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Algemene Vergadering Vlaamse Damsportliga van 2o september 1986 te
Antwerpen.

Aanwezig : Brabo ; Dee1en, Vandeberg, Jansen, Genk r Dsinter,
T,anklaar : Verhaag, Bilzen : Vanheusdenr Zvrartberg 3

Akkerr-a.ric, Eksel : Schurgers, Koning Dammas, Dieperinek '
Kortrijk, Devroe, Hocquet, St Truiden : Berden.

Afxezig : Opgrimbie en Hasselt.

Nadat de voorzitter de heren Jos Deelen om zijn werk voor teletekst en
Vic Jacots, aftredend tornooileider dankte voor het vele werk dat ze de
afgelopen jaren verrichtten kon de vergadering van start gaan.

De aftredende sekretaris verontschuLdigde zich voor het feit Cat er geen
verslag was, een geval van overmacht, en befoofde de kl-ubs dit alsnog !e
bezorgén. Van de-peruringrneester vernamen vre dat er nog on€leveer E00O fr
in kas was en dat âe sutËiaies voor volgend seizoen waàrschijnlijk niet
meer dan 35OOO fr zouden bedragen. Een-absoluut minimum dtüs.
Het bestuüi zal dan ook onderzoeken welke subsidies in de toekomst nog
kunnen gegeven worden.

Van de tornooileider ontvingen we naar gewoonte een uitvoerige lijst- 
-

met a1le uitslagén van de tSrnooien die-het afgelopen seizeen gespeeld
werd.en. Geinteieiseerden wenden zich voor inzâge tot de klubsekretaris.

Ondertussen vernamen \Are nog dat in l,ier vlaarschijnlijk een nieuwe dam-
trtuu zou opgericht worden. Damklub Rotonde zou na een afweziSheid van
enkele jaren terug toetreden tot de VDSÏ,.

De lidgelden voor het iaar 1986-tgï? bedragen 200 fr per speler en 100 fr
per ieüSdspeler en dieàen gestort te vrorden on r9k-9n!!g-Ian :

V. O. Sl l. , J . Rumers , Harmoni estraat 15, ?5-OO - HA-SSEI'T ,
r"t erritgnummer z ?84-514953?-2? vôôr 15 oktober'

Het nieuwe bestuur van de Vlaamse Damsportliga ziet er aIs volgt uit 
'

Voorzitter : VerPoest Hugo
Penningrneester : Rurners Jozef
Sekretaris ; Berden Octaaf
Tornooileider : Borghoms Freddie

Kampioenschappen
---E----

Het Vlaams snel-damtor':nooi zal doorgaan op zondag 26 oktober '86 te
Sint Truiden in café "Ons HUIS" Grote Irlarkt 6, aanvanfl -Lr+ uur'
Inschrijvingsgeld 150 fr.
Het Belgisch sneldamkampioenschap za]- plaatsvinden te Genk, zaal- "De Kempen"

ii;;s;i;;ài-'iz, éi-ain"aàe 11 novèmber 186' Aanvang 14 uur'

Het individueel kampioenschap van Vlaanderen voor Dames en Junioeren zal
gespeeld vrorden in àe maanden nàvemUer en december 1986.

Het kv/alificatie tornooi voor het Belgi-sch kampieonschap hoofdklasse zal-

eveneens inde maanden november--é" à""émber op àat'er- en zonoagen plaats
hebben.
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Inschf,ijvingen voor bovenstaande kampioenschappen lopen f9+. Lf oktober
1ç86. ÏnscËrijven bij Borghoms Freddie, Geverslaan 28' )650 tanklaar;
tel. 1IL/ 75 63 20

Het Vllams interklubkampioenschap wordt georganiseerd door damklub
"Koning Darnmas" Gent, lokaal "Kring"-Goudstraat )5' 9000 Gent, op
rj reuiuari t9t37 met tearns van 4 spelers. rnschrijvingen vôôr
1 januari L987.
Het individueel kampioenschap van Vl-aanderen voor Senloren wordt niet
georganiseerd.

Tornooien

Het open sneldamkampioenschap van Antwerpen za| doorgaan. op zondag
tZ otioter '86 om 14 uur, in zaaL 'Cecil' Arteveldestraat, A:ltwerpen.
Inschrijvingen tot L)"lO U. Inschrijfgeld I50 fr.

Het guldensporentornooi van Kortrijk vinst plaats op zondag 14 of
21 december.

Het Nieuwjaarstornooi van Koning Daamas
januari I98?. Er wordt gesppeld' volgens

59rre :Bergel! i eÈ erses

Gent za1- Plaatsvinden oP 25
het VOS-sYsteem.

Var.af I januari 198? zu1len er voorr^/edstrijden plaatsvinden voor
f<o.rà=poiàentiedammen l{est-Europa. InschriSven-vôÔr I november'86
bij A.Ë'.Scnotanus, Tialk I9 te Heerenveen, Nederland'
rnËchrijfgeld voor téaen IO gurden, niet-leden 20 gulden' 

-
voor bijt[menae-inlichtingen kunt u zich wenden tot lvl; Grégoire, PauI
Leblomd en Bruno Marini.

Tenslotte werd door het bestuur nog een opr)ep gedaan tot de klubs om

zich vamaf dit seizoen wat meer toé te leggen op ae jeugdwerking'

P. S. EEIæEr!,iE

Om een overzicht te krijgen van het aantal Vlaamse klubs-pelers zo''t Ce

'/!SL graa6./ôôr- lj ol;toÈàr' 't6 een ledenlijst van uw klub ontvangen'
nàaiii vofgende gégevens : naam en voornaam van iedere speler met-ge-
boortedaf,ufr, adrés-en eventueel telefoonnummer. Verder ook vermelding
van de ,.oo"àitter, sekretaris en penningmeester, adres van het klub-
Iokaal, telefoonnummer, klubavond en aanvargsuur'
Ledenlijst opsturen naar Berden -Octaaf, Toigersesteenvreg 29J, l8I5
Sint Truiden.
Bij voorbaat dartk.
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Het volg:ende:'ragllcnt is uit de interl<Iub
Iÿedstriid Geri-k-Eksel \ran vorig ja:-r tussen
Dddy Sneets en Rudi C1nes. liit speê1de hier
5C-45 en hct I',?erd nadcrhand rerrtise, doch a1s
Smeets 4O-34 5edaan had, dan lvas het g: ondig
Âis 6"egtan, men zie :

4o-:4?26-31 37x17 11x33 Jsx2o 23-28
32x14 13-19 1t+x23 t 8x47 2a-15 t+Z-Se'

27-22 8 -13
ir'it kan nu de dam r+e1 afnenen met 48-43 en
50-44, doch 't'erliest dan na 'l 2-1 E cen t:','eeCe
s chijf.

De eerste etand le reecls enlccle Jaren oudr en
nar--eli jk uit het lclublcalnpioensc)rap wan Gerü<t
de partij Claes'el-i - Dsi:lter. Zrsart probecrde
hier de lokzet 24-29 t Iloer.;el DsLnte:' later dc'

partij toclr r',on, rvas het radlcaal uit gelreest
indien wl-t 39-33 6esperld zou hebben :

B -1 3 3):r-24 15-20 24x15 23-29
34x23 ?5x34 4oxz9 18-22 28x 8 19x5o
8 x19 14x31+.

Op een beduimeld en stofri.g weJ.letje vonden
1r'ê nos vo16;end ourvct je uit 1951 , Dsinter -
Hoge:rdoorn. fnterl<lub I t Oosten tegcn Constant '

Ztrart staat noeilijk en tràchtte zich te be-
vri jrJen en vervolgde nret 19-23 ? , lÿaarop heel-
simpel vol-gde :

3ox1 9 23x34
33x 2

It }ioet toch
zijn ze!<er ?

I-levensta-:n<le fraEçtrent r'rerd door L. Geene'l
en A.Penclers op het bord €:erlaneuvree::d.
De zrn'artspeler die later loch rvon had no-

lret onscl:u1dig ogende 34-3o rJe pnrti.j a1s
v olgt liururen besllssen :

z\-29 33x?\ 15-2c 2\x1J 1!-rl0
15x24 19-23 28x19 I -12 19x17 1tx4!t

35-30 13x?5 28-23 1B>.2)

niet al-tijd zo heel noei-Iijk

Leir iri:-rt-;!-sta-:c! r'ir:-r )sinter te'3e:r 1Ie:-roans otn

hct \rlaarns l.:o:-lp: oc:rc chap 19 84. fn deze perti j
die il< i:r het eindspel door r';en ja=merli jlle
bluncier r-erlocrr nilrl ili een vri j ol-tge\rollc dr:I;t-

zet,, die jal:r.lei' a:erloeg gecn r::a'terj-eel- r'oord': e1

opJ-eve;'<l e :

l\-z-g 2Lt>:31 372r17 1 Lx21 32-28 2'-'D"3î! 33>:27 't1>:)2

:o-z\ tgxlc :,,5x2a 2L;x29 3ti:z 3 32-37 Lt1::3?- 1L-2o

3;. 1t 1o>:1!
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IIe t volge::rle i'ragr.rent ts ecn noole no3ali,jli-
irald 'lie zJ-c}:. had lcunnen voordoen ti jrlens hot
'l:lubkarupicenschap valr Genlc 1a de par tiJ
Derners - I'iarc llerrebrouclc.
r\ls ztttrt in nevei:s b:.rnde posltl e 15-20 speel b

1s -;olgende afrsilil:ellng no3elLjk !

36-)1 27x36
)7-)1 )'3x"'/

:!3-19 tltx32 l.jxl I 1?x2)
3O-2+ 2ox38 trj:'- 

1

Een :i,rol-e -"-ertrorgea darnzet r:ret een :rei:ri:;
3 e zLe te s J-e.g:rendln-g.

En dat cle bo.rg ;riet alti jd .3espan'er1 :iroei;
sta.n hadden, ln de periode dat lk no.s ak-
tief rleelnam a.r-n het proclulctieproces, rÿe
v1r-Lg door. ?i;cl.e::s de nlclrlagpauze kr'ran er
cian ook stec:vast een rle.mbord op bal-e1 .

legen de Ei;rdirovense clamnter wan C:r Hawe
ging het ln newensta:-r".de s iar-cl a1s .ro18b
v err.ler, van der .!rav',-.,: sperllcle 11-1 6 e!1 i1u :

?2-1? 12x21 34-29 23x3\ 39x3O 25x)4
28-23 19x)9 )S-33 39x23 32x25 2tx41
4z-17 41x)z 4l-38 3?x43 43:c B

fr .'re Inber:l:lubruedstri jtl tegen Bruss e1
e nl<:le ,jaren geleden, Iro!-r lk mnt z,,tart
als wolgt van }iaurice llaro :

)7-32?2)-29 34xz) 1Rx29 2ix2) 13-19
27x18 1ÿx46 31-"7 12x2) 27-22 17x28
42-37 46x)? 38x27
en mi jn tegens bander hacl mi jn clarn rvel
gevangen, Ira:Lr na lret nog Eens zotg-
vuldig tel1en van de overgebleven
houtJes 1;af hiJ toch macr lie'ver op.

In cle p.rrtiJ tussen Plet van Rossum en r/ander-
hal1en (Llrnr..rgs l(ampio rnschap 83-84) speelde
zrrart forrtief 13-lI ? Nu trad van Rossun op
de volgende Leuke nanler lcunnen rv1nnen :

33-32 27x)8 2Lr-2O 15x24 29x2O 38x29
2a-15 22xj) 15x 2 I

Ja-nurer ^:erroeg zag PIet î1têzê aflrilc!<e1in5,' ni I b

en h.ct r,rerd later remise. fn de cllagrar.tstanrl
is ook 1l-18 niet goed lÿegens dezelf de afrvik-
lceling die dan iets drturder l,ritYal-t. Ook is
dan cle vo16;encle geforceerde rrJ.nst nogeliJk :

13-18 23-23 I -12 )7-32 27-31
36x27 ?2x31 t6x37
met schlJ flr,rinst en totaal 3erÿonnen stand.



IIet vol;end fra4me:rt l<oirt rtit heb Lin-
Lrrlrgs I(r-mpi oenscl:ap 1ir.9 j. De Lar]cl-a:rrs e

speler Rik Stul<l:en l-lantee:^de de r,ritte
s bul<l;E,n te3en P::-Lrlers die in rleze str;'ld
verîvolgde rret 26-)1. De overweginl hler-
bij r'ras dat 39-33 rnet mag en oolc 2f -22
j-s verboden r.regens 21-?5 36x?7 26-31
2?:û6 2!r-29 )'tx?) 25-30 35x24 ?Ci49.

?.1I: sttCi:en had echter iets anders in
peito en';erraste zi-jn teqenstander rnet
28-23 31x22 2f -,18 12:<2) 3!r-)O 25x3!r
39x26

A1s laats te een ^ragment uit de Linburgse
interl<lub van vorl;.- .'i arr ttrss en Vandoren
en de Ekselarr Geenen.
llietsvermoed"rnd speelcle YanCoren 4348?
r.raarna Geenen de partiJ op fraaie r,rljze
bes]-iste:

19-24 3ox19*27-)2 37x17 ?6-)1
)6x27 B-13 19xB3xt+Jt

En als dit geen leuke rnanietr 1s om een
partlJ te beslissen weten w1J het ook
nl.et rneer.

JêJ(*J(J(Jt+ÉJf**+rÉ**)rJt*;t****Jt+êJfJi*+.J+lç.'Ê*Je*+É**t)t+tiÉtfJÊ-pJ++)Êx**.,triJrlÊ++x**JtltJê*l()tJ+

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Ç x ze 'eexiz ze-ae 'gzx9z zzxec 'gzxlr zz-gz '6e

Ç xze 'Bzx6e ee-ee
'Tzxzr Lïx9z '6exoe 9z-Te 'Çexet 6txgz '06x6r ez-e€, "ae

Ç xze 'gzxlT 6exgz 'eexi+t 6e-el '+r+rx+tz 6z-ee 'Le

,z xee 'azxle ze-B€. t+7zxeT 6txo6 'Le <6t ez-gz '9e

i xee 'Bzxgz ïe-Le 'zïxTz L\*82-
'oex6I 6e-h 'ezxgi ot-tt 'ÇixÇz oe-ne 's1.:apuIÿ'v-Ir.EuI+Ia/'1 'v 'çe

TTxfC 'gzxle ze-Be
Lexgz Te-Le 'qTrpe ozx6z'tTzxer 6viz 'BTxLz zz-82'6 xoz itxez 'ne

JçTt{cs uao spaa+s +uTÀr +T/Yrua
Lz-ze 'oex6T Texz+t 'Lexgz ze-Le 'E+gsIçzrr-^oqcorog 'ee

.6î=iï-Fiôii5î



7t

BOEKENNIEUVIS
= = = = = = = = = = -- = -- = = = = = = = = = =

Sinds het laatste nummer van "De Dam" zijn er weer een aantal
dàmboelten op de markt gekomen. l'Je zul1en er een vijftal onder
de loep nemen.

iJe beginnen mqt het boek "DAI'IIIEN"r een praktische handleiding

"Àor-tà 
ùésirrr,,"r,aé ""-geoefende 

dàmmers. xet is een kombinatie
van 'Dammen ,oo"-ù"Ài.ri."""i var', Philip de Schaap en 'Beter Dammen'

van Ton Sijbranâs-"i p. de Schâap. -Uiteraard aângepast.en herzien'
Voo"-àâ Uàgj."""" een uitstekend werk om de wég naar de t-op aan te
vatten. Voor a" eàô"iénde dammer een gelegenheid om de basis-
kennis nog eens-gEuùnae1d door te neneien in het tweede deel-; de

reeds vervrorven kennis bii 19 schaven' ter dus.Een boek \uaarmee iedereen-zijn voordeel kan doen, een aanrac
[;;";h;;"n-ti j uiigeveri j l,uitinsh-el kost 17" 90 f1'
Verkrijgbaar Ui; ae betere boekhandel'

"Dammen met Jannes".
ke rnanier wordt de beginnende
uit de (b)doeken gedaan.

pel en oPeningsslagzetten r';ordt
i're voorbêeIden, aarl de studie
ers een uitstekend boek'
l?2, 5420 lD Rosmalen.

kijs 2t+.50 fl.

Van een heel- ander niveau is het matchboek Gantwarg-C1erc'
Dit is natuurlijk voor "", 

,"""-gevorderd.publiek.- Twintig partijen
s"à"âiv"eera aoËr ràn-siiur-ands,-met teksten van Henk Fokkink'
yJie de analyses-"""-ôo"-Ëiit"at',às kent,,weèt meteen dat dit geen

boek is on op ae tram of oi de bus even door te nemen. Tussen de

soep en ae patai+en- àie ik-het ook niet zo onmiddellijk-zitten'
vlià-rij"-teânis-van de diverse moderne varianten op peil wi1 hou-
den of brengen kan niet and.ers dan zich deze uitgarre-aan te schaf-
fen en in een 

"ïli 
f,oàr.5à ae diverse uitgebreide varianten in te

studeren.
ü;;k;ijeü""" bii rffDB Bondsbureall. postbus-ll, 3lo0 AA Dordreeht.
Pri js :.-V .50 fI, exc1. porto, artikelnr l)od

Resten ons nog twee Belgische uitgaven'

Danny verschueren bundelde de rubrieken die gedurende-een jaar in
het vreekblad Toii""-ïé"ichenen. \'Jie de artikels van Danny kent
zal deze bundeling zeker op prijs ste11en. Voor de priis- van

tvree Topics-numm"i", :-OO f;r-kriigt u deze uitgave in uw bezit'
rà=i"rià" bij Dannv verschueren, 

âüï3"*rT:Iï;.lik 
40'

Tevens verscheen ook nog het het traditionel-e parti jenboek-je van
het Belgische kanpioenschap. _ 

Dit jaar uitgebrèid met het Kampioen-

;;Ë"p -pîorot:."-;'i;"éà: 
t: besteilen door overschri jving van

r2o fr op rekeni;g";;;t ?84-5228642-7?, 3orghoms Freddie'
Spooruregs1-raat 12), JJO0 Hasselt'

-oOo-
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De l{erelrtdambond maakt ieder jaar een klassement op van a1le
spelers die aan één of ander officieel toz:nooi meededen. Dat
de top van deze rangschikking nog steeds niet door Belgische
dammers ingenomen wordt zal- iedereen wel duirtelijk zijn, maar
u/aar.zitten onze spelers dan wel. 0p de eerste plaats in de
ranglijst staat Iser KoepermEln met 2432 punten, gevolgd door
Harm Yÿiersma 24lJ pt, A.Dibman 24I§ pl en zo voort. fn de A-
lijst komen 1ÿO namen voor. De B-lijst rangschikt de spelers
die minder dan 30 partijen gespeeld hebben, of indien ze meer
dan 2J00 punten hebben,minder dan J0 partijen.

!i,i:!-1 45. Hugo Yerpoest
61. Oscar Verpoest
80. Patrick Casaril
98. Itiichel Grégoire

100. Danny Verschueren
114. Bernard Lemmens
131. Stephan t{ichiels
133, Fernand lrlarini
lsQ. Yves Vandeberg
15-8. Eric Conard
161. Frans Claessens
162, tÿiIIems Theo
168. Georges Hubner
169. Freddie Borghoms
180. Arsène Magonette
187. Chris Yerhaag
190 . I{i chael Collet

2282
2257
2274
2]-86
2783
2t60
2t33
2725
2081
2o74
206?
2063
2053
2052
202t+
tg82
]-939

!ii§!_E 116. Peter Vanbekbergen 2158
142. Frans Verschueren 2]-4O
148. Georges Dsinter 2l-3?
169. I\lark ttr,errebrouck 2128
183. lambert Vialtmans 2l2l
184. Hubert Benaets 2lZO
186. Chris Piens zll?
214. Serge de Groot 2lO2
225. Octaaf Berden 2095
2)2. Jan \,lachters 2A9O
238" René liorfis 208?
249. Daniel Domb 2069
253. Valère Herrnans 2065
2?1. Jean Claude f'abeck 2037
273. \'lim Delforche 2035
2?4. Teddy ';Joestenbor.ghs 2035
281. Georges iÿendrickx 2C24
282" Antoine Pellens 2O2l
2b3. Edrvard van Bouwel 2C18
284. Herman Freriks 2OO4

De i,'erelddanbond meldt tevens da+ de volgende spelers 11 e'norrnr van
nationaal meester hebben behaald : Patrick Casaril, Stephaa l,.ichei1s,
Danny Verschueren en Fernad.n liarini.

!epgS-=-Yglgeg-Iii:!-E 46. Lizzv verheijen 2118
61. Betsie Derners 2048

-o0o-
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Voor a1le standen zoals steeds I 14-19 is foutief'
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*Plqgs-!ngen-It:r-2

l . )2-?? Lgx)o . 2? -?L L6x2? , )9r) )Ox28, )8-)) ZBx)) , 4d-4) )9x)? o 4Lx5

z. i,.icou. 2ô-22 L9x5a, 2g-?4 L?x28' z4-L9 L)x24t 4349 5aû3' 3t)x2o 2JxL4'
'?i-,i L6xz?, )?-)z 2'8: )1 , 42x 4

J" )54o ?4x)5, )2-2d Z)xZL, 29-24 2ox29' )4x 5

4. van der 'iar-Bies ' 24-20 2JxL4' 2?-2?^L?\?s' '))x22 r8r2? ' 29x2o r0-r5'
)z-28 ts*2i,")â1lz- zziiz ,')9-)) 4?x29 ' 14xL4

5. Borghoms. )o-24 tgx)2, 2dxL9 L)xl|' ?74^L 26x28' 2?-?.L L6x2?'

iï--r; ;i;i'6', i6:iî )6x42, 4o-)4 4/x40 , )5K 2

5. )4-)o 25x)+, 4oxrp \)*??, )?-2? 22-28' )?-)2 ?8x)? 
" 

48-4) )?x)9
-+s-+o 

z16x-37', 4O-)4 )9x)O, )5x 4

?. )?-)L 26x)o, 42-)? 2'tx)L )sxl-:r 6x:,?' )6x7

c' 
i:,!-31 îâitrli \Z--3!.LZî1?" ',u?;î' 

ZLx)Z', )?xL? LLxZ.', )e44 )ox',',

9. 26-2L 2?xL6, 3B-)? 19xl0a i2-28 2)x)2', 37xL9
alÿxlO , 2Lx3? met dubbele dÉeiging- )2-ê'8 en 4o-)5

I0. 2?-22 LBxZ?, )2xL2 B xI7, 2B-2) L9x28, ))xLL 6 xL?, )4-)o 25x)4, )9x E

1r. 29-2)'9 -I4, 26-21 2?xL6) 28-22 LgxL?' )t+-)o 25x)t+i lÿxro

tz. z4-zo L5xz4tt 2gx29 r9:rl? 4o-2t r1\2\t ?!-zg z\:)o^t 2g-?) L9x)9' 43x25

arl-r8 , 2O-L5 ro-r4, qo-)i Lr-â+, ll-zç 24x))' )4-30

L). 29-2) LBx29, 2?-?\ \9.*??^' )zxnt 26xL?' )54o 24x)J' ))x24 Lgx)o'

za-22 L?x28i lg-ll 28x)9, 4)x 5

14. 1lo-24 2Ox29, 2?-22 L8x2l, 32x2L 2)x)2' )8x?? 26xI? ', 2?-22 L?xZB'

igil adrib, 4)x 5

t5. 2e-?2 Lex)?, ?\-\? ?1"\2, 42*79 l2*?*' ?i-"1 )7rî2": 1:ri 
? L?-LB'

-/' à'*lS g'-il', j5*-i L6fi16. +6-4L )6x38'
L6.29-2)IBxl8,43x3Z?2x3)'2?-22LfxT)'.)2x5
L?,4o-)ÿL9x),),)5-)025x2)|28xL?LLx22,)B-)))9x28,)2x12
rd.3t-z6L6x2?,)2x2LL?x26,33-282)x)2',)?x2826x46',29-2)L8x29',)4x5
lc. 26-2L L6x27, )Zx?L I9x3O; Zt-Ll L?xZL' )94) lox5o ', )8-)2 JOxzÙ',
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door Boz'shoms FreCdie------Ç--
Enige tijd deleden kvtam ik, dank zij Oscar Verpoest in het
bezi+ van de volledige uitgave van het tijdschrifi 'Damfeven'.
Een rnonument uit de prehistorie van he+ Belgische darngebeuren'
Hierin ontriekte ik een schat aan probelenen en eindspelen van

beek-Lo.

A1lemaa1 mensen uit een ver verleden. Reeds geruime tijd ben

nog iets heeft liggen meld het aan :

Borghorns Freddie
GeversLaan 28
)650 Lanklaar Dilsen

In deze rubriek zu1Ien dan ook iedere maal een aantal problemen
opgenomen vrorden plus, ténminste dat is ce bedoeling,enkele ge-
gevens over onze voorgangers. voor zover v.'e deze kunnen vetza-
melen uiteraard.

Voor cle eerste keer geVen vJe een aantal problelnen ter oplos-
sing. i,e maken er eén ladderivedstri jo van en die6rene die na

I rànde5 aan de leiding staat ontvangt een damboek (v;larde ca

350 fr). Aan het rverk dus.

Per auteursoplossing 2 punten, bijoplossingen lpunt'
A1Ie oplossingen naàr bovenstaand adres'
ÿôôr aè niet-à'eêlnerners verschijnen de oplossingen in het vo1-
gende nummer"
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