de la.atstè jaren gebruilreilijk is tle Genkse jêugdmonitof weer
gestart met de toch wé1 moeLli;1.-e taak een aantal scholieren de eerste
Ëèc,inse 1en van het dammen bij ie brcngen. In feite is dit een poglng tot
iniertering op lange ter.rnijn. De studies imrers gaan voor al1es ên het
is vanze Ifé spie kend dat van een min of mecr legelmatig clubbezoel! Seen
epralce: kan ziJn.Dat 1g dan ook nlet de bedoeliag ett hct Etreven Is er
alleen op gsrlcht lecler jaar een aantal Jongeren met hct tlanepel kennlc
te laten-nàken.De ocht6 llefhebbers bllJven cloorgaau cn cr zlJn sommiSou
dle rceds voor het 4e Jaar Eeealoen.'Itlllly IIolfe heeft tllt Belzoctl uu da
z€er getÿaarêeerde hulp gckregen Yan Rucll ten Ber3erd.le de gcvorôcrden
onder zijn hoede za1 .Denen.
De damlceecn norden elke Vrijctag van {-! uur aa echooltlJal 8€8êvc!.
De beglnncllngengroap begtaat uit een 15tq1^JonSctrÈ van 12 en 13 Jear
en n outljeei van vorlge Jaren (14 nan eterk) epclen on het Jongcrea-
kampioeuechap onaler lclcling van wedstr{dlcieler teu Bergc.Er-üordt vol-
gcn-e een vaet roogter geapàeld cn dc paitiJen dureu een uur (cr rordt
met de klok gespeeld).fu de Jongene ctc Juiotc redetrljtlnentalltelt bU
te brengea is er een aau6cpasü wedetrij dreglenent samengcstcltt iwlc nlct
opkont krijgt een nul...nlct rondlopen...gcen hcrrlc makcn...aLct yoor-
zcggen eîd. ar;z. Elk epelertJe kriJgt eea roogterrraarop hiJ zelf dc

. resultaten kan blJhouden.Natuurlfik zfin er verschlllende prlJzen te-wlnnen.Ook de nicuwelingen hebben een wedstrlJ drooeterrræt zlt gaan na
enkclc wekeu eveneêns onderl-inge partlJtJee apelenrèchter nog nlct nct
dc klok;zlJ mogen ook afsprakea meken om thule cen partij tc apelen ca
elk resultaat worclt genoteercl.Zo lrarea er.vorig jaar d1c bLJna 4O matchca
afgehaspeld. had.den.
Wlj wilIdn de beide enthoueiaete damleraren veel succer rGng.a uct hun
toch werkelijk niet lichte taakrwant çm jongeas ÿan df6 llceftlJtl rcck
lnrweek uit ln toom te houden is geen siaecure. ' ü.È!

Li-.L f ekrqltqrenr!. '
met hun verjaardag/

op 24 Oktober
op 1 1 November

op 15 November

D e Damc lr-ib
bekerlr/ed stri j d. te3e n

\reür cle halfjaerr.J.l_J tise

Dai.r rle natch in het voorjaar in 1t -10 eirditlde is clus een 1 1 -9 zege
volcloende orn cle beker vocr dc der,de lteer te r"liniten, vraarme c. clan d.ezéfrai.ie t.r'of ee definitief ir-r het bezlt kan komru vair Damclub Genk.
Vercler ?.,-ù.1 oûk
\irorcl€il r cl j-tmai"t1
Caü-i,.-,'e rl str"ij C 1n
v,rord t.
llovendien ga::t Genli ool: feestvieren r','ant birurenliort bestaat de clubI jaar en dit feit ,oet natu'r'li ji< op pr-.soende rvijze gevierd ,oràJn.Dr r,':ach.-b rn Ce Ocni:enaar.s dus noi' drulcl;e tlagen !

Mathleu WoIf e 36 jaar.
Betsie Demers ...J8ârr

(van een deme vermeld men de
leefttjd natuurl{k nLet t )
Jean SweËt E 55 J aaf ,

Qr,nl< Epe r:1t ii'i Iiovember
.'ril,st:.i-clrt.

l,"'.Iei,r ile't cneldonlf r-li^ipi oenccilap van Genlc georganj-seerd.
al l.c cn vocjr d"e cltrbled en in t.ilenstellirg màt c1e snel-
he'l; voorj aev, d.i-e siteccls :,ls open vledstrijd gehouden

4d)



De strijcl on het kciiri!îoenechap van'de bamclub Genk befooft dit selzoen
spannender te worden dan het vori-g, jaar.Toen l.mmers was er aan de over-
macht van George Dsinter weinlg te doen.HiJ had in de titelstrijd. van
1976/77 de eer aan d.e Bterke Hasseltse speLerrJean Swerte moeten laten.
Blijkbaar wllcle de Genkse voorzitter toen wraak nemen en al zljn tegen-
standers moesten in het zand bijten,behalve Jules Vandormael,die de
kanpioen belde punten afhandig, wist te maken.De voorsprong van Dsinter.
rvas op dat tijd'stip ('1 6e rondË)reeds dermate groot tlaî de-spannlng er
a1 lang, uit was en slechts de etrijd om de 2e plaate werd pas in de
laatste ronde be eli st.
Dit jaar geeft de kamp een geheel ander beeldrwant na 5 ronden hebben
alfe declnemers reeds minstens 2 verlie spunten. Deinter moest al 2 ge-
lijke spelen toestaanrnl.telen Vanclecaetsbeek en ?au1 Dirkx..fulee -

Vandormael diende verrasi:end d.e du-imen te leggen tegen Jef Rumers.
De dit jaar sterk gestarte Christ Verhaag op zijn béurt verloor van
Vandormael.Ook Swerts is a1 I punt+n kwijt:verliee tegen i,îathieu i?o1f e
en-remise tegcn Gino iloncada.Rudi lrn Belge verloor ràcds t!ÿee maal enwe1 te;ren Ver.haag e:-r llubert Benaets.Ook dè enige dame in de Genkseclub bleek flinlce vorderingen gemaakt te hebbenrwant ziJ boekte aI 2
overwinningen. zoal s uit onderstaqnde stand b1ijkt zit dé spannLng ervo1op in.
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:'i1s ure bov en staande 
_ 
nanenl ij et overlopen,zien rve dat er evenals vorigjaar'-vre -r e en r:LntaI spclers ne(,)(Loe11 van de damclub rD Juiste zetrr uitl,anlr,l:'i-r;nI .ljhrict Vcrha,ri;, r:,reri,:; t-io:.., L,onsri. auI )irkxrAnrlré Vaelen enlr'ans - r"il s.rn feite lial nen liet llanpi.censôhap van de'Damclub Genl<

l:c:,c1.,.,-,i.ive i'i ais he t llrr:,l,ir enochap vr n Llnburgrvrant ÀIbe.r:t craesen is van;)iclcrLbcr;l:r.l ier:, e iie11c, en lionrt uit 0p31a b},à ék, rvoonachtig in Hasseit -ziji. Llu;i,o iian::el:ersrJef -it-rrersrJcal jwèr-ts en Jules vandôrmaet, t""rri;rvoorzitter George Dsinter van Èeringen-paal is.

1 . G.l'. L)sinter
? . C. Verhar g
3 . J. Iirvert s
4.':i.',io1fs
5.j.Vandornrae1
f-, . lr. Bor6;homs
7.ii.Ten Berge
f-.,f.ILLt'1er"s
9 .: .','i o lf s

1 0. l. . l-)irltr'
I ;.il..lenaeis
12.i].tiaecen
i )-Ee t sic Der,'lers
14.it" Itanraekers
1 5. G . llonc ada
16.i'.lielisr-err
1 7. n " 

r/anr1i: c ee't r:be ck
1E.À.Veelen
l9.F.P::i1s

pnt 
"I

B

7
6
6
(,

6
5
5
4
+
4
+
)
3
3
2
1

o

. .3ehnlve rl-e kampi oenschap swerl st r.ij den is er tevens een bekerured-stri jdrd.ie bed.oeld is on de s;erers die geen partij hebl:en tocir uàzrgte houcten. Deze r,vci'strijden rroi,ron Sespeeï.1 .rroic,"rÀ"hài-màlennesyste"m.
lluiten c'L e vrisrelbelier zijn er necràerè prijzen , vocrzlenifiet aié" 

"er_starrde Cat nen ninstens 7 partijen gespèc1à moet hebben 6rn .,roo" een prlJein I '.nrile: Iiilr;, te komen.
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DA!4qLUB mGENKrt

LEDENLIJS'I' ()P I oKÎOtslJH L97 8 .

BDSTUUR r q§IHTER ecorg., ÿoorzittor ôD. dôtokronlckachrl.Jv.r.
'""RIrl,tDRS Joacph, c ckrc trria -pGutrLngne r r tôr.

tcr BER(E RrrdL, tornooilcidcr crl. vcr.,a,tÿoordcllJla r.t.rl'arl..
OLTDSEN llbcrt, adJu,rkù rckr.tnrir.

. UOLFS filly, Jou6dnonitor.
+LUDLOI.I:AL r TBEFPITNT, Dicp].eenl 23, GErIt îcI. OIt 35 LL 63

, Spaaldrg lcdorc rr..trdrgr.ÿorr.d venrf 19 u.

LEggI-9999951-+gs-E I
1. AENIBTS Hub.rt, trlikb€rgttr. 33t
2. CIÂI9SEI| Albart, Zoan.blo.Ertr. 7,
3. DEIIERS Botaic, l{.rgrr.ttr..1un, 43
4. DSINAER eêorgo, Papca.trof , 7, PÀAL
5. IIELISSEN PLcrro, Ycg n..r Aa, 86,
6. . RAI{ADrERS Hugo, C.rrrcgl.c]..an, 32,
7. RONCIDÂ Ginor DcrLttl.keucroJ.een, 11

\8. RITXDHS J.scph, Hrrmsnicrtraat, 1J,
9. SYERTS Jcra, OudatrJ.jdcrcJ.eaa, 44

LO. tcn EERGD Rudi I I,{olcrû.traet, llo,
11 . V^NDECI'ETSBDDK Reynond, Uickctrr.
12 . VÀNDET,IOORTELEII Yi11y, Hl.ddeakruia
13. VANDORIIâ.EL Julea, Bl.czcnstr.at, 1,
Llr. UOLrS üetbJ.cu, Schepcrowcg, 1, cE
15. YOLI.S Yl.J.J.y, HoogzlJ, 42, GDNI (g
gEggP!-rP-âêIggglgIPI-EIJ-9P-9:P:P: I

1. S CHI{A$PEN 
^dê1, 

c€nkerhci, 14, GENK (gcb. zL/5/6L).
ggg99!PPPg-:-â93!3ê§TP!-r -IIP3-AêI9P!!91p!-PI{-PE-P:P:P:
Ncgonêrrtvintig J.ugd].eden drmmcn o.1.v. J cugdmonitors IOL.FS f. & ten BDRGE R

LEPP g-Yâ!-PE. gYI9TP 
- 39T- !, -!+!E!AAE- !P!TP -9âTIEI-T9-9PI§:

l. EORGOMS trrcddy, Gcvcrahan, 28, DILSBII.
2. DIRtrX Peul , Rechc1al DLLSEN.
3. PRILS FrrnçoLa,
4. VÀELEN Ândré, Boc1arn, 31, DILSEN.
5. VERHA.â.G Chriat, Slocnonha,n, 8, DILSDN. '

\.1rt_



ïIat betref t de serie vrarr6,,stukjes. .l 1 tot en irct ,'lO moct i.t. ze,2 en dat
el L1ijl.bailr nj.et a1 te veel noc11i jl;.i eden vr.iren.le vaste ploeil oplosr;ers
(7 man sterk;rvanuecr v'rorclen itet er nrecr?) stur-rde vreer cle uitlcomsten in
en 61obaa1 gezien wtren ,le lrrcliltiite;r zect goed ral rvas a1)es nog 6een
1 00i-.Ilierond er vo11< n jr.n rle oplos ir1",en.
Nr.J1. )?-27 ?î:-.1?. '.'l "-jt )6.-4.7 'r9-)4 47.-J5 2'',:i4 )5.:46 4x5.i:3î 4o-]4 2t.;.to )7-)1 i:ÿ.4) )1.i1i 4a-45 4t;i39 +5-jo q9-44 jo-45

11-6 .+5-2 ) ,i+-4t 2 )--4j 6-1
I,Ir.3-1. +B-43()-ot<zet)22-28 )):-)1 ?)-?8 )Zli?) 2A-24 29,{2Ol 18 i2g )4X2)25:i34 4O:r29 15)i+? )7:;48 12-1L 2):t12 2',t-26 12,{21 26X)7 41X)215ii49 50.--4.j I 49r;.40 ,ij)i)4
I{r,. J 4 r 37 -31 Z(,:i.l8 3,+-?9 17):?6 2t.lt17 12,-21 47 -122fii1 '26-)1 (cle beste) 1,ti!) ?-7 ?3:r'1 )1-)7,

4-1O(0e beste) 1-2) 41-47 2ï{5 47-36 5-41
4i,i3 +

+Lx)4 19X10 15x4
43-38 )7 -+1 40-3+
36:i47, )B-)2 47y,40

Nr.l5. 32-2e 14;25 )4-)O 25-;),1, 1i-1A 4fi5 24-20 15y.24 37-31 26:<37
)e-32 17 -:26 26-il9 lTji:C ) :,".4Iir.l6. 42-37 34,{45 )7-31 26X37 47-41 )6,\47, 2g-2+ 47X22 24,-,4 1AX2g
{,4o 4r.i34 4)-)9 3 .::,4} 4c))138

Nr.37. )e4)t 2r-26(gedw. ) ze-zz zC,.x.tT, 34-30 )5:i24 44-40 19A28 3)X224:{)5 2X4 14-19 4:,r)4 )5-4o 24-i)
,Nr.J8- 

"5-2O 
26X2t. ZC':ilA 1)X22 )9r4 2t:{3O )ÿt4Nr.l9. ?)-19 14-:2) )?-2a 2),32 44-39 34]]rD 25:{z) 1t\:'-29 21t17 1zxz1

t i,.:49
rrr.40. L+-zt' 25.ç4 41-)6 ).i.i25 .1t-,"4 3g-:5O 32-27 5A_C1 36X2O 25X14

.-.)- tc
slechts cle vra:gstulil:err 3-J srr j,z| rvaren niet geheel en al correct.pierrewist met.3) geen r'aed;i'ret juiete afspel van 14 hact eigenlijk niemand
goed-rcloch verscirillenrlc_ oirlosr.ees krÿanen in he t af spèr toéh tot winst
en vei:clienen dus l:rier. 1i priitt.
{et _vo1_1e pond dus 1ol^punt.behar l-rlerr christ verhaagrllubert Benaets,
fire c1,.1,,,, I-lor.gitons. l.'et .1 C i;r:i:Lten llvrarnen uit de bus IIu!ô iamaekersrBetôie
Derr;:r'e en I aurl D.r rkx, tcrvii j1 l.icrre i.r:Iic:_ en 9-l behàaIde.
De l-ad,.le::r,tand i,s iiu a1t vo l-: t:
Fredcl y .-' ol' .' i1 orig
iIuhcl't llena0ts
t3etsie )emcrs
Pierle ],le 1is; en
Iiuglo Iianaeliers
PauI Dir kx
Chrj-st Vcr'iraa;1

41
40
1r] 1)(--"
a cr')e
)5:,
2C
10;

Eddy Smeets ____-____2_

En hier de volgende eerie rwaarvan de oprosr:iirgen eind Novernber moetenbinnen zijn.rk hoop nu eens dat er behàlve rle- trouwe inzenders nàg 
-à;j.ge

nieuwe d::elnemers zulfen aantreden !
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Comr:reg-ba,;iË ULL deze, p.r'oblemen.

Iîf.51 is het zog,enaamde etopilelepil-
uysleem;niet zo er;, gemalckelillc"-
IT;'.52 i; zeeT eenvoLldig maar toch
r',re1 leult.
Oolc 59 is erg g,emaltkelfiko '

I{r.54 is een notedoPje met ee}t
verlra s gend slo t .
Irobleem 5j is oncLani'-s het schaar§e
mater'iaarl een vrij Jastig gevaI.
Ila het riioeilijke v';erk is'56 ïÿeer
ietc e:.nvoudigs.
I,lr.57 vâû ecjn onbeliende auteur is
tameli;ir lastig; de afrnrilci"eliik is
rn. i. zoircler necr sciiiti,erend-.
Vra,gstuh 5t is een clvrangggvalrdus
vrit Ëf"'It sr':n bepa lc1e set en zvtatt
he.:fü- cian 5ieciv,rongén spel.ilet eindspel
noet corr ect aane;ef,even \'/orc'len,d'us
1rier is weel: eens 1:. 1:i;nt te halen'
,9 . ïit forc e r rt hier schii f- of
pâr tijwi nst,Loc;r achterelliaar enltele
à,,r. r:.âet';en te spelen.Jien zecr f reai
',,JCrlisttil: j e.
i,.1s laetite een lichter r,verlije van
clr 1-;e1:ende lic clerland-se problemi st
Jlin Sch€)/ en.
;i1le s bf : ecrn. een nooie serie met
erikdle 5'eirtahl:elijke doch cok een
i,aar l.astige Problemen.

'list U rlat ir.et clubkampioenschap
lra,n i)amclub Genlc dit seizoen zeeT
spannend g,airt word en; aI) e ttl.gpstuk-
kàntt hebben rÊr;d"s puntenverlies
moeteu incacfjeren.
',','ist LT clat Botsie na 4 rond.en reeds
i;! overt'rin -ingen ,!l,eboeltt heeft';ziJ
I e r', f t nu aI evenve c I Punt en aI s
vori5', jalr na 18 Parti jen!
I I: Ï:.ad c'l a t lnre 1 ge dacht . . .
rJ/ist tI dat ltaymond Vand,e caetsbeek
e.'n vrij er'nstig autoongeval heeft
iehi:d.\'Jij wd'hsen hem een spoeol-B
lrer'steLrzorl.at hj-i weer vlug in de
club ltan zijn"
',',riot 'ü Cat er alwecr niemand lets
voor de rubrielc tftr.,ist Ut8 l-nzondI

.rJ
1

4\

,TP

ô
è

n




