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0p ? naart t}&e behsalde one *erste achttal
h*t kanpÍcenschap ln de 2e klaese -A- van de
Li " §B-eompetitie.
Zeven her-en as Gen, dame voLbrachten deze pres-
tatàe en de binnenstrouende fellcltatl-ee maken
duÍdeltJk*dat deae naar hehor.en erkend rofdt.
Voor *,e insíderai'Is er echter &eer aan de hand,
imnorsrroo*ert de julete *?,* alch ln dezo *e kLàs*
se in de rstrtJd wlerprle de scrmte plaats 1a hu*
gríaep hen nimuer ontgaan. j
ï,{u 1s hat rroeÍ:"tJk aes t.+p ie bersàkeurmaer $qg
veel moeÍlÍjker alch daar staa.nde te houdearzegt
een ',ntJe upreekwoord. .

Op ? mÀart- rerd het bewiie ge)-everd or:k tegen
'J*z* maelllJkheden beatand t* alJa; en met relk
e€n ovsrmaeht !
&l er yalt, n;:6 iets,op *e me.nken. V:cr dÍt kaa*
ploonschap etreden Ledere wedeirijd deze}fde,
acht *le&§enrtelkene ashÈer lietselfda bord.Een
unàeum i"n dó Li,§§*Coupet,Í-tl§I
'ï*ch ).Ígt, hÍer de kra*htbron vae hun etootkraeht.
Dsme aeiit xpeï"ere werk?s*ri aan rte preetatle van
hun t*am.
i-Ïële dei'r ,,*e toewÍJdj"::g,** Lr:zetaB&&&.r ook de
mr';rrtÍvit,eit ry6s,rugé* dcae E&§&6en- Ëe werk sÍngen,krerg ds naax r*d€ juÍut* *fl*u asn aflrlsena&s klank
h*'j de ruedsdÍng;*rs en kiÍnkË deas r**ds vardar
dau m*nà6**B onsÍer *§s ai*k *rÍseehíen rea]":i.seetrÈ.
ÏíÍ*rv*grneex'6t* teamrona* d*mkf §n yaor het
kampl*ene*hap r ,ïiÀ§ HARÏ§ F§CIFÏflïAf I !

de ec*raÍtter

UE TUHI
In het laatete clubblad van HsV lazen werdat
gp t7_JanuarL van dit Jaar l,s overieaen-àeheer J.Falger.
In'de ontmoeti1-gen dle wl,J de afgelopen Ja_ren Bocl!*n hebËen net tÍsÍrrieuu-ài-*è'öör. a"heer Falgèr leren kennen.
A1s de $ag van gleterea herinner ik mlJ deontmoeting tegen MsV ïf ln november ti6Orw&ar_in ik net ona eerete tean aan het le Éoró ge_zeten kennle kon naken met tret Àpei-uào-a"heer Falger. ïk moest ln hen nlJà ,reerd*r" €r-kennen,
ïn zi Jn laatste entfj, dle tegsn het
op de klok,
l,Í§V verliest
Dat hl$ ruste

veor hem belangrj"jkste F&r*leven, verloor hij {en §}àtte
tn ïrem een srlortle f en trouu, Iid.Ín' ïrede I
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Op"6 ael srse eladlgt het eetzoen 1?8t-1982.1Te
dóen,dit ret de.tradltt"oneLe prlJsultrel'king;ge i

yolgt.;door de feeetavond t.8"v; het -eerete tus-
trtrÀ..I{atuurllJk í.s eeu ltedereen relkon!

OB. douderdag 26 au8ustgst82 be§tnn§n wofaet het
n1èure; eetzcen, I 98e-1983'qaet de JAARVffiGADEffiII{G"
tff"e''verzóeken vrlendellJk doch rel drlngend dat,'
rooil'à].'de' ssnÍori}edenrhÍerblJ aanrezLg zullen
zLJni De' op deze'avond §erouen beeli.eELngenrzlJn
bi-ndead voor het gehele selzoen.Bel.angrtJk 6enoe§t
dachren §§;on rï:::J-::":113_vertesenroordlsd. f a

Gedurende hat-gealoten estzoen zult U t.z.t. de
kooende ÍnÍornatle Ln IIs bue vlndenrdle gertcht
zal- zLjn op het nleuwe seizoen. -

Ik verzoek de leden dÍeron relke reden ookrhet
nleure ael.zoen' n{et van de partiJ kunnen ziJnr'n1.j
dlt echrlftelÍJk te berlchtenr (adrea:rie bovea)

. '! -ó-o-O-O-O-O-0-
Ook.nÍeure leden kunnen zlch bii bet secratarlaat
AtltItID opgeven. §eu brj,efkaartJe le al. voldoeade!

i : -O*O-O-O-0-O-O-

den dàt Jaar
gehouden lu l,{aaat.rlcht. (Voorronds )

=====ï=-=========-==-!Zi= =====F==s============drEr sordt gespeeld ln 2 klaeseB.Zaven roaden Zrl!-
aera zuIlen de Maaetrtchtee kaupi.oenen gev€n en i

..de geplaatatea voor de eindronden voor hei tLn-
' brlrgg' Peieoenlflk kauploenechqp 1q82,
Aannetrdcn.hlervoor: ' . :. ,

vË-6r àa aËr*t-t;1982 s':tf de hepr F.Neus;valertua-
hof 55b-621' GC MAASTAICHf.TéI. O4r-?2742.
'Voor lnllchttngen kunt U tevene terecht blJ
al . Roenersua, Pas t :xil-:i ll :31;i:t:t * . ( orr+17 - t 66 1 )

Op donderdag 25 maart J.1. ontvlngen rlJ de §K-
ROCHADE .ult Eupeí voor'een vrlendschappe1lJke
ue.dstrlJd. §I(-RO0HADE speelt in de Belg,i.ache Cou-
pe.tltie 2e klasserhetgeen vergellJkbaar le net
ouz.e Promotle-klaese.
Ondanks dat re net drLe lnvallers aaatraden rerd

,bet een nlet onverdleneteliJke ,*-?* nederlaag.
De wedstriJd zelf sas vCIor onze deeLneners een
goedo oefenpartlJ.
De 6edetallleerde uitslag:
SV-de lulste -Z-; SK-BE R0CHADE-EUPEN:

e.J.Hoïers aV.Ser$rsan§ *r,r c- I
5. He. PÍhlaJamaa *'B.Loo
4.J*l,lerSe1sber$ -tr?,Breuer
5. F. AcarnFo *J. Breu&r

?.H.Acampo *§.Hoep
8. F.l*lergelebe.rS -A,Mather

M.i..v. het nieuve sei.z,oen zal de geZet, tx tn de
2 naanden gaan verschijnenrDeze halvering 1s rt
gevolg van de steede etljgeude papLerpr$Jzen.Ds-
ze ziJn t.o.y. het vorlg Jaar Jaar nu reeds zotn
40ff duurder geworden. Oll nu Uc contrtbutLe nl,et
onnodtg duurder te laten uordenrztJn ylj van ue-
nlng hLeraan 6oed te doen.S{ekeliJka bliJft U ge-
laformeerd d.B.t. d.e ttVER§ van dp PERSrr.
Het deflnttlève beslult hoort U tljdens de Jaar*
vergaderlng.
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De vorige ma,and schree f
ik reeds, dat -mËn rfioet
oppasssn met het, te
ïroe6 §pelen der d.a"rns.
FIen lospt dan het rislko
haar te verl"Íe&§n Cocr
opslultifrs *
Ëe schaaklttsratuur ls
vol van zulke voorbgel*
denril&ar ond#rstaande
stellÍn§ 1s va,"e Jun&Bre
datum.
ïlet Ís dr een uÍt de
partij tuemen RaskovskÍ
mbt wit eB fërentiev met
sÍsÍ&rt , d*e in ï 9?.0 ln de
S*y$et-UnÍe *rerd. Ss *
sïieeId;

lï1 t vindt een gs forc eer *
de Bsg om de $6ëretand.
,r&n nL$n te§enstandetr te
breken:

TAKTIEK Eru STHATEGIE Deae partl J staqt ui t *!. t
ïÍAru HET MINOËruSPEL kandldatentoernool wat ln

1959 werd- 6espeeld.
Fisch€r speelt htsr met
wit:

in* + + + ++ + -r- + ++ ++ t+.+f++++
dragen kan worden 

',aanhaar ondergeschlkterr,
Een elndeloos etudle-op-jekt Cat J-mmer ln de bà-
langstelling blij ft staàn.

TIP§
I . Belangri jke c entrale

punten zLJn vaak waard
een keer extra Sedekt'te wordsn.

2, Probeer controle'over
de open Ii Jpen te krll-
gen, vooral ln h.et c€rl-
trum. IlierblJ dlent men.
te verhlnderen det de:
t egeusta nder ?,a r n l Un.in har:den kri j 6t. ,'

3 "'!{enneer U een tiJde-.
}i jk vcordeel hee f t
(biJv"Ce bet,ere ont*
wikkelin§ ) , rrcbeËr

dat d;in door middel
van cireiginsen om te
zetten Ín een bLiJvend
Tuorcteel. (winst van
materlaal of ruÍmte),

4 . ïïa nne er U ruÍrn t e1i j'k
voordeeï heeftrFrobeer
darr afruil te vàrnij-
cen en verhinder de
tegenetander zlJn spel
te brvri Jden. '

5.Het openen van liJnen,
ls Rneental voordellg
vccr de beter ontu,tk*
kelde partlJ.

ï.Telxe
?&-3

"Lsï*0cZec

de dama ls verloren nfl
5. r.rrd5 6"Lc5.
liet kan hinderlÍJk síJn
de danne te moetsn vsr -
plaatsen ïfiaÍlnesr Es J,s
affi.ngevall en door sen
stuk ran mtudere ïía&rde 

"Op aulke momenteu lijkt
de dame Ben belemrnerinsr
'want Gr b1i J ft dsn nleta
and.§rs fivsr dan esn ffi[ít&*
deÏÍ jke Lerugtocht ,
ïn ondsrs tam,nd dte.srr*ffi,
kun L ïÏ ai.chr Benkö geïrCIe*
lens Índenk*n t Llstig
trelrt $i"scher ri- $n voor*
CeeI uit de vcor6eschei*
Yën s t.and ven de swarto

I ,. -glEg6 !. . dF*etr--(l. .. rbe}: e.Ef6: rLf6;
3 ,Lf Q r, gf6 : 4. PeI+ I r Sf5
5. Fd6: , Dg6 6 "ffl mèt de
wlnnende aanval )

2.I,gqx:[6 ; s?x $É
4r De?

4.Ph1l ,KhE 5.Pf6: ,ft,t626"fe}: rfe}t ?.Pf6 en
wint .

d rrnne .

-'d1í1t won hler verder snei
en verdiend.
De hele aanval draald'e
om eerl enkel tempo dat
&efrÍonnen werd door be-
dreigtnsen van rie dane.
Het respekt voor de dame
heeft alttjd tot gevolg
gehad dat het dame.$ffer
l-etg speci.aals hee f t.
$,lisschien ls een va,n de
neest Cynanische echaak-
esFekten van de riane dat
BiJ het vermossn bezlt
zel f het moment te ki,eÈ
zen vCIor haar zelf-opof*
ferlnsr een erkennÍng dat
haar werk nu gedaan ls
en dat de reet oïíerge-

I

I



Fartij utt de vriend-
scheppell jke weftstrÍ jd
d e Juts te *7r* tegen de
§K*ÏltRBË§THAil ,25*Se* r S2,
wlt: P"HoBn
zwar.t l Ë, Stamman
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Àndëre mcgei.Í jkhedën
aÍ Jn: 3. Fc}, t de voor*
n&ssiste ) , 5, PdA #R 3.
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*T*t %over ffilgen§
het thsorÍeboekje, m&ar
Sebrulkel"i Jksr Íe hier :

5,FflnDb6 6"Lelretc"

--Ïi[a 6 . LaI+, b5 etc . kri J Stasart een overwÍcht op
de danevleugeL
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parËij- hespnekíng
ríoclr

tr. Jaep Halrrra
àP**L§#;S.?.,. -,, -L. , 1.J,.'*L -Tryïngt I*perruÍ} &ft
hetseeïl gunstlg is Yocr
wi.t. { zwart is ai Jn Ï$*
përFee.r kwiit)
ëC r -' * ..*.é*-,=**&,Fr& ;ht
ffi-EsEoeïffi-e-Ee
vi tte BisnnenËtelllng in
een ruine te verand*r€n"
( wit kríig* ë&&*dubbe}-
pisït 8n twee #elsoleerde
bionnesÏ rt

* flÍ e dia#r&*? .

-31y&rt is raet yrsordeel
uÍt de, afrull Beksnren.
Cm cie partÍ i daarmee te
wj"ffiileffi r ffiset cok ntet zo
rn*ei11 jlr uÍjn.

'=§ r =E=§95== == L É È * É * §.{ -

-Op g6 asu de loper hie
sterk staan.A31e0n mCIe

wel ev€n CIp de zsrakke
pion e6 gelet worden-

*ï 1
frf*
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€I,
tt

ó. r.., b?xc6

*Eerst ft+ was rnÍssChien
u,el aan te bevelen,*net
de bedoeltng na fZ *f 6 en
feï: met de*f-piCIn tB*
t'[tg te nemen,

,Fbï.G

ï e. a2*fl
*12' *La5?? ï

Pe
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:Ë**Ynoral 1-},--;;*f,was
aeer sterk.

li Jn van Ce tcreït,

*Za pak Je liet -trille
centrum aan " I)aarna.
staat zwart ook beter.
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oïB twee redenen I -de písn
kan de koning ,'blnnenkort
in de* ïnÈg stam**&[Ë.'pt*
snnen kunnen niet terugi,
de frfi z,el z,su ïster evsn;'
tueel al,s temp *r,et i e kun -
nen dLensno
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B. Pc;=t5l-' i . Kd6:d

e.F

-De ntJ-tte U§Piqf;die
binnenhort" eiin Yrf Spaofi
rordtr l.§ heè} agY"qLf$IS
en voldoende Yooii de- ,-'

*fnqt,*Zrarf ,fiad noplt:": ,

f1ààen r lrant,. het r!t;! ë ..,
peard ,pogh,t er- nl.et vas:

Jpion
konnt

Pto*
.S'-i .

Pd

precÍe,s, op, tiid ,on"

mot,Í,.e, iII&n lde s,i,t§e
plcnj,.,tB,, rrooqkqqËR .

jn
belqqgrljke B*Fton.

't:i,:.,;.:;ii:- ' ':). ..' '!.,1-'ii .;:),1:-,
) ...::.:!.,., 

1,,,.' t :t:; 1''.: '."..,.,..
.ïa . . :...'. . :;.+.:i'::. ,'.' ,

i'|i.,,,, :;;.;,; ,,,',t '.rl'&i

f;9,i,;, r-*s,r-E .,,,r"r.P§Zxll 1
-§taat gsli jk aar .capl-,
.ptulatie, naar veel ander§

13

vE r,zEÏrËs
trICtcIFI

SOCOHAKEH

Dii ïIil(-ili2:iT'ïEil . . . iii ; s i,*nu
g.f- ï'iris É i F; .. fl..c l: ! e L*-', . '..'-, '
ïn votr'§eancie st,ukjes i:eb ik
Lï r'Ëei s j'ii,iSen \reï}:el-e :: c\rer
e#n Íïranr{iie ik iriei }j-*i:.i ver'*
g* t en z,a\ .
De neer D. Tatei- ! ile Ii staet
ïi cciï DiL; r ii t, v'ocr cic yctleai g-
lieii r w&nt ïCIíir ne rest kunnen
',ffe tii r r:uE; L j.g \rer:'g_le t*n.liet iríies

per$ccïI bi i 'Je '.]'')oï-naeï$ te 11''8-
inen, da.eï.''i c *r i.iel'"ieeiile hi j Ëen
té iioorïi,s"ïïie 'Éiosirig :-n d"e \,-eÍ-
e n-!- g i- ri6 ,,Id t Iàf Í i'l t i: end e' tA i d
r;ci:,haKte.
De \reï enigri.n6 , ? 1, ,5ciru:l-"'reï'' t j e tt ,
i:aci esn Siledc ktank in Ce *ren
d er",:l $ricuï'eï" eilile'v 0ï' e;t.i gi nsell 

"
i{i- e i, 't:o'i,Ë e }' -',ifi.n1v e Ee i e }iï'e s L, *.-
tre;: aie ru1 j ievei'Ceii, i*ch
iïieËr venï,r*Se i:et suirses dat
rïien i: i- j tiis vervie cht eïi kcn .
'7,Lj rJie leS*n Llns iïicesten spË-

1g er niet.
D* ',}t-pion j-s geroon niet

sl[aer be houden]ïrànt de
Ewarte konins staat, vëe}
te ïer ueg.

dwongen opgev,sll .

Zwart verloor de %a par-
ttJ onnodlg, doordat hÍj
sit zl jn belan6ri j,ke ar :

pibn sadeau gaf. ËasrCoor i
kon het paaldrdat e.BrËt
&flÍri .die pion gebonden, wae,
ru,p_§!g 

"dà_ 
zïTarle h-pfo$ '

gaan sphalen, die BsvB,Et*
.1i- jker ïía.s dan de url t te
vri jpiorr *

0 €)(i
lenrkonden gev;o,:lr1ijk een grote cverwinning te-
gelnoet zien. Ik kan ml j Lenriinste niei herinne-
ren coit een wedsiri;d gewonnen t,e Lrebben in de
oniierbond der Ki'{SBrlaat staan dat wij er een ro}
van betekenis in gespeelC hebben. Het woorC tfkam-
ï)ioentt -i:eiekende vocr ons heizelfde a1s het vin-
cien rran de speld in de itooiber'9.
Tócir werden we het toen bijna een keer.Er was

tijdens oe groLe Bono.svergadering een hevige rel
ontstaanrrJ.at resulteerde in het boycoften der
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i,len lrck eenvoridis du abËtta1len terug. tryi"i de-
den daaraan itoen nÍet n:eerciï de dc.odéenvoutlige
reden dat, wilj; 'rSp'r.,ii{,-g -ver6aciering geen yei'tegen-
woorClger hàdC'en' af§Cvaaidi'gd.l,Ve'wisten dus van
dat hele ges.chil niets af .

A1s enigste 'deelneiner zouden we dus eindeli-;k
een,s het zclet Cer kampicenen kunnen proevenr,ttjal:e
het nietrdàt ér'- tóch "'nog €en -achttal meedeedrnem.
DSV (Doven Sciraak Vereniging). uoi{. zí j '.vi,sten
van het gesciiil nj-ets af on verklaeirbare redenen.
Zo<loende werden de DSt/er"s <iat jaar kanii'loen.trïij
werden eervol tweede! '. i J',. I

Dat a_llemaal is'nu alweer zo!n 40 jaar geL'ecien en
dus is het verdriet alweer danig uitgesieten.
i'{aar Laat ik terugkomen op anze toenrnalige'''ribor-
zitterruratit daar is d-Lt tóch allemaai. r:m begon-
nen. , f;
Zelden i:eb in iemand rneegeniaakf die za achter-
zijn taak stond als cieze ]'!ian.De rtani-er vJaarou ,

hi j rle orde binnèn de s,.ieret:i-ging lvie_,C" te bewa-
ren is rrÍet in een enkel wccrd samen te vaLteil.
De liederlancise taai beZit íjit I'rcord nog...niet.
ftDiciplinetr is er namel-i- jk een lveek a'ft:"dkse'l
van;dis 'kunt U begri j;-,en rial clit .rocr sii j rnc,ei-
l"j-jk gaat'rorden. Orr oit prcbleeit zu Cicht rroge-
fijk't,e benaderenrhan ik U beter nc6qaais des
nans naaln zeggen: Dik Taler! Àls U cieze nqam ]x
voor Uzelf he:'ha.alt-ldan Eegrijpt U mÍsschí'en ivel.
irret ik hedo*i,
(.rm een tikje van ie; slu"ier op te liciir-enrzaL ik
U egn gespreir verhalen,dat ik in rnj jn hegi.ripe-
riode heb ::roeïen vo*ïren rrr€l deze voor:iitter'. i{et
geeft li een duidelijk beeld over de utanier vall
zijn ft.r'egerentf 'oinnen de veret:ig:-ng.
Bij mi jn aanmelding aj-s lid van cte ',rereniging,
haii dhr.Tater rni j eens ernstig aanp;eireken en
gezegd: -ïVee"i; ji j weï zeker', jcrrgen, dat je lÍd
'.,ui-1t lvorde'n van cnze veren-L§iir6;?- Zi:nclei: een
antwoqrd af te 'r,,achtQ! had hi j r-resl-ofen: -Denker wel .aan dai vri j zéép hoge èiser: steilen en
dat l:el: i:esie ncg ni.et gcecl geni;eg is! ik za7 je

bii,.v,ri jze :iarl rirr""à*;irr€-;;;;É;;;=;;;;;:=;;t =

ii.riisi i.a,n _rri j ëen j_:ioerci;ct 
"ài :-,;Iiirà"à' ;;dai: zieii í;e ,,vei ve"reei'! -ilen,ri'La';iaaieniie :irrcelïeÍ:r:re beii,;.-1 dde rla.i; het. ge-sprek,''Was afgel-'-pen. - -!:'-

.?Il:.,1"1r]9?n, 1aièr, i:.aciat j_k rnaandenl_ang rïii. jrr ui_Lerele cest liaci zi_trr:r: ur-:enrï.i_eI i,i"j,oö cij ziCfr.Dat ttbi j ziciitt k;es L.r-,nu u:'-t een gcsie r::-rreer,*-gàaàei-te binnen het clurhuis,ï,,sa:-.,te íocràLtter. r.-tch Inheus kan;ci:r' h,sn -l_a t,eri ci)IiJtrri.eren. ;jeschei.denxiop];e i.k !i: het :natglas e!1 lvacil.tte geiaten z!3nicesterr:rltpnCe t'binnentt aÍ'.
liadat ^hirj lre had .'j-aier: r,'1aa isneiien, stak iii j r,ian
ura1. cncer 'het sp,eken nani de urot.iit fËr ai jn
'"1i-i.i af en sir.eei: .iu,r.firiie i d cver ri j; .,SL"rdiefj eis blauvl ,rieren en watei:rg
;ï-ï.,,,i: :::._i:11-,3 er ni,seens aan re her.inne::erl,-,:,vr ir r.j i:rcL sc"tlrJrr'e cudeher.ensiemr*cat ik u in ón_:'-e.1''e-feniging eeE kens geeieTen lie 'orrrreie en on a*.n-
'ir-ingen r';ln :iii jn gcede -Ïrienct, ccininee r..àï*Jí,;ï;Urna,ar ïJw afgang hi j iar-irle_,i-.* r,íet nadel. te nceflen;erenj-gingen nógl nier "vilile vercc-'r.delen en u dusnc5r,a^a1s in staat v;ii stelien zici.r te l;el,;ijzen.ïkheo riue dominees Daar<r-er wens rer narte .qen,JÍien.
ll; i -i*SC.i. tUïl tlt rr'i q *,i in rhr-i r r Ér. -: i ^i-+::,a6,:a.n tcci. .,,i,É, "ï;-n"'ii'ï-;ïii;:ità;,ttilt,;, ï!;:":-eni-Ee i jve'. en. tr-:e'sij,ling berö*-nu. uw ..:nnlidderÍi;ru*tearnleid?r, ?g i';9er"' ,..à.i iiirscheuren, i i-en^'nu oruÈ-"ïi.:.:;, f ï Ci: t 

. 
,Jr t-::ieJ: e:í"1! r-e .t red,en f,7er .l;,,,; recultaten

-.i"i;,.e....11{ voel lr,e iie irtaisr.e tíj,l cok r.íet z{):ve1, -irl"bee l,cie ir., nog
-De vooreitte:- slcnd c,c e n srrak geiir"g;er.d :-lil^a u zi-ek bent m.er u cic ,ti.,tr*r*r];;§;ieten enCit, niei cp::li_rn br"o;ci kct::en ëmeren. ï'iàt.ïÈ--*iJechter" aÍ.vra-agi ic,of uvi mani-er. ,*r, i*-uín wet yer:-
sta-nciig is. liegrijp me goed,het gaar rue niet aan
ryat LT i1 ll',,r;--pri-vé-1e-;en ,l-eír***i U iaoàt we1 zorg_orrtgen. dar U capabel beni U.rr; nai"tr jen ,rr,r behc::àn

.'(...

'f r ,' f {a 'i.'r ."'' : ",u t.+i- i i't., ie!ír"= il.ïis t t e !tirii].:ï b r l.ri 3l,L e i"i z e f, t eii;ffie '/,r,cr- de ïtcrzLLLËï- ï1eeï,.'l'*lree-i-"€,Ës1-ageri ver'l-isc i* ij- r .*i::neiii.
À ciit, eï" iït:i. j ïi-*r.C,Se$1. liï,§Ë I

e[ïi iit'ïi.-1 *,U
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9p -t aprll_J.l. bestond de SV-de Julste *Z* opde kop af 5 jaaf..
Geen }eeftljd oà nu eens vanaf de torenschanete gaan schetterenrdoch re1 de moeite waard om
eens te zlen wat of er door ons bereikt ie.
Op I april 1977 kunnen we begtnnen uet dezelfde
woorden-rwaarmee het boek Genisls beglnt, -,,

-In de beglnne wae er nlete!-
h toen begon het ! ! Althane op die gedeakwaar-
di.ge datln van I april 1?7," TerríJl een ieder opdie dag bezlg is grappea te veraÍnnànrzaten er-ln Noorbeek 9 mensen doodernstig te praten over
de'nogelÍ.Jkheld ou te komen tot*het àprichtàn--yeu €en schaakyereniglng in ons schaakarn, ge-
zaalde gebied.'
Op dte. alrond, werd de SV-de Julste -Z- geboi"en"
De'tiJd vaa aftaeten was begonnen en algaur
bleek dat dat meer tnhleld dan het spelen van
onderllnge schaakpertt jen.
Er noest een beetuur vàn de grond komea dte het
organleatortsche gedeel.te voór haar rekenLng
zou kunnen nemen. De drle,tretrEen daarvoor .wàren
enel gevondenr&aar waren dat rel de geechikte
personel? NatuurlljkraLs'ër aan zotn taak begon-
oen ïordtrls een enthouslaete medewerking verze*
kerd....Of het dau een bestuur zal zlJnrdj.à ook
d.e-benodlgde vakkennts ln huis freeil iaf dan
gce!,jég; wopden afgevacht. Het antwoord hlerop. kwarÍÍ'aï- -ueer snel.. §et beetaanerecht der ver-
enlglng wsrd een feit door rràt enàí tÀenemàna
aantal I.eden.. En uet, deze toenane kwamen ook de
pr,obLeuen. 'lïe ondgrvshden dat een besiuur nlet
alleen cllent. te r€g-€ren.op het momentrdoeh dat
er opk gerlcht ln .de toekqilst gekeken-diende te
wordenr
h hler stonden we voor een ciremcel.

fl'
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= = = == = = = = = = = = - === == ===iiet eerste rat toen totl ons deordrong ras.,hët tg..

kort van, het aantal bestuuisleden. Dlt., diende op
korte.,"te-rmi.Jn te ro:den rU:i.t,elebreld. Het ls.Bën" -
behend feii dat nen op vàrenigidesnlvcau nu àï-d$l'+.i
bepaald dtaat to d,rÍnàe,q,. Íoor* eei beetuurefu'aÈffe,r,
maàr toch zlJn ue àr in .gesl.Aàgd zQ lqqgzanerhand-
een verantroord aantal uensen;aaa te, tie\kenrdle
Op dlt monent kunnen de werkere .van het eerqte'uur
màt .eeq gerusË hart .de touwtJee-rat'lalen' "vÍ.èrgn'"'.,

De leidlag dér vàrénflfng-bevlndt zlch iliane iu : i"

handen'vaí de jeu6dreén'jeug4'die qèf tààlend èn- ;"

thouelaame de vol.gende vlJ.f 'Jaar vol 'zu1lén gaan"',' .

De rroudJegrt kunnen,dàukbaar terugal..en'op,'vtJf .", .r... .

Jaar werk. Zre slulten dlt af met e€n verenlglng,,:,': ...
dle jougr gezpnd., en sterk. is'; IIet .nLeuf,e . aelz0on , ,:*:'.
Saan re lu nèt tenminet? ,75 leden qnii:dat 1§ sogi',,;'.niet te" veiwaarloden faktor. . '. 'ri r.,, i ,' ,., i . ,

Het eergte tpan.behaalde"ln het,.!e Jaar het kanr '"
pioenechau der 2e klasse der BondecomnetXtlg in.
Àpeelt,hel'volgend sei,zoen d.us Ln.de ie klas.'liet eere te Heuvelland-Toernooi: verd drrqr ..q,ng , -_

urinnend. af6esloten .en de kontakten naa4. bÉlt,en i .*,
tleSinnen 6oed te lopen. fr crerd doo.r ons eeri. he-, ,,.=
langrlJk. g,ortie t'goodwll1n 'gehweel*t..en e-r ''sordt *-." .'lin andere verenlsl1een gg! "waafderlhg over.ons 

,6esproken. Laat dit zo blljven! . .

De jeugd vlndt een 6ezonde--onvan6'. en ètàat' ,q$der','leidlng van eeu 5-tal person€n.Er ia eep III,".voor. .

de bultendienst en" een l'fu* voor: de interhe. iàken. ,,
§oede:kontakten onderhoudéR,,.we net de baÉls-- ,i

school en het lesgeven aan'de echaaklu§tlgen .

"oreidt zlch net de jaren ult. Gel.tJhe tred:ho.u1
dend,bre1dtztchde1e1dtnghiervoorookuit.
Aanvankelljk alleen begonnenrhebben *e.nu de.
beechikking over een l.elding van 4. persqnofi.
Dj,t.alles za1 U duldeltjk worden gemaakt op don-
derda6 6,nei.à.§., Dan vlnd,t de priJaultreitrtns
plaats en zullea re dit te Lustrun f,eesteLljk
aÍelulten. l{atuurllJk,ls een leder relkon! ,
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INTEBNE
COMPETITIE

seizoen 198l-1982

o"o
1g8l/1982 le nönenteel lopende.-Het-betreft de
Da-compétÍtle saaruÍt de al"gehe1e clubkanpioel
Baar vóren zal komen. Er 1s tot opheden ulet te
voorepell.en uie dlt gaat wordenr§oql.re-hopen
op de'avond der pri-Jsultrelk1ng U dit a1s ver-
ràeslng te kunnen ueedelen.

Intussen le de ïIt alreer druk bezig uet het.qa:
;;ili;iien der lnterne-conpetltÍerèeiaoen 198a/
198r.
nó-ítannea.ln relka' richtLnË er gedacht rordt,
zfti U reeós bskend. U rerd vla een boekJe- ret
tre[ ontserpplan hLervoor ui.tvoerlg -lngellcht.0 beeft Ur:ieaktles hleropraa Eroadlge beetude-
rinr.kunaen geven aan de 'rtil,.
Cewàiend net-deae gegeveae heeft de ttrft hett'p}t1"
defÍittlef eàuengesteld en dLt resultaat kunt U

eet dezer reken tegeaoet zLennrederon samengepakt
l.n een handl8 boe5e. We Seven U nu reeds de raad
ou hgt boekJe van het ontwerpplan der nleuwe ln-
terne te vernletlgen en het nieuv te ontvangen
boekJe zulnig te beraren. U kunt van het gehèle
selzóen zlch op de hoogte etellen blerdoorllan-
naerrraatr en tàgeu rle U roet spelen. AIle rlcht-
llJnàn ataan er Xn dlt boekJe verneLd.
Ooi voor rat het redstrtJdregl-ement aangaat ziJn
er anl.ge aanpaeslngen. Leest U dtt vooraL goed
ou J.atere teleurstelllngen te voorkou€n.
Flochten er nog onduldeltrJkheden naar voren konen,
n€em dan kontakt op net Ur t{Lrdie U graag op
iedere vraag antsoord za1 geven.
Sanen met dit boekJe ontvangt U tevena het Huls-
houdeJ-lJk Reglemeht en de Statuten der vere_ni,glng'
Ook dlt-ls eèn bron van lnformatferwaartn U vael.
aan de weet kunt komen. WiJ hopen waer op een

e{

':"

Eenvoudig
I

.'Í
..

gezegd
'

ir' i :i.

De eerste zet geeft z\,t'art ge*,CIon

wegl 0p zichzelf dorn, een toren
ln combinatie.met zijn volgende

iui'st een heei rnooid Ë.öt.

zijn torg,
weggevGn
eet is he

ln steliing A is ewart aan uet en uwart wilcte
,l;rt die witte koning (oÍ die wítte dame) op t6
slorrd. Dan kon hii Pg4+ (of Pe4+ ) speien.
Wit zou dan zijn darne veriiezen en kon niet
Íneer winnen. 

.

lneens eiet rwart egn "cornbinatie" van zet*
ten. Hij speelt f§+. Als zet af'Ieen, niet zo'n
qoede zet. Gewoon een piCInnetje vleggeven,
S,amen rnet e'rr volgende zet is f6 + wél een
goede zet. Als wii cIe pion neemt geeÍt zwart
het "familieschaakje" met zijn paard en wint
.Ie darne {Af §.wlt de pion niet slaat kan zwart
rle dam e za rïemen i.

In steliing B i§ zwart ook aan zet. Hii ziet

weer esn vetd \,rraar hii de witte koning wel

graag wil hebben om 8en famitieschaakfe te

kunnen geven

Het wordt ook een coínbinatie.
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Dit liikt ge'i/r,oon ruilen !ïaar z.ie iii het ook?
Als de koning terugneemt Kxd5, dan speeít
vrit [-,b3+ en wit wint het paard.

-$telling D laat ook sen combinatie van wit

toe. Wit doet *en, op zicheelf heel ges'one,

zet: íïïaar -.het is de eer*te zet van ziin

c+iribinatie. Wii kan op de der#e zet de toren

siaan
Z* kan ie stukken naar velclen iagen waer ii!
r.e wilt hebben.

ln stelling F tensiotte is wit aan zat en speeit
Dc7. Vind jij dat eerï heel goede of sen heel
slecfite ze.t?

*_B 1 .".,ïh5+!§ t. Kxh5, Pg3 +-

n 1, ïh1 + Kg5
2. ïg1 + en '*int de toren.

"É E 1. ,..., rJ5-d4 + I (aftrekschaaki
2. Kgl d4xc3

F Een heel goecte. ft'at zwart ook dost,
gaat mat op b7 of ap de achtste rij.
'1 . O*7 Tb8
7. T xd$ ïxd8
3. DxdS mat"

Algernona erendregal*
ï . Aanval is gewoonlilk de beste uerdedi-

ging, 
,

2,. Het beste antwoc,rd op eën ftankaanval
is een tegenaanval iri het centrurn.

3. Oe toestand in het centrurn moet je
voortdurend in de gaten houden.

4. Een f iankaanval eal noíífiaal gerxproken
mis{uk}qsn behalve als je het centrunr be'
heerst of hebt vastgelegd,

hil

,l

I

I

I

1!

Ë.- zwart is aalr eet en hee{t een heel rnooie

ze,t. Bekiik E maar **i'ls goed.
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BOND§COfV1PETITIE

SEIZOEN ï98ï-ïgg2

q.EZELLIG SLOT AÀN Dq.qAr{DS,qCEpjiTI§8.. ., j
Het eeizcen 198t-1982 is gestreden.Voor de i

§V-de Julste -Z- ie het een allesaÍas wlnnende'
strijd gereest.

tean ds 7e opeenvolgende overwl_nntng. Itet 6*averlies rerden onze vrlenden uj-t Maaetricht,
ï"1§V IIIrnaar huj.e terug 6estrrurd. HierbiJ dlent
te worden ongenaerkt dat MSV danig beeft moet,en
lmprovieeren on het team compleet te naken.
De uiteiag rleed er i.n feÍte weinig toe en had
al}een belang voor ryat het adminietratleve ge-
deelte betrof.
De redstrijd zet.f verliep ln eeli gezellige
efeer en dat zijn re van Í,,lSV natuurlijh §ewend.
Daar was all"ereeret de bloemenhulde van de zlJ-
de van tÍ,SYrdie beetemd was voor het ïe team enhet behaalde kampioenschap.
De wedstriJd ze1Í ras toch nog een spannende
aangelegenheidrwant MSV wenste zich nlet zonaarover te geven, Het rerd uiteindelfjk 6-2 voor
de íJnzenrwaarbij lk ulet verzuimen rll even dejon6e invaller bij MSV aan het 8e bordrB.§chaaf,
te vernoemenrdle lange tÍjd tegen mej.MsiJs ver-lorer etondrmaatregelen nau voor de [egenËtoot
en er tenslotte een remtse uitsleepte.. We}J,Í.chtdat over enlge.Jareu-?1Jn naan een verandering
kan ondergaan doormlddeL zÍJn laatste letterr-de ;f- te doen v€rvangen voór een -k-l
De gedetallleerde uitàlag sas:
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--:--r-o=- - 6_2

I,H,Senden

].H. Hovens
t+. J. liovgrs
5., H* Asaepo
6.J*P[ersà]sberg
7.R. IlihlaJamaa
8. I{.1,Íe1 js

-H. Dreessen
-G. Baade
-8. I)es treel
=§. Rlkers
*Jfí. HIalra'vens -*M. Deckers j
-.M. Dlerichs .-

-8. §chaaf rD

-
tr

tD

-

l-0
O-1
l*C
l-0
I*O
*-*
l-O
*-*

Lat,eT op de dag' toch nog feest voor M,SV. Huneerste team zag kans cie laatste wedstrljd win_nend af te sluiten in de re krass" .A.-Döor artresultaat werden ?ij kanopioen en promoverennaar de Fromotieklasse. pnoffCfÀg,l,rsï-i- r r+++++++++ +++++.++ +++++++++++++++ +++++++++++++++
49. .lFAï'{jg.§sEG vAN ï/Q0RLAAT§?§-$AAR E PLAATS! I
Eën gunstÍge 1aatete ronde gaf ons 2e tean een'eervoll" tg plaars tn het efndktÀÀ""À""t1*ZeIf von dit. t"31--*g\ -41-li, rrn-Ísil-vii, rervlJlde concurèntl",t{sv Itl'Iríà uoï"nI,'feirr"ra" IrIen HeerLen rr ver100ri Het 2e teàí'aà"iiz"tteiÀi
passeerde hiermee genoende ] verenj"Singen"
Nu ras de rlnst. op-het ?e van VSM wëI ierwacht,gezlen de resultaten vaà-ai! róà"1öiE"'rearn,naarhet Ilep wel even stroever ,ian öe""Ëiwact t had-
9"T: Deze jon$elul ronen tocË ;;"'Ë;;àà"à"ïl*-heid,FB;:88!1 .wlL om .fer Íèts van te tàËÀn,,,i,ïatze niesen ls slechts ce benodiÀo*-"àIË[rrjdrou-tinerdoch dJ't zar iedere keer *at beter gaan.
De gecietail"leerde uitsl.ag:

l.I.Yglseleberg -C.van Mll t-oétrt.J(oemersma . _G.BolIen t_O
I+"B.Roemerena -R. Derà 

-- , i, ö:iS.L.Sneths -J.yan Term í_+6.L. Curfs -M. Schenk t _O
?.I.Y"ISelsberg -J,Hlatzen - O-l8.E.Neliseen -p.Dassàn l_O

. =========:====== =====r3!i======================
De overlge ultslagen ult de ?e ronde der 2e kl.A:
KEHKIIADE III - V§H TII ...,I-I+*

eindetand, der 2e klasee -{-:
1,§V-de iutsts *Z* Ï c--c*r ? *7 -O-0-ï 4- t+6-Ï S

7 -5-! -t *ï ï - 36-20
7*4-2-1-lO- 33i-2.2*
7*2*e,*3- 6* e2f,-31*
7*2*l *4* 5* A5*-5CI*
?*'l *3*3* 5- e5*37
? -2- t -I$- 5* ?.1-3 I
7"-0**-7* C* ï Ct-45t

.+ ++++ + ++ ++"+ *+ +++ + ++++

a aV§M V §.rr,re*a-.c*.*Ëe{*-cc-

] " vsM ÏÏI .nr--*rl.r.-rr.Q-,Er--,.-

l+. SV*de Julgte *Z- IÏ ---r
, " H§HKËAPE Ï IÏ'{r * tqb'+'Éc *rrÈ§

6, HEEIttEï-l ï I rl'{§' - c'ir{'.r s srD a -s
6.M§V ïïï .r;-*pËr*.tr*-E*rs--

I " V'SI-11 Vïï -{**í.r. hlim**-nssrFc.rDc

+ ++ ++ +++ ++ ++ ++ +++ +++ + +++ ++ +

HC§ GAÀT HET V&?TJEH?

A1 lijkt het vol,gende eelzoen no6 ver regrtoch
moeten we er nu reeds rekenlng mèe houden d4t er
dan door ons le team een klas ho6er gespeeld
gaat worden.
Uit eigen ervaring *eten riJ dat het verschil
van epeel"sterkte iuseen le- en 2e klaese nogal
groot l§. Willen we voorlopig oue gaan proberea
te handheven in deze le klaeserdan noeten ve reL
nu reede beglnnen daar naar tttoe te gro€Í.strrt !
Verstandis liJkt niJ voor deze spelers vooral
deel te nemen aan de vrlendsehappelÍJke'redatrtJ.-
den die door de WL tegen sterke tegenetanders
worden georganleeerd,Dit betekent een brok erva-
rÍng opdoen,En dat zal trstreksrt hard nodlg aiJn!
Naar iedere uedstrijd zal moeteu worden toege-
leefd en de saamhorigheld van dit tean zal moe-
ten worden gehandhaafd. Het afgelopen seiaoen
heeft dÍt zija waarde bewezen
ÀIle hulrie hiervoor naneng ons aIl"en. We nochten
Urspelers van het eersterreeds o\ze erkentellJk-
heid tonen in de vcrm van een herianeri.ngevaantJe.
Àan het elnd van het volgend seizoen zouden re dat
gaarne over Elllen doen. Voorloplg zlJn rrtJ U
dankbaar ! Uw ï{L dankt allen voor de gegeven uaede-
werking en hoopt het vol6end eelaoen ueer op Ute kunnen rekenen.
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lrAFrrrJEN dsg JEIJGIE KAÍvrprcrENEIcHe,p
Van het 1a Vealo gehouden toeraooi yoor de Lln- ':

burgae ileugdkanploenechappen (dec. t8l ) rontvlngen
re, onlrdntn osn aardlg toernootboekJerraarin veel
der to.ga gespeelde partlJen zlJn opganouen.
Deelnernere aan dÍt toernoot raren van onzs ver-
eniglng Renco PihlaJanaa(groep t/a 20 jaar) on
Jean Sneepers(t/a l, Jaar).Een paar partljen hler-
'ril.t 11L lk U nl.et onthouden,
Rene Salm-Reuco Plhlalanaa (dane-sanblet)

-Pbd?
6.e3-O-0 ?.c5-c6 6.a3-h6 9.l,xf6-Pxf6 lO,Ld}-TeB
I I .0-O-tf8 1?,DcZ-Pd? t].tfet -ei ,l4.Pd2-Ff6
15.b4-a6 t6ïf5rDc? t?-Pbr-td? 18.Te2-Kh8 tg.TaEr-
PS8 ?0.e4-dxe4 2l.Te4:-exd4 ?2.Pxd4-Pl6 21.T4e5-
rËmlse.

,r*
Jean SneeperE-Harcel Beulea (vlernaardenspel )

6.Le2-hx85 7,LxgJ-La? 8.0*O-d6 9.Le5-Le6 lo.a}.- ,

Dd? 1 t,b4-a6 12.b5-arb5-t1.al+-bxa4 14.Pxa4-Pd4
l5.Dbl -Pxe2+ l6.Khl -f:ca4 1?.15ra4-Dxa4 I 8.Óxb?-
D:rc? l9.Db8+-Ld8 20.h)-PSb 2l .f]-Pg)+ 22.Kgl-
Pxfl 2t.Kxft-P:<e]+ 24.Kgl -Dxg2 (0-1 )
Gutdo Rotlakkers-Tino Elbers (Spaane )

5 5.d4(Deze
zet bl.adt vlt geeu posttloneel voordeel)(Gebrut-
keliJker 1" ,.O-0)1. ..-€xd4 6.0-O-Le7 7.?et-b5
8.'e5-P:<e5 .9.Ixe5-d6 lO.fel -bxab t ï.Lg!-0-0?(Veel
beter voor zrart 1s:tt. ..-G5 tAL,:(f6 enz.Oet
ondutdeliJk spel )12.nea-?e8 l],Lxf6-gxf6 ï4.pxd4*
Ld7 't5.Fc3-p68?(15. ..-cl dwingt zwart het paard'
terug te trekhen en zwart kan erger voorkonèn)
t6.Df,-Lfq l7.txe8-Lxe8 t8.Pd5-Dxb2 t9.Pxf6-Kg?
20. Tdl -I'bA 2I .94-c5( elndell jkrmaar veel' te taÀt ! )
22'.gJ- ea ,Erart geeft'op.B.i. -22. ..-GXd{ 25.DÍr,
ea 24.Dxh7+ ea matl
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'nE I{AMEN Atr'sc}rEID vAr{ HEs' t::xÏlilir;ï3,iïB3l
+ ++++ ++++++ +++++++++++++++++ +++++ +++++++++f,++

Het eerste lleuvelianË-Toernool lta 
^g?llr-edell' .

Ii;a àen suks"Àvoite slotavoud' terd.'dlt n-e5.Ioten'.
fi"À""ËÀ Àm"ite beurs hebben de drtre orgadtgerstr-
de verenigtne6"-àà;,órÉà voor een a-entrékkEl'1'Jk ;

prl J ronpeld(Bt .
bp-óondbrds,S l8 nasrt J.1.^word
Iirngst,elll,ng mycrgcgaeln tot he t

BËtd,::Ï Kubben,voorzltter dar qrq*cÀÏsn belastte
ztch uet het ultrelken der prlJzen.
Uei tieffende roorden Aaf hlJ q"p.bverzi6h! ,v_an 

'

Ëài oítstàan en de vooigeschleqeals 'ven het IIeu-
vàiranu-?oernool.' ' '-
ÉËï-il."k-à;í daar nogal veel ïerk aan vooraf-
ge8aaE ï48.
ffirÏ--ioe*àe de drre frenaebrdLe ale rerkers van
t;[ ;;";i* u'rr hun krachtàn hieraan gegeven
hebben;;»à-aràanieatle van dlt eerate Beuve}land-To3l-
róot wàa fn prioa handen en ls Ln alLp'gnzlcbte
eàÀÍ""àa. Er'serd oP F?og--nlveqrl geetre9en en
Eit-r;*;roittef opzicht. -t{iet 

.6öu ruaal. hoefde
àö-""a"tírgaiàrcÍàt tn te grtJpen en.dtt gp{gPkt
róor zichaËIf' De iulatE a*t Í.e Seretrdocb dlt
hoeft nog n§.at de beote ae?, te reagn.-Aan de
Ev:on*ssVnib àe-iasx de àe aet te zetten Ín het
Iàr"ïàil-iíga-í9g5.irtJ natrEËÍr hen hl"erbÍi veel

!l

ondef Srote, b9*
uitretken der'



- a)'u) *

_à8_
+++*+++++++++++++++++++++++++++.+++* i+++++++.++*++
ëiÀIÍ,§sëlaI aldue de heer l{ubben"
Hlerna werd er oïerg€Saan t*t het uJ"àre.tken der
ïit'à j Bea *

.Ër ras yoor iedere rsrenÍ&la§'ges ttetartprÍJe,o,
dí* dcor de vereniglng+n i* daak nerdan àan*aaid.
9f; de resery'.s6rCIep ontvlng d* kampÍosn?de heer
Doryn de gouden sredal.l}e.Zll"vor was ar vsor da he-
ren vd Fol" en Luyten(gedeel-de Za pl*.ate) en 'u-rono
yoo{ Ésrr.H*rgelobg"g en de heer F*LderrdÍ"e se&Ën
de ]e plaate rosr hua rekenlng n&ïïtert r
ïri d e h** fr*gr'o*p w#r'(t he * A-.. team v#xffi de í$1í**,* ;uà ffi**"
Le *ff* trr h*t r-lnnetf* S#N#t*
ffià j $$tttnge& 'iÀi t, hxl,rlíS*ffi §&,n
#ffiörrc* w$-§s{}} -*."Lr* feg, clt* voor
ëttïlk&§t ( ir: al"le hae§[, S#mf,ekt
bers i v€r*weÉrl *
iiet yle.rtaJ" {qr Julete -E- kteeg ook &,CIg een }ier*
quan3"l-ïhf- prlJe uitgereÍkt Ín de, rorn vàn een #öil*
{g:i meCa}fi*oterwiJ} ar een vaete prlja wa"n voorqe verenl6]"ng. §

f,,le Laatate ohtvi.ngen alle daelnemers *en o*rkandeals rreri*nering aan alt eerete toerncoÍ, ,'
fle avoud werd besloten sret een srirultaan-redetrfJd"cit Èoad plaate ln t+ gro€F,erl, '-
Ie heer .D?"yn nam 6 bor«ienvcnor r,i Jn r:ekeeÍng.Iii j
kcn sle*hts een remise Bcoren tegàn vd pcl.iàgà;
IlreeeenrBggm, CSrtFrH.Àca,npo en sà. pihiajamaa ierdverloren. (8 1 /4 fi)

í;* ri # rïifi sÀ r:

fiËfr{:r t* fi;:s,ï

In probleem nr.-17* is
aàn %at, e$ ï#lnt I I

I,;EËIBLE MATrËK
'Cu z'zelr'eciaktÍe :

Vï'o el- e ns t raa t ?
6a55 AL ï\ïCCËBEEK

stuur Uw CIpl csfi j-ng
d;e iret cR tijC!

,\

oplossingen Lnzenden I/w \
#.LLd- .*EH**,-,,, -., .-, , ,-...., ,-- ,,

gn Lo ssilg Er g.Ele -em nq, * I fu
Wlt speelt;
1 r, §f,,?-l Op Selt j1r welke pro-
ulotÍe van zríar t er nu 6ë-
Ee t síord t, volgt er: :

3* PIZ* en wat zïrart ook
speeltrhet pas,rd geeft nu
eeuwig schaak, tenulJ u$art
§pe 01 t na : 2." Ph? a-Ks8 t , 3 *
Pf6+-KhB???
Dan volst ze} fs : I+, Thl + en
mat!! oEï !t!

wlt

ï.DbE+ le uw§.k yesen§ 1. ri,
lc8 en ï.§Ne6**15(e6 2.Lxdlr,
€DË. Seeft remi§e.
De b3, j acndere mco*e en Í J -
tersterke zet die hler dóCIr
de $itspelËr werd fiespeeld,
deed unÍart onmlddelllJk *F-
geven. Deas aet is een weef-
Ë€1 ïran 3 motlËven I *Fënntng
van de daxile , mat sp de 8e ri,
en het, onderbreken der s&-

].ri en

{*s he#r Hrxirhen * e
e&ïr Jm,mr in * * Frr-{_ j *,"

d CIor *cu Ï'r*#r ï{**r ssi# **

É _ l- f ".Í

Ïïr;ners s#*i*§c.* sfi#- §ii J
Ëïï rtrJ"11;l_.Shmëëffi * t qrffi ;!l"

, tË frsiï Lrl3rteIeeí . { t,* t,enl
Sm* i'* *r ff s g'qr Bffi #; r. *# ?*!d, s *r.,i {_1* r
Ë*i m 8s? Sm.r* t§"i# o t*x.w-j" ;ï í r.sï§.à&*F
'Ca3.Fxu* * {. t* i:aa3- Ë b*i"i;g#n i

'tr*rÏ #fif ïr'Ë*,*ï- H* §F*ffi# 
s*f, Ë*ïi "ï.'ËqÍffi* &Í*rs? b*:r"d en i

prcbleem nr" -l 7 *

r,i;in Sm#ffisÏril; L#ffi $i4.tt}*.
oj (ï r) rb # ffi 'k wmrt 1ry,ïàs ?##,#:i.

ilslemane tsrrsiotts deeË heÈ het ba,sí "HÍ j ::ot**;.dai6 ?,4#rtiiíine,t vas hier ïCIor .Fr. rtc'rrnn;:o, F.frer6oleber5i,*n il.X{*íje. (t+taal ? "borden}
}ïet wae eon 6es3*agde s,trcnd 's.&ar se in dankhare
h*rËnzrerÍu6 eon teru6 aul.l*n dere$:px*
*e §V-ËfiStr§VEA§ sansÉn we veai suks*a met C* sr6s.*ni*atl"e van b*t àe Heuve}"]"and-ïoe,rfi*oÉ*
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WIE VINDt DEZE ZET EN ZIJN GEVOLGENA,IiSUXSf.§ I ! ^';i'.
++++ +++++++++ +++++++ ++ + + + +++ +++* +++ * i +++ i ++q_i++ .

ï . B. Roemersda --58 ? . F. Asa4pö, " t,ï,i'-'àcr
e,H.§gnden ír--,*-35 LC,F0emgfsma f-*rr
3. p,MoBn !rr*í-r*§ -34 9. E. ï{gïtgàgn - -'i,-ï
4 " J. FÍichon .r' ,-,*!1 t O. F" Msrga$Èberg ,l*i
5.ttí.§oemersfra --50 1 1 .R.Pihlaja.&.fr4' --r.;

Inmtddels Ls de stnnaar ult de vorige stand, .

Re.Plhl"aJanaarS0 punten ln nLnderlng gebracht
en kati vanaf ondËren weer opnieuw beglnnen.
ZlJu pr5.Js heeft hiJ ontvangeh en,rÍe ,#ensen henyeet.v9el:!ke:p!.t, .._-_. ,_

:H,&ï{ffiÏÏ-iG HOUD§T{ i-1ËT T]LKAAR I

Ale tÍd ben j e verpllcttt de
bëïangen der vereniging te volgàn.Iiieimee wordt
bedoeld dat men nlet alleen gebrulk moet maken
van ziJn rgqh!,ep a}.e. Ildrdoch- ook rekening moet .
houden met de E]}§!!gg. '

Nu is het votgm;ze.plicht-regel nieC"een
geval van aieh ln d.e boeÍen I'aten slaanrdoch men,
moet er ook ntet met'{,e pet daar goolen. -

Het kout JamnerliJk nog le veel vóorrdat men a}-
leen maar:xekenlng houdt raet de elgen belangén en
vergeet dat uen ook met rilede-leden te naken heeft.
Afepraken dte 'halfrof helemaal nlet worden nage-
komenrrerken afbrekend voor eert verenlgigrg.
IIet vèrraarloze4 van het kontakt net ziJh-Ue- ,. ,,

stuur of wedetrisatetAing le ook nlet bËvorderlÍJk
voor een goede Eamenuerklng.
Lees SVP de U verstrekte reglenenten voor Compe-
tltle €tr vereniglng goed door en voopkon hleràoor
teleurstelllngen. R-e[lementen worden'. nlet ríóor
ntets geanaakt !


