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Via een rsyale overwlnnlng op
VSM VII ls ona serete teah
ongeelagen kamploen gerrorden
van de 2e klasce A der Bondg-
competltle vaR de tt.§B. . j
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SCHAAKKALENDER,

(íPERIODIE(»

Jeugd i

Intl.comB r r, ínhaal"avond
Jeugd ,

Jeugd- ï- 'rÈ

Bonösconpetltte, laat'ste ronde
ïnt r co&p. . D&-conpetitle, 3e ronde
Int . comp. Ba-competitÍ.e, slotavond
,,SeIèctl§*rsdstriJd r etc ,
'§l"multaail,*8.Yoad. i

Pri j sul treiking /f eestavond
§luiting selz oen

+++++++++++++++ + ++++++++++++++++++++++++++++++
Op 4 april 4.s" spelen we ïoor de Bondsconpe-
title cie laatete ronde. '.--

M§V IIIrdte tegen de kaoploenen der 2e kLasse À'
de SV-de Julete -Z- I,de striJd aanblndep.
Het wordt gen rqdstrlJd zonder belangrdug kunnen
we rekànenrlg§v kennend€rop een'.^flJne nÍödagl
Het 2e tean; óntvangt "VS!,Í VII. 'Ook hier etaat
niets op het spel en dus nlets in de weg voor
een sportleve ontnoetlng.
Onze spelers ontvangen een groene redstrlJdbe-
richtkàart.

'' i:.''.,' : . i'':. t.il. .lii!'.-"'.-::'.1Het ts een goëd gebru.fk i.n de sehàaktereld. aà -ï "partlj-rlnnaar te Íeltclterqn na het tehaaÍCe:,.'..
euksee. DÍt gebruik rordt cok fD onze verenÍ-gia8 gepraktiseerd eB ls zeker.daar raar ll."e§,: .l

§ff:ï::'tjk 
resurtaat o1zr3h i§taat,op zlJD..,i,,,.,,.:..

ffiaka-à* partiJ-Ítunaar 'dee1.,uÍt v4q, ëeariif ,, 
.':."

eeu exte.rne-coöpetltie opererend.tdah dai.{s,. .. 
' 

,..

do felicitattë nteschÍeu. oog n.er op-zijn -I ,, .lplaats. .'DLt resultast draagt dan toèU oók noe
eaBB bf J tot, neerdere glorie van de heLà vàrl ':. ,.-.

enlg5.ng. :. :.,. 
:

Het 6ebruik og een.speler. di.e,..een oul op zlJn -:

Baaa. heef,t ge'orachtr.dau qaet, te :felicf tèrea; . 
.

Een schaaktean, Í.s;ae-t ale. eàn "noetbaltsanrsai, :: :

urTrrElerle uaf f.§ ce . ere EanE van de nedarlle.0r hlernee te eorreeponderehrnoet ae aíàerà zlJ-
.,julst-i"rdat wanneer het tean rLntreei verdedl_
6sr die nlet scoorde;nlet gefelicileerd wordt.

..,-. pó gezleg zou lret Julster'ztJ[rqlke teanspeler
,;; . te conpllaen-teren, óngeacnt nét 'pérsoonIl j[ -;;:

sultaatrof alleen d.e teauilelderlof helenàalnlemandl -

nengeetel.&"uJ-t aaírallersrnldda.nfrJ"tsr§ ,gn de " , . 
IverdediEiers. EIk vergullJtL tinXtl-eo,nöcí ook .'' :

qit beeld -ougedacht ,wbpdir!- in der schaatiiereld.. r. De goede samenateurns vdË -een .t'edn vraaEl và" ' i

de uedstrgrllei9rne heetr Ír.$1 tuziöàt en deakun- :'li" disheid. I*- $ hqt-he.lang .ï*", Èàt-"À"oÍt"Àil'""" I

een team én <iaardool-van-Ee hàle verenisiue.k;
de wedstri jil àtding làià[' i g.sà"n ;"p ;;Ëffi;ïiifË
lea§gn. Dat ls de:à.ue É1Bi"i"rr-aà"tràà"fii"l-'--=. 

I

vAlI 1ï HAART r,/u 5 ME$.,r r,,.,..

do. 1 ï'O3:
za.11-O3 I
do " ï 8-O3:

r-a,2O*S: t
do.A5-O1 :
2.A,.?7-O5:
do . Ol -0I+ I
%a.o5-o4:
zo o O$-Oll:'"
do.0E-04:
do , ï 5-O4 :: ''

do "e?-Ot+:
do ,29,-Ol$ !
do,,06-05:

fnt . colop . tra-competl tle,
Jeu6d
Heuvelland-Toernoot r
en een simultaanavond
dat kampioen serd,

le rorde

priJsuitreiklns
tegen hat tean
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berichten rlan de
SECHernHl§

nlg,*g-,$*,i
.Ileden echreef Í.k wedetron een kaqd:.S.Feden schreef 1k uedero& Bea kandl$Bat-lid lnn
t.§. il.van §rgelshovea-Banholt. .pot pËu dlt tr1d reer een.h.artelljke welkon en

, vè;èf epannende partljen toegese'net.
,+ + + + + ++ + + + + + + + + + + t+ +.++ +* +-+ + + + + ++ + + -f ++ + + + + + + + + +
'jttho fgef rerden er ln' ae staat rïei lork(u§A)'
rutu 610 OOO kl,+deren gebore!. Dat was 3OO O00
ne,en. aàn hornaal. ftlt noest dua een reden beb-
ben en dat had het dan ook.
iíg§en'naanden vóór deze telling vae ln d1t ge.
Ufed dee ayoade rond eC.00 uur de elektrtcltelt
uftleiralleu ten gevol6e van een storÍng.Zodoende!
Ik rooest onrillekelgrig..hleraan. denken, toen Ík; tan de week bezlg.wae" de nL6uwe ledenl:i.Jst sa-
uen te stellen.
Had ik. vor.16 sglaoen hlervoor aan 66n veLletJe ..
ah genoegrh[ tro..eet Lk daar tree velletjea voor
gebruiken;" §n dan tg *eten dat btJ onE-de etroou
niet ie uit6evallen. Dit is Beer het gevolg van
een tfgtroontt-versnelllng.lïa&rvatr akte !
+++++++++.t++ +++++++++ ++ +++++++ ++++++++++++ +++++
Ten beho€v'e iyan een defiaitlef progranna der tn-
terae-coupëtittereeizoen 1952/87rvàrzoekt de iïL
nognaals onrals U nog wensen heeftrdlt l{U ken-
baar te naken.Dug aJ,et onnodig rachten,

WETE

§chgy 9 : q.255 NI LoomEEn : ts1;(04*5?)-118)

*v-v..tY9yB#E..

Eneratjds is..dit..natuirrlijk..toe te, 3'ulchqn.trqperg,l',';
het verbrel,den van .de . schaaker.ort oRder. een breed.' . i, :

nub'l I Íik' { c 66n uan rlnr.e doal ete]'t I naen en wie de /-aöres penrti-tlgeeesteres: Vroelenstraat 7
: "6255 AL NOORBEEK -. tel, (O++57) -1525

nubliek ts é,6n van on.ze .loelstellÍngen en wj.e d9 / ,

tulo ET

ALe rye, .** uiir. 
"erpr" 

,sp f.#ze ie*pn'lt$et-.eF' , .. ,.
cieze vergelI. jken met dle van enkefe Taren:5e1e- ', . '"
dea,aan, ,ËaiLllóF,.ëat+ 95 §prak.e. ls uan;,qen',fl*ake: :,.(IgBrqalr Va'+q-Op (la[l 9r §prafie. ]E rYBIl";e?u'IIjUIUI€ ' .'
groel.-Waaneër re échter een§.kijken naar.:de.,'.i.,' i' :,

[eboorte-data der ledenrdan.'elen-we. dq,!,,,de, 6tgqL,,., "'
[rotendee]e rpryd gerea]íeeqrd dgor,geugdlF.$èn-*,."-':'i.:', :

ZlJ voruen''te§önvóordlg ru,ln de,'!t.g1ft'van o,n6 .

r' .i -§:

ledenbestand. . ' ..

yan geestelljke vorntng van onze Jeugdladen ook
zal reten te begrljpen en dit: tot uiting zal Ia-
ten konen ln de vorun van een finaacLëLerhonore- IrLng. I
Er is nög.zo"venschrlkkeliJk veel te doen voor
onze jeug{ $aar uljrdoor het steeds $eer terug-
'kerendeigeldgebrekrnët nÍet aha toékonen. ï,ltJ : :

denken hlerbiJ aan het zo broodnodtge kontakt
met de Jeu6d van andere vereniglngeu,Iiet genis :aan kontanten belet ons dlt volledtg te benutten,_i

Jeugd heef,tr:h.eeft de'.&oehonst, , I

A.nderziJds b-rengt dÍU ook ean hoop problenen net!
zich mee. Het jeugdeehaak'eist een'vo1kotsBn LD.= 

!

dere aanpalr dan het seBlorenschsak. i

Er ls daii:.ook eflake yan een duidelljke'echeidinfi
in onze veÈ'ènÍglng. t

Die scheiding àanÍgeete:er.t zlch op: schaaktechaíbrih
gebied (thegrle.begeleidlne jyppr de Jeugd.),tedatrlldIeidlag (eibbn';redetriJdlèj.dine) en f,xaancieel I

6ebled (elgen begrotlag i.v;u. subeldí.e), iSat betreft de begelèldlqg,van de Jeugd ís errao-l
ale bekendnnog vol,op gele'§enheid voor-eeniorledeni
on te aasieteren. .'.-',:'' .- -. ': ,.... : I

Op f,Lnaucièel gebied ,zLllt.we.rat de, je.ugd betnefti
afhankeliJk van de geÉeent,è}lJI{e sub'sldle. I
Inmersrhët. Jeugdschaak is zeker niet goedkoper. i

dan he,f'ÉéiliorenschaakrterrlJl de elgen biJdrage i
der Jeugdleden gerlng is, !
Het ls te hopen dat de ni.euwe geneente Margraten i

het brok rierlc dat wlJ vemlchtèn op het getted
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I,ïe noeten on8 geen QïoP-
dreven uoorstelllng Bà-
hen van de kracht der
damervooral nl,et a1s de*
ze"aan de verdedigtng
gebonden is.
wll lk S httironder Seven
vanuit een pertli die ln
1970 te ',ltlJk aan Tree
uerd gespe€ld tussen
mllp,gS' ltrfgeterlnen .
rï11;'hàdghier* tlt . HiJ
vooratet niet al'l.aen dat
hlj fsarte dane en toren
kan'blndep aan' de verde-
dtsingrnaar ook',dat hi J
zeJ.fs de drelgende zsar-
te pionnen rn toom'kan
houden. Een fraa't staal-
tje van' 3u1§tg beoorde*
li.ng !

spel zonder dames te Ia-
ten aten dat elke span-
ntng teweegbrengt dle
f,Ien ma4r,,, frou .kunnsrt . renr
sgB.
fisart heeft als een nar
alJn koningsstelllng ver
rwaktrln de verkeèfd,e
veronderstelling da.t h{J
weinlg te \rreu ep tree ft

. rhl -h

t?. Pf6t rKdB '

Lc?+ en uat,,

+ t iXeS

De
Ir

,Kg?

TAKTIEK ETU STHATEE]E
ïÍAN I{ ET IIf, IEEEIU§PEt

!,.iHiJ$,É* I,...*fs§?,, ËS,

:2,. r,; . rTfl: I.Tt?t rDf5z
l+ . Lgl +, Kg8 5Le5 : * r Itf?

en
wint.
ï.S85_*gE _.If7:§7
-Hr'it dreigt met 6,L97+ ,
Kg8 |.tf8+ren na 6, .].ri
TgT t 7.Y{?: :net 9" f?.

-6;- ;;;;b5 'V;fTirTTt B,
Tf? I rb} 9.Tb5 I I EÉn lraa
de belanE;ri jkste sleutel*
?.atten van de comblnatie.
7. Tfhxeq . dt=Éq

E' opl
-Het slot zau kunnen
zLjn 9, .,.rDeB IO"f?!,
Tf? : I 1 "Le5+rDe): 12,fg8++
Htsschlen kan dlt vocr-
beeld dlenen a1s een tra&tr-
schusing voor degenen die
de dane 'ldealleerën.Er ailn
eehter ook spelers dle
denken dat een partij nlet
meer intereasant is trBD-
neer de dames van het bord
zljn.Het zaL ntet nodlg

lernaar J.k kan tqch nlet l0f _na -4r .- ' ' ,Le? z 5 rÍe? t t
naÍaten hler eèh"'mfdtena lPcS: 6.Ih?t ën rlnt.

der n:let Begr: zl'tten ea , ;

gaf noodgedrongen, sp. ', -. ' ,

Dlealetïde macht' van de
..i. . :. . i

danre -ngakt haar ;echíer :,*

ook k*ets'haar rïrsoràt {il.'
ïret beglu yan het spel ,
als haa.r bet*'egtrngslijusï ;

nog ntet uc groot zLJrà. , .

Yoorbarl6e ultyall,dn -vau -

de dane hehben zelden
eukses"en zíJn dus ntet
aan te bevele[. . -,i 

,

Het vangen van::de dame
door opsluttlag noet tn,
dergell jke Bevallen altlld
a1s een neseliJkheid voor
ogen worden gehoude§ ! !,! 

.,

:

6. f f4 en síint .

11lusi'èÈí-



ÍE!

;ÉehN'1 tt"
lgÉR§'

"FFS

..

FartÍJ ult tiet wintor-
toernooÍ -te Kelnlg.

tlaseycatk
Pih1ajalaaa,

. Irf'l -
eden

uÍ.jnt5. . . ;d6(àe stet-
" nÍ{zverdedigiag }, o f :
5* '*oFf6(*e BerllJn§e
vërdedtgtus) r 3, . ö, f5? !
( de J§aísehverdedÍeing)
en tenslotte 3. ,rrlc7.
L*§,? :q,.tl, ; n. ESk"§É,
5* O-O .- . ,.ior
-Gee ft frYart cie 8e1e-
genheid de "cpentt ,r9r*
dedigin6 te 6pe1ëIt r
doCIr 5. r.3Pe4; * Daar
het, voor Swart lets
meer rislko lnhoudt
wordt heti maaE telden .

lLJr&rt I-\g_ t .rrr.

ffiI{u
aIle stulrken zo r n

partii-treapraklng
rilcrsl.

LfBoe

-d

ffiTàsÍÉsté11ln9
van het geslotsn §paans
berelkt.Zwart kan §B*
lilk spel verkr$gen d,o*r
9. r . rPa5 IO.Lc2r §5,
naar ràiJ vil het, proh§**
rsn met de ilceeÍliike
Br elrer *Ys,rtan t, waa rb{f
hS eteeds uoaar ïrerzptmt
c?-c5 te spelen "

beetje outwlkkeld ?lJn
aien ïre da! ïlit aktle-
ver staat'i Zwart ha'{ a'I
drle jaar c7-c5 noeten
spelen :om. een beetie
tegenspel te kriJgent
maar uee.rnl 3,qqe! *'at,',
passlef àitten klunge;
ien. :-'

6. "'.'," 'Ta$fl:c;$"" .l
.-81'lende

a} I iïlt kan Gn8estoord
qrat Saan aanYallen.

20 "Lb]* r enz. theeft :

heeft Ewart niet' ugveel
prfcblenen;ïrant 'Iit t hee f t
ïee1 tiid ncdlt on de
toren clp ht te kri{8en'
dr.ls Euart heeft, tiid 

:'Sence6 voor tesen-Ela&t"
resfl,en te nemPo. .

,-9,*.- *,.*r, *.,,-. -*89,$.ïhfl10. d2c4, ,Fbs-d?

13,EHL:.ÈE ..Tf,8*eË
-Qtit de zslarte lofer te
flanchetterBR.
ll.Fde-f! r ..c'Gr

-l[g-
noeuvre, vooral," in het
gesloten §paans: Pbï -d3*
fl -93 of soms e3.

*I{a I9. rrÍ i u€8en6

-Nog steeds was c7-c5',
beter rre t de d reigirrg
c 5-c4 . liu staat Ce lo-
per oli b? belacheiliiË. 1

21 .Pf 3-h2 ö6-d5?E-.ffi....;
--!--I)&ï IffeiS 0e OeOOe.Ll-ng i

van vrits t vori.Sg z,e\. 
íHet zurerle paard op i .f 6 is ook ai: §ërra&gen.,i.,'

22, o?roo e5xd-4? i

=Nil'ffiEffipEEfEïp f6niet neer naài een ber
hooriijk v§}d,. lrot' d,e í

??e zet stond,en. nog al.-
Ie stukken en pionnen I

op iret .bord I

ddn kan het
nahr e4"
24. ..r..,' §f6*lr5ffi86-§E-UE
rPe4 ?5.Pe4s d,ë41
?6" Id.?l veriiest
een stuk"

een bion voor . ( tiideruki,,
lnaar iaq4er ,g:€noeg
heeft "h;j,eerr., vertrti'nkte ;rkoniï\gsstelring. i

26.Teí;Éi-, P-*$ISI ; :
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-Verleidel,ijk rnaar fout
Zwart heeft de dame
nodig brJ Ce verdediglng
Beter ts een zet a1s
Í?-f6 of h5-h4.
2?, Kgtr -h I . --t? - tÉ

t

e8rLg5*hI+ r oer.o
I--f,ef6:

verlÈdËt $1t nateriaal,
en eB " e{5, fS5: eg " ed?; ,"?e) : 30.dc8: D+ n L§8: ,
krSgt Zwart opeens gun-
stlg spel( I ),dus de
tekstzet nas elgenllJk
de enige nogellJkheid.
aB" rc.o. r- .-o-, .-t-, ., r,.,-r.,.,*§§f[§2?.*De beslisËende fout !

Zwart ga.àti,de' aaak
opengog-len' en Sat Ís
ln dlt geval natuurl$k

Yërschri-kkeli Jk dom "

t q- rTg; :fi5 t.=.r-Kg$ r Íg:29: ,. il{ff §ras nog be-
terrmaar het is ntet
meer belalrgrtjk.

Lh -f
Swart

&uart Terloor deue
partiJ, omdat hf J nLch
veel te passief op
had gestàfA 'en de- brccd-
nodige tegenstoot e7*c5
verzuimde te speïen.'irit maakte daar natutlf-
}Íjk (dankbaar ) Sebruik
van en beson aan te

. va}len. Onndat flwart toch
geen tegenspel hadrhlj*
voorbeeld- op de Camëj-
v}eu6e1,, SirS' h{ j er dcod
f;.a.n. Dus met flwart in
het §paans ALTIJD c?-c5
§pelen ! ! !

I.iog iets: De Fartijendie in deze rubrtek,,
behandeld vrsf deu rkomen
lmrner van de'rel fde psr*
sCInerl . . Doe da.ar §VP iets
ean! Ale U een mooie
partlJ gespeeld hebt,
kunt U dle inleveren op
de clubavond blj de WL"

"!§

VEFIZEÏ,g§
EICItrIFI

S"GO}TAKEH

VROïJWBN
f n ire t clubl ckaal s tie t ik
cp Kee§ . HÍ j ieunde achte-

loos tegen de tap. Naar zLjn
oogop§lag te oorCelsn,§chatte
ik hern op zi j n CerC e sherry . r'

rJ{o}n erbijr*riqp hij biij ver-
rast.

. Ulie hebben nog samen schoolge-
gaan en h1j'isrnet als ikry;miàaefUaariti**àr"tri;
staat er erg goed oprwant hij schaakt en heeft
eendurek1eertn4ke.r.enzo-Zo'n.4jaarge1eder'r
rverd hij plots uredurffnaar. Hij had een.^ goed huiigej'
li jk achter de- rug en nam ziCh toen voór ogr de ,'rest van zijn leven te blijven treuren" Maar. een
poosje geleden kwam ih hem rs avcnds tegen l,cor
èen groót irel verlicht pandrciat hij nét-wiLde
binnëngaan. Zi.jn haar wà's anqlers gekniptrzrn ,,
bruine gelaat vgrraadd.e een hocgtezcn er: hid ,

oroeg een Íets te -Licht jasje. Toen i-X trém 6e-
gr0 ett e e zeL lii j Sehaaet
-Sorry zegrffiàer ii,r rnoí.t
liet begint cladelijk. -
- tn Voorstellirig?- lrroeg ik.

-i'rï€e r ik ben hier cp dansles, -fi.rrt* - 
.,,

wooïdOe hij schlch"tlg.*lÍcu dag iroor,,'

En dar t Sing iii j, nu hier in lÍe t clu§-
lokaal d.oen, zo het scheen i r

-Ki j,k ,'begon hi j , :ik had. toen i 6tsi
met een mqis j e van kantcor . Negentibri
j aar en ze ïugs ver lie fd op rne . I'{ou
hoef je niet za,-crlgelc'rig t,e. kijkeo,
wan b dat kcmt vö6r, dat een 'jong Cin g, 

,

ï Q*.-.fhrg 
q..- 

-r 3d ? ;rf;5
3t. Tà1-f I ,Ee5:_{7

55.. ng5xt6 ,engaf het op I
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verliefd wordt op een rijper iemandoroe-
-En rijp bén ier-gaf ik toe.
-J;,lii' rruÈt .ilaÉtörijk praten, -riep" h:-j geprik- .

xàïàr-iij i,urit een viouw.Maar 'al-s ik thuis zLt, :

àuèri àtieen oe radio antwoord.Goedrtoegegev€o,
ït **u natuuriijk onzin nie! ?otn nteisje.Je moet
vó,:rtàurend een-soort variéténummer opvoeren en
à;t-;"é;i; vind ik rlan nog dat verdraaide nthuis-
Ërà"gèí".Helemàal aan de àndere kant van de stad
;;;;A;:rà.o,0'4"ï*[*í- "rtiid ]aai' wercl'ï'a§ het im-
*àr- iopàn geblazen. Bn dà6r urord je moe van! Maar

itr zat' ;1e veriellen wat eigenli jX- $q deur di-cht
Oà"à.Op een u.rond 8a iF r'ii'd verveling naar de film
ór-i" àe hal van höt theater bots ik tegen haar
aan. Ze vras met.orre -
-Een man!-vulde ik aan.
-frée,ï&S"t,Isprak hri grimmigr-je fantasie is
veel te ongecóilrpÍi"""iAlNeerzé-was,mei de leukste
,róí* ài" IX ooit in mijn l-àven had gezien.En ze

;àil;"Ëg iÉ ie even voórstellgn'.T1in moederrr'
ö;;;-aàöËt j-k; Kees,weet je wat iii moet doen?

Je moet **g*"r"tt.En''iat heb ik g:eoaarl" '?
ffii liet vérse s;herr'yts kcmen en ver.rolgde:
-Ik heb toen'à*"- piiícip:-ee'! besluit genomen " Ik
i."t tàà-;;; zelf*gezegà: "Geen gescharrel meer'
ie zoekt een doodgéwonéreenvcudige vrouv{rm-et twee

t;#;;";""-d'r-iijr,d.ie tenminsre een huishouden
Ë;=;;,',,e*r. èo*íriË ontmoet er een. Annie. rn Fris .

typeraan Sene zi.ióe van.de ciertig-'ivlaa'<t *1-,d,tI
iíiinón zelf ,*"Ét-elk seizcen een kelder vol nlian
t;l^-;ï"ió"à'*itten-enfin. rtrIe gaan een .avoncl 

je
,ràà*'àe bioscàop. Dat schijnt me.altijd de das
ó*--i" doen. W" à:_tten en ei draait een Ariezg];,
i:-r*. Nu lrordt er in die film een vr0uïJ vermooro
in het bad en-aààrna kornt er een vent en dl-e red-
àË"ï-à""ï"fiu Èóef óp.Een gruwelijke scéne'Ter-. .

*iJr j_k ernaà" àii tè tcijkén met het zweet. in raijn
Ë"íAu", zegt' ie: ?tHii-doet. het met een zvrab!*t'
ili; nàndíg.rtt geuriik ook altijd een zwabber
íàoI' dà teéeÍÀ.ö*r, kriig je ze lekher schoonrr.
i;;" oàcht"ikl-nr*"u,dië irouw heeff een geest
van gewaPend betonrr.

================--==-:l'51===-===-=-=-= 
j=========

En ik voelde opeens hoe'dat op deq duur'r"o g*àrr' ,

wordsu. Dus... r r-
-Elnde van ÀnnLer-bègreep ikr-én toen?- ' '

-ïk ben in een airderé rièfrtiíg gaan zoek.en', -z.eí ; jhij.:-Ik ontmoett.e eèn vroultrr..... iGernaihë h{bttè 1, ,ze. Nod jarniet bepaaldi een blauwkou.s.,,maar;;..enterd, .i
met bel'angstelling. Heel erg trbans geóriëntee'rd..+

,dol 
-gp lijn en stínkkaa§,en-overai ëen= t;Ëítj;l''"'-':ria:'-ll

knoflook inr.enfinrdat werkt wel een beetjeöp-je, ", -
zenuwenrnatuurlijkrrnaar je.kunt niet al]ès heU. .' ,

!"r, 'Waar gaan we samen. heen? juist.rnaar de gilm!,
ïn de pauze i.s er een,nummerrr op hét lonteeli .,.,
Een'danseres. Nol Jardanseres? Mèer een.zi-eligi:: ' .i wijf,le dat .over het. toneel hobbelder'omdat ze éetr."i;
paatd uitbeeldde. r't, ltIae erg potsie,rlijk,eigsn: :i

1i-jt Seén gezicht! Maar Gerilaine labhti,e'er-iiar- , ,

teloos om en zeirtoen het'd,aek viel: rWat èrrëg,,. .:l

hé?-Endatschepàe1'is.tócha1'z6gehandÍèapl:-.,
dor:r haar uiterlijkf?. Togll,begon de hoofdfi[u ']'-l'

net een Parijststadsgezicht en-ue zei:': rrTlsn§r, , . .'i:

1e Panthéon ! tt ' ,, 
.'

Toen dacht lk.. r. r-
-Neé Kees r-zeL ik toen vlugr-ÀJ"s je .ef eejhsrvan ..;....,,afzag en gewoon verder een egocentrÍsche vrij-., i '

. . gezel bl-eef met drie maal in de, 'jr}Ék een ,werkster;
en twee §iamese poezen?-

., Ovèrbodige vraag mijnerzijdsrwant het'-bleek dat i

hij zich inmj-ddels weer bi-j de ilrL had gemeld om
weer daadwerkelijk mee te gaan d.oen. in de compe-tltie. Reden te meer om aan.te nemenrdat de bieuk

, , me! hèt vrouwelÍ jk sehoon rioortopi6, àefi"itióf -----
'1 ï{as. :Er' 1s een groepering manqen-die totaal niet

ge.schÍkt is zich op-het pad der liefde te*begeven
en Kees-staat daarbij dui<lelijk vooraariïn de rfi.'- Geslaagd qet de hoogste ongeschiktheidsgraacl !
Het .zat hem tlaar duicielijk.mee tegen. Met schaken
trouwens ook, Dj-e avond verloor hI5 ziJn'eersiepàrtijrna jaren van afwezigheid.rmei Slans.' . .,-.
Maar dat heeft Kees nooit ei.g gevonden.Dat.vë'i'lzr,.-*-.-
drietb}ijftnooi."tz61anghangen.Enne,jebègint
eerder "aan een. ni euwe pariil sóhaakrdaír-aair éen inieuwe :rroqwrnietwaar! , :'' i
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§eizoen ''rggt-rgga

EEI ERE-]IEIAAL,I§ VERDEEIJ.,... .... !
De apannende oitkuoplng dei interne-coupetltle
van dlt eelzoen la veriaaeend. te aoenen.In enkete' àfde§[agea kràuen zeifs:àík;í; dee].*
ngmer§ ln dè afileitaatste ronde aet de hatrken
ov6r de e.loot. ..Voor de. aLler$rriogete- eer.rest onc .alleen nog de'!8;coopetltÍ,è. -

gts§ s§gs É-,Ig-. k}a q§,g,-;*:i
Ï,J.§negpg36 .rr.r-*ir.*-1 li -r el
a " C * §Cgf:ne1. sma !--rÉ-Di.l t+ rn 1 9
3 *F. Dagm$ rÉ',rrr-.*í'irilF'-- 1 t+ 'E I 6
4 ' P* StraBtgn r*-rD **c*| h r- 15
5"§.§ChU[ ------E*rt'i-1|1 - 14
6.Ï*l.lOgR rri-Drlc-.r.r-'*r,'G.,Ili + f f
? "H. §tgPhAnY §"riÉr-'|È*ï l+ r' ï 0
8. C, griisernàer *-*..-1h .* 6'
+ ++++++++ ++++++++ ++++ ++ ++++++++++++++++++++++++,
lLe had dat kunnen denken? J.Hovere Ín de alIeri
laatete ronde kantJe boord gewlpt door R,Pihla1
Janaa? toch Ís dit gebeurd. Splitig voor Jan, i'
doch dlt rielko zat er in.Ik seet eehter dat h{J
dit sportlef onvat en dat het gevoel van een rq-
vanchè er voor het volgend iaai er su aL inzlt.':
IiLer serd verderrzoals verwachtrlí.Seaden kampioen
liuub,namens aLlen uit, ïArvan harte FHOFïSIÀT!

In lB gaan de felieÍtaties naar H.Acanpo.HiJ , Iplaatste zich hternee in de Rs.-corep€tÍtie en zdl
proberen een gool te doen naar het aLl"erhoogste
in de- vereniging, het Clubkampioensehap. Sukses ri
iienk I

I
I!t

IIn ?À werd L.Curfs de grote nan,Leonr&auens ottsl
ii
.j

(soud )
( zilver )
(bron§ )

'4. 
*I 
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HOVef A rD- - r'*rr iirí''rt t tt

5. H.FÍergelsberg sr -I 4'
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J.l{er$B}sberÉf 't'..'{*r ï If

7.lr{.MgiJS *;'*rrriii'*e l I}
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(souu)
( sllver')
( ztl.\rgF,)
(bron§ 

., ,

(goud )(zllver )
( bron§. )

B . F. ACampO o'r-iir c*' -iFGr* ï I+ §
'rÀ

F$,*,*gl**$:f .9" .h}+qqg ;.hi
I "H"ACamp* t{*-'i;e****!! ,*

a.'Elr Rogtre1.AtrA .-rG're -12 i-
5. P"MOen ric*r*'-,'*-rë!D 12 -
4.H.§an*Ë}S rir-:rr'l-L--l e ,;

'';

t 8 (goud )
1 I (àilver )
tO (bron§ ) .

9

en H"Acampo
Yoor tret alge*

allensFHOfIgïAl ! !

§. $eilssen greep ziJn laatste kans
F.Llergel§b'erg. Ënd.eI het aÍIv*r' 8n
H"Feek behaa]de areÈ een ?:r)fi sccre
Boed resultaat.

en ver§loes ':

H,sn het bronb
Ëgn e,lleszlns i

rll,

rlr

-l

-an

'tD

at

s

In de ]e klasse -A- beuees J.Sneepers zich en
.rerd Blansrijk kaupicen. ProficiatrJean.l !

C.Roemersuaa het zilver en F,Daeme brons.
Het volgend selzoen zal het met íane voor veel,
van onze jeu8dsoelers aannerkellJk noe5-1j-jker
Baan worden. Ze Baan rlan een klas hoger spelen
er aI zulLen de resultaten wellicht wat minder
wordenrdes te meer zat. er aar speeleterkte ge-
wonnen worden.
iïe kunnen teru§zien op een prlma seizoen!
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De ere:p1a?tsen' Eenvou$igge-,eegd
Als J'e nog niet zo lang Echaakt kan ie soms
ln esn stelting waarin fe glad gewonnen staat
lneens de goede zet nlet vlnden. Oefensn
nel pt.
Deze keer gean we op jacht met,

twee loper§"

ln diagram 1 kan wit in vierzetten rnat geven.
Het lqostte heel wat eetten gÍTï'die ewarte ko-
ning naar de rand van het.burd te jagen. Oe
witte koning heeÍt flink helpen duwen. ln hst
*indspeí is de koning eerr ffeel sterk stuk.

wlt ls aan'rnt
l. Kg3, ..., de zwarte koning is dèvansi€Ír op
t1 ,91, hl . t. ..i.í Kfl . (Als:lwart liet naar Í1

gaat maar naai de hoek moet Ie natuurlijk
niet t-e3 spelen, want dan kan zwart lachen,
dan is het rernise, pat.)
lrlu kornt het vuunrerk van twee samsnwer-
kende lopers, de witte konlng staat sterk en
machtis de andere koning ln de hoek te hou-

gaan, rnaar wit is aan eot

wll is.asn aet :

Í, Lc5, . r. Met eerr ïoper iussgrï de twea
koningen in móét de koning die aileen over is
een liln {oí rii) achteruit naar de kant. Za gaat
dat opduwen.
ï. ..., Ka6. Se wÍtte konlng zorgt er Ru voor
dat de rwarte niet meer torug kan.
2. KcË KaS de zwarte koning zit gevangen,
3. Ld6, ... er verandert voor zwart niets, veld
b4 blij.ft gewoon. verboden terrein voor zwart.
Wit wacht alleen tot de zwarte koning wesr
naa[. aE gaat, dan kan wit z'n loper op b! zet*
ten. Ld6 is dus een wacht7etje, een lompo*
z8l. (Welke tempozetten hed wlt ook kunnan
spelen?)
3. ..., Kaö 4. Lb4 Ka7 5. Kc7, ... Wit laat de,
zwarte koning niet ontsnappen ; ;

5...., K466. Ld3+ Ka7
7. Lc5 + KaB 8. Le4 rnat 

..

$e§#$d spËrïE*§***
r***
I ln stelling 2 heelt wit de

niet helemaal naar de
zwarte konlng heeft nog

awarte koning no;
kant gejaagd. De

veld b4 om heon tezíjn bezet, en de
allef&.oogste is
Yooq SxeI Denl,e ".AxeIl$aeens on,§

harte PRO§'ICIAT!

Paul en, MlcheJ'
ïyerdsrr, eervol

Het,,beatuur l.al
hen op de fee§_t:
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aïond de gouden,
zLlveren àn de
hronfre medàlle
uítreiken* :. .

Veor de JuÍste
daturn, zle pag. tF !

Norpaal zouden'.de overigen ln deze groep uiete
oatvangenrdoch' het bestuuren .de wedetriJdlei-
dÍ-ng vindenrdat Ju}ll.e dit Jaar zo Je'best hebt
gedaaurdat zÍ.j besloten zijn Julli.e allenryan
plaatg, 4 t/s plaats 22 toch een herinnerings-
nedaJ.lle aan deze afgelopen competl-tl.e të over-
Iiandígen. Ook deze 'rorden op ide- feestavond ult-
gelei[t. PROF'.ICIATallemaal-!! '.,'
iíet volgend seizoen zal het voor velen .lran ju1-
1le wel wet moeilijker gaatr wordeni., tstj..zulleu'
dan een klas hogerrén op donderqagavo+È ,gààtr
speleu. Ho€ en siè zullen iullÍe 'óinngnkoi,t
kuntren' zleh ,in he! de'flnitieve :progrannaboekJetiat JuLtr le dan ,zà1 aorden' .ve4ptrgkt'. .. ' 

'

Overtgens dankt de llt JullÍe uoor juIll.e i.qzat
dgn,
2. Lc4+ Kgl Khl O. Ldg mat.

:dtt seizoen!
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Het spelen met de klok

*23-

BOND§COMPETITIE

SEIZOEN I98I-l 982Een hffir tenrgbllk
H*t spelen mst de ktolf ts,nog nlet zo lang
ingoburgerd, Zo werd . het oerste grote
internatlsnale 'tsernooi ln; ígg1 te Londen ,

írsg gespmld zonder klokken. Tifdens dat
toernooi ontdekte men dan ook de grote
moeilijkhsden dis dlt gaf. Zo duurden
sommige partijen rrel twihtig uur! spelers
dachten;dan ook urÉn na alvoreÍts son' aet te
doen. Hot gevol§' was wtit dat hst spsel-
scherna totaat in de war raakte. FIa dit.
toernooi is fien er dan ook lang.raarn .toe
ovdrgegaan om- tildsilmieten'in t $el!en:
m€n kreeg r$g Ín8ar 8en boporkte tild voor,
oen partlj.
Ër is ln het begin vael *,Berstand geweest.
t6§en het spslon met de klok. veet spelers
waron van méthtng dat het efg onreclrtvaaroig

'rryas dat iemand die eon uitsiekende parti,
speeft kan rerliezen door tijdsoverschrijding,
fadoreen die oolt Eeii partil verloor door
tijdroverechrljdlng.kent sat gevoel wel, Ín&ar
ja,. " hos moet !e hot Qan regelen? Egn tild
lang heeÍt msn het ais volgt geprobeerd: egn
speler die meer tijd verbruikte dan wa$
toe§ë§tàen verloor dp Rafili niet, muar dipnde
wel oÉn boete te betalen" Een leuke poging,
Ír?&ar hut enige-:rÉ§ultaat was dat na verloop

.1'- 
!+àÍr';tuö' ecn' aahtar soarers aetronomische
'S{ilràsefi:' rnoesten öeta}gn, Na,,dit experl_7' ment fi€éÍt .rr'en deÍinitiet besloten dat het
overschriiden ran de toegestane ryeeltiid
hot yerlias van Ëe partll'tot geydg heeft. Je
kunt het daar Íflee eoÍ!§ ziin oÍ niet, maar als
ie het er niet Ínee.e,gns bent bsctenlr dan:wet
trsf volgenrieïi als in,Ebn parfii de BnB sBeler
ds andere'§pstordreigt,,rnat tg zotton, hlf dlt
pas kan.Uöón nadat de gndore speler.6an zet
hsàft uitgoioerd, lndlen -€r hu;goon ,tiJds- .'

' beferktng,qls; dan kopsdie anCsró. epetei tot
[n da'eèuwlgh{iid wauhlon met hst doen van

Het rpdon met de klok
zo gauw eeri speler of speolster Bsn echte

'; ,partil gaa! spelen komt hiJ öus in aanraking
- mol 'de' '.'scfiadkftt$I,. ,E{r' aangezien di;
sotraakklok beslissOnc. han,Ëïjn ovor winst of

"eities,^ 
zulren ér ln dÉ praktírk ook reger-

mailg iïroolemen ziJn *ri Ëerekking ror die
- klok.' over 'hoe 'het rnnet en oyer wai sr
allemaal fout kar! gaan zulren sro het de
komende tiid gaan IÉbben en we beginn*n

. qlgt hoe'l:heti."'ifr'det. Je moet '.echter :*el
bederik'en aat dit de r*gels zijn die getden
voor wodstriiden' waarbii e§n wed§trliöleider
qen$,suig is*als Ie gewoon op ean klpbarOnd
speett rrordt er rn'eestàl niet zo sti&k{aan die
regels gehoudoo;-

Bij het he§in *an de parfii staan de srukken
netlgs op hef ,borci, .d§.,ilaatc van de klok
"wordt' m'ébstal 'door de aanvoerder. vàn de
zwafia stultken bepaald. B,ii Ëf,rtvang ven de
partij wcrdt 'de klok van de witsperer in
'*rerklng g'ostelU, Ongeecht- of dere, nu'
aanwezig is oÍ niet. ln het vervolg van de
partii brengt iectere speler nadat hu zifn zet
voltoold heeft, zifn eigen lttok tot stilstand en
die van zlf n tegenstandsr aaÍï de gang. lk heb
speciaal 'voltooid' onderlijnd omdat hler
nogil wat misverstanden over bestaar: vg€l
spelers denken dat ie je zet voitooit op tret
rnoqiont dat je de klok indrukt, dat ls niet zo,
op óön uitzondering ne. Die ultzondering
houdt verband met dp tijdccontrole, rnen
rnoet een aantal zetten doen binnen eefr
bopaalde tiid- Nu wordt die raatste zet pas
voltooid seacht,nAdat-de speler ziin_.klok tot

- stitstand heef.t gebracht.
Nog, dat, wai het. dan. Eigentijk doodeen-
voudig... als ltst , allemaal goed gaet.
Votgende lreel over ,wal, er allemaal Íoui kan

',i

van

-J.l-lerBelsberg
-R, i'ihlajamaa
-FI .l'Íet j s

+++++++++++++-i+++ ++++++++++++++++ ++++++++++ +++
Laat ik beginnen de jongene van het 7e van VSl.Í
onze verontschuldlging aan te bleden yoor deze
hoog uitgevallen uitslag. Deze 8.O geeft het
idee. of er over hen heen gelopen Í.s.Dlt te be-

, sliat ntet uaarl VSM VII heeft het echt ggprp- 
,

beerdrdoeh op kracht en technlek kranen ze te-
gen ons eerste,teveel tekort.
feseqe" tro"f.het sLecht dat one le teaa ni.et voor,

:

i n princi*rÏr-rk;;rffi , § *

[G toom líRmPloEn 2G IÍ[. dcr LlÍB!
:--.:=*
Het eerete teAn heeft ln de voor}aatste ronde i
der BondsconpetitÍe hardrzeer hard: toegeeLag€4"
ZiJ $onnen deze ontnoetÍng net de olertulgende
cÍjfer§, 8-O!
UlÍlloos slachtcffer werd
vsM,
De gedetailleerde uitalag tras r

ï.A*Putter
e,À.Groenen
].Ch.Rsusseau
h.Ph.RousBB&u,
5.J "Princen
6 "J , ï{lntz en
?. P. Dassen
8.R-u'íiJnanda

-H.,Sgnden
-J,Hlchon
*H* Hoveng
-J. iiover§
-Il " Acanopo

he t, r,ev"ende team
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dit kanploenschap I'binnenhalenrt !-. , ,.. . .

Deze eeihetd ta-b'vaÍplddag. dan 'ook een Soed 8e-
smeerde naahine.' Een. tea.n-ïiat me! -e1kaËr Éa v66r
elkaar streed voor dlt bereikte besultaat.
Ik ben dan.. ook. niet van plan eeni velelqg van I t
verl&'d' oeÈ.,istriJd''t€ .iralidh' ze ïIaren Sesoon alle-
,ààf gàed en rlJ-feltclterei hen'-dan óok vau har'"
te' Ëèt dtt bereÍkt'e; :fË§ultaat ri" " ' i'

Ook dank aan iISlt "dat Eportlef de vlag ètreek.l{a

============ === == ===I32!==== = == = ======= === ====
Het eerete bord dus verloren door ondoordacht-
zaanheid.
Iiet 2e verloor reglementair en het ]e bord werd
een glasharde. overrinnlng.
Iiet 4e bord verloor op reglelmaatrterwj.Jl. de ,,pi,d-
denvelders FlankrLeon eb Flén "voor de voLle drie
punten zorgden..(Hoewel Leou met eèn beetJe. gel.uk)
Het 8e bcrd verloor verdienti.Elt .lr 9Ií UL,I-II V.E I-It J(l|'- V liJ,-tltGlll(I r .:-l

Iiet volgende setzoen kunnea we met het 2e tean
nu ook een vuist Baan naken nu dat 'lvervelenderrieerste aaar de ï e klae§e gepromoveerd i§.
Rest ne het 2e te conrllmenteren voor.dit behadl-

Ide resultaat !

overlEe uitslasen uit de 6e ronde:gy I {,,ts §.. - 
gt§§éflÉg& .tsJ

afloop, §as er .va^tr} d.9. kant van
hu'ldeil voo§, .dci , HanpÍbctleÍt ':ïia:t

V,SIU een rrbloemsrl-
"ïr'$, i :bi i aPnder he§;

tlsv I I1
§V-IIEEELE}{ ÏI
+ +++++ ++.i *f r ++++++++++++++++++ ++++ ++++++,+++ +'++++

6 (- l+ .- t c-. ï. ,-. 9,', (5O*ï'&)
6 - 3 r 2 r ï ,- S (e9-.ï9)
6 rr t ,r- 3 - 2 ri 

' 
(e3-21)

'6.n?*I-)3*5{?3-25}
a uit,slag ï

I -W;*Addershovea "*:-Itr.ttergeleberg .'ï,, :l:0
a.n.CèÈofe , ",.,r,;tr1.pss[ (reSl)" . -!,:O
r;u.Íàr"bure ;i ..'i''fl.Roenersna .'..' r-':, " :§-!

5:ï,lTaeesen ' sr ';-F;Aca!rDc I :3:Ï
fillaótrr.àerdeí::' "'1":''1t't.§rtrfà 'r'i ',-o-l
f.Ct vàn 141L ''- "::';!'.1{ergelsberg i' : ;' -o-ï
b.st'górre,n'." '", àË.Neliesen i"";., , -1-0

: '-i . ; ' i - .\ :+++í+ti*-*+ + í***++ ++++ +++++ ++ +++ ++++++++ + ++++++

TJh;en'ziët oÉ.zq kopnan' op tiJd dat -ziJn:,dane -

,rvài*trr rÉitaat.&an"ut,rinén' se, pok no8! ,

& zou lrÏ.eehí::s$eë'lgéreehttgd zLln §eweeetrtian'
haddenr'èíaoÉ";eÉíriblgerrornéa!Ji.'a}s='.;.
Làten ,re.echIëi :tévËeden. Zijn, net.hgt berelkÈe
rus,ittàaïrÍe alJul; liet" slechter' gerqàd.,dÍt ee{--
àoen. Het-beÉJè ls' ëchtèr. geleverdrhet 2e teau

,!tàn bètef!,!:' ,: -í';:.', ,..'1 :ï . i .

de stand na 6 ronden: bordpt,,,gs Bw &1 vI nt v-t.,.-.'.',
1,SV-de Juiste -Z- I:
2tVSM V --*rDC-rEËrE'r..'
3 " V§Fl III'rrÈ'-r'--er-'rD't'
h.§v-riËSFIEN II D-G-
5 "H§V III''-'-f,"-"r'reËr
6..SV-KEBKEADE III --t 6 - 2 t - r - 5 Q?.-26)
?,§V-de juiste -z-II: 6 I - 2 - 3 - 4 (r8-3O)
8.V§M VII ----------! 6 - O - 0 - 6 - 0 ( 7-41)
+++{.++++++ ++++++++++++ ++++ +++++++++++++++++++++
p.roeqa:ung Ze en laatste ronde(k-4-t82) :

SV;de julste -7,- I -USV III
SV-de juiste -Z- II -VSM Wf
SV-XERKEADE III .VSM III
VSi.l V -SU-HEERLB.I II ..'. , (;, ..

++++++++++++++++++++ +..F++++++++++++++ +++ t+++++++
Op 4 april krligen re due MSV III en VSM VII op
beÉoek. Er staat dan nlets Eeer op-hg|_.spe1 en
geheel kan dus een fljne aportlevèttÉïSaàht wor-
öen. Hsvren nu ook VSfrrkenàeude roidt, dLt relllchi
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SEIZOEN

ï981 - 1982
}'IET

HE.UVEILAND-TOERNOOI

fllnnaar§ van het eer§te ggËu§I&Axn.ffi
uerden ln de hoofdgroep:

SV-de JuLste -7r* ( J[,-teann )
en btJ de reaerve§:

de heer DORII{ van de ,SïÍ-GRO$§VELD"

Onze gelukweneen gaan uit naar deze rinnaars !

lIetHEUVELI.,AND-ToERNooInochtzlchverheugentri
een groot deelneueragezelschap. Ru1.n 5O'enthousl-as_tellngen hebben er aan deelgenonen.- :ZeIfs op-de Laatste epéelavonórraarln voor zeer.i
veLen onder hen niets-aleeÍ te ierdienen rieI. - 

izaten gr nog Ig schakers gebogea over insàviËkerl
cle stellingen. D[t berlJet tock rer dat lrt toerjnooi goed ts rraangeslag§att.. -' .,j ---- 

\
stan4en en uiteragen héeft u tnÍaidders. reed.s vla l

9-" ttVEF§ van de PIAStt van oB§ \rernoneu,dus zal--- I

1k er hÍer verder g-eel nr-inte aan spa*ó"ià".--
t'll-sschlen le het wéI leuk on dà 

""oiiíeÀDercen-tqge-!§ eena te geven van i.eders.ind,ivfEuéte---
re_sultàat. Deze Eeren btj de hoofdgroep:sv-cAyER: srl-giiousvnr,È"r 

-r r.

saes q7* . % Mlesen -*-------ioo fr
4ppqls --=---83 Vrfi Sneete -tOo ?6

Igldel --n-'-75 % Hovens -- ?o %'Àlberte -----?q . % Mlchoa ,o %Valke -------qqA3?4 §ueths -r-+r_r- lo fr
I?}g1al" ----5o % Bornans -------- r+o frlïÍlIlghagen -5O ?6 Dodeaont ------- A5 %Kubbeu ----r+O % Mingele -- ZO %Pfeuneekers -1?* fr Snaókérs 10 ?6Dreesen ----aF 96

O;r'zondag ? aaart J.1. versloeg ons l'e teap let -'-
zèvende Ías VSM te' tlgaetricht 8ët. -3syale 'clJfer§,p'-.
Het nog t ronde te=gaan zijn zlJ voor-de overt§e
tean'r onberetkbaar .geworden en werden daardoor
due onceslàren kaurioen van d.e 2e klaese'A der
Ll.SB.-HëiÈaí vast ztt de prouot.ie naar.:de:le'
ttlaseeruààrvan wl j hopen dat dtt dezd naal Ee-er .:-

zekerhóld zal, geven d.an de prouotie van enlge ..,
aelàoegea, terïrÉ; Ín j.eder góval zlJn re neei 8e- .'
hard èn zàt.de:-handhaving i.n deze klasse niet :zo 

.

zïaar vallenr i- _,, '

-e t' -S
ra 0*1
ac o-1
-* o-t
nhr) 1 -Or* 0-1
i-- 1-O

Tot opheden .zf,J4. worlooig al on"z.s compltneuten
bedoeld vgöf. óne §!.lkdesYoLle' Ig- tean.l"len§ear"

2.HlchonrJ.-...r r.:'-

3. PÍhla,ga46a R
{. i'ler$e1eherg .t}.i, ' '

?.Acaqpo'H ,-! : ,

6.Moen P
7 .l{ieeen R .'."
8.Àsaepo F
9. Curfs t

IO.tlergelsberg f'
I 1.§ussen A
t e.Zlnk R
15.§e1tsseni §

-Wll}ene O

-Henz i.I
-Henu B
-Han§ssn II
-tfi].lems R': -Arldfes D
-r.anlr E

Een kletne.uaar toch belaagrlJke overulnningrge-
zleu deze Ln hoofdzaak tot eta[d kwao vla onze
topborden.



-eg_i'Ée">r'-r'tEr--trt--'lD---*-r-G-.t-..r-{FaF.**Daarra-Ë-Gt.rtrt-e-a-rai}

- --a-----e 
ör ari>*-aa-i-a---ra-rj 4,e j111 €_ q _ t_É_l _ _F +qrE-a

§V-de Julste -E- I . ï De hoofdgroep is DerHOYgfg .,n..!-.---er'.r'-1 OC 76íovsrE-i!-È------IUU F vf:renlgla' firgeAeètaSenden -?O%.. en.€flopeudl"nperceMelJs ---------- 70 7Ë,,,. "tt^**o..trgn 6c*rari^^^lr
: ..,.i;,.,,, Bn,iàf}'op.end Ín perc sïl*
. .'.'', 

-*t4gpg';va,n' de perso1

-2()-r-J

Íirii§:"t ïe- :: 83-q 
-*+i rtffi: liï:ïi:!ff ::" :Ë.iïiiËiillïï=:: Ffi;§**+.*yfl i;ïiiklFil"..

Igrgg;1"§-Ieiff:,§r r §9- {, " ,',i'r 
,'._'lk gegroepéerd naar. ËelEïiq"à'asa--- 22 h;,',' ""$ïriiËtàïfieltËifi.:'c,og{cr4Eg, e

De Eercent
FÀ§q3, e}nq§pflnq.- ïi,
FersóryÈagËe ,iopentcaTBl.i-l :.--:--- 47 P De,...perqónÈagàs..1orren

CurfÉ i------- -.-:- 25 
l% - .*,." ;i-eí -;;-e;#=quíiiI-

biJ de reberuee'ra§i
DOfyn {'''3.rrrï-rr} 90. .-.,.

::- r-J.-p ,,.i.t, Hl-Ar en ödàr "4us llÍt*
reberyeà 'irasi dhdï" egn jd:o-§h dat Í§''te yl

*- " ,f.s+i?g.n:.t*i ,qanta} sÀ:
te Y1{'-

§tuur Uï,lr oplossing ill en
doe.Jret.QE-!i.-idl ,_ - 

. :

oploeslEE -nr.al 
q:

ïfd POI §{rr'..;.:r.1;*' S0',:
LUyten -ï,ïl;L:'à 80 '

Fg}dg1' *--qF..-'-- 75
I.Iergelsberg -f --?O
RoenQrsma"C'-*b 75
CUf fg. c;- f.iirr.--F.1. 8?t

fi, ipàEls""-lípartl$en"
,-ldè ' ' r

f6 ?: -en ilÍlngels 5f l. ,pa.r*

t Het HEuvrÈilaND-To:tr. rrordt hler voCIr d-
ffieI[D-1,0ffiI{oCIr

Tot wlnst
het mlnder

leidt oo.lr' ',

ge-f.orseerde

Roemersula B *.-r -72 É, [I-i;;q"r4àe
Hig§gn '|-(-o-r,.rrnD'i-lUU . Ë rrnl cri ?Dr\c--ala
lroou. --:-:?-:.n=-.?u. . fr- ' iÉtreiklng gevOlgt -d,oor, 

.

y Sriese'É; :;;---, ,A9,r.- fr . à", elnrrltaat:outuoè_ ,,

het'

§pronck ::=ra= 25 fr ' lt9!.-F*Ifll8rÍlhetà25 fi' , het belangrÍJhetb bal 1Spronck"t.;.-__-- fJ ?É het belangrljhetb -za1 
.

ubàchs...-;-.---3,lfr%!1+jltea.tezi.Jn,doch

Tarresch speelde echter
alsvolgt z

I*I,GZLL.:'.. ',

Zwart heeft uu tree no-\
gelijkheden: t5(c? of
DxcT.-

OpEAVe nf. -I 6-:
-f-rl=-ifr*reOm tie belanËrijkheid Yan
het, betrLt \ran de 7e Tijaan te tonenrgëeft Niuzo-.
witsch onfr* de volgende,
minder bekende remisg-
§telltrrgr die ook voor veler
vaR ons het weten raard i§.
In deze stelling 1§' liflt
aen zet.
De stelling ie hoog z1ràB*

YOISI no6,'.',de pflj6;:.','i',')
FP,T^:r:ïrr:r;- 29., *. uilièiËif,s-à"iorit aoo:

§reseri -:-.:,--ïL; 50 . fr 'dat'o4zg,. oppet'van" het. ..
Drrysena t ,----- 5Q '# toernoot gesl.aagd.is,
Jaóobs p.-----,;,2O g6 . n.I" d?t we elkaar tóch-
vd Boorn ------ j5 l,/J?6 . nog le.tq. hebben kunnen. "
Mlngels §ra -J--'1'5q %: leren. [gnsenrBEDAlIKT .t

ATrE
pu zzelrectaktj-e:
Vroelenstr*àt ?
6255 AL NOORBEEK

1.Ld6 ,IELSIffi.€nz,

; BII,Z.

probleem nr.-l 6*
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='= = = = = = = = = = = = = = =a=gar. Zrartrtu blijde vernachttngrdrelgt oet oe
Éeboorte van niet uinder dan I telgen van het
uiterst aachtlgeredele geslacht.
Tóch kan rïit dà iaak remise houden. Hoe?
E>glich!.inE:-
-5lervoor staat de toren nog niet
plaate,! §ukse§ naar §eer I
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-,Yr'!'' Nu ong secretaitàà+'oas'"61e

Ild beeft ingeschreveniheeft'leder 11d..9p dl't" '.t
monent-de bessktlcking over 62 tegenstauders van
àrafr--töt'eterk. Indlën U..dug ledère reek togeËí
6Én van hen zou Epdlen*daÉ:;-aou een $aar 62 sekea
moeten hebben. Daar kornen.we,'dus tO aan tekort! ,r ti.:
De f{t beperkt töt'ztJn Épiit;dat U als 1ld aJ.- ;- '.:'

Ieen rarm bent te kriJged yoor een wedstriJd dl-e ,

geldL voor de lnterp.e,. .OP'.-de zogenaapde lnhaa}-.'
àvonden ontbreken de-neesten van U.Alleen aiJt
die l-etE .1n to'rhaLén'hebben.'ztJn dan , aanwezi.g.
En Julst dese. avoiidén "ziJn zo belangr.eJk oÉ eqns i

tegen een zrakkere öf sterkere broeder të epq1.ga, ::"""'

Tegen een zsakkere.roa_hp+ eens lets te-*erett"en ':...-..;:

teEen een sterkerg-piti*z€lf'een§ iete .te...lerór;'-'
Oo[ de oatooetlnË-en tegen bevrlènde verenlgtngen
op vrlendschappeliJke baels bllJken niet. aaatrek- ' -

kàliJkroudanks de:Bsb.*tg «iÍ.e 'de ilIt .zich daarvoor
getrooat.Vgle kllcnet€rgrve1e telefoor.ties ten
Èpljt.'Beste ,:nsusëtrrtoon toch eens'dat U Lld bent
oí tret ll{aadtsehap eË niet on een§ een partli te
epelen als',de rr21ltt..daarvo9r aansg?l8 ls! '


