
= WIE KAN TROESOE =

VOORIiOORD

De afgelopen vijf weken is er op damgebied nogal het een en ander geschied en voor
TROESOE heeft uÍteraard de bondscompetitie de meeste aandacht getrokken. Na het
L,at aarzelende begin zÍjn we nu torenhoog favoriet voor de titel in de derde klas-
se d.í stri ct Noord. Klinkende overwínningen op achtereenvolgend D.t^/.S.-Arnhem,
D.V.A. 2-Arnhem en D.C.A. 3-Apeldoorn hebben ons een duidelijke eerste positie
doen veroveren.
floewel deze overtuigende overwinningen een hoop zeggen over de kracht van ons
team, moeten rve waken voor zelfoverschatting. 0ók D.E.S. 3-Lunteren is nog zonder
puntenverlíes! Een mi-sstap is zo gemaakt.
l{et vertrouwen is echt.er ruimschoots aanwezig en gezien het. dampeil binnen onze
verenígíng mogen vne voorzíchtig stellen dat we niet ín de derde klasse thuishoren.
Een promotie naar de tweede klasse en evenEueel het inschrijven met een lweede team
zou onze vereni.gí.ng zeer ten goede komen.
Het moet, mede gelet op de ontwikkelingen in de drie andere Arnhemse verenigingen,
toch mogelijk zijn om TROESOE bi,nnen enkele jaren te doen uitgroeien tot de eerste
damverenigí-ng van Arnhem.
\"ie zullen dan nog wel de nodi ge aktiviteiten moeten ontwikkelen. Hoewel het Huis-
damkampí.oenschap van Arnhem momenteel een zuivere D.V.A. aangelegenheid is, zul-
len wij ook naar de groep "nj-et-clubdammers" onze aandacht moeten doen uitgaan.

In dít nummer vindt u uí.teraard uitgebreidde informatie over de drie aI eerder ge-
noemde wedstríjden. Zij vormen de hoofdmoot van het november-nummer. We kijken nog
heel even terug op het treffen tegen P.D.C. 2 uit Putten, lzaak vervolgt zijn
::ubriek "Praktísche Damkombj.naties", \raarvoor ik inmiddels, zoals u zult zien,
aIs zíjn damgewet.en fungeer. Het Arnhemse damnieuws komt ook weer uitgebreid aan
hod.

HeL zal u duiclelílk zijn dat heE uitbrengen van een clubblad voor een nog zo jonge
verení.gi.ng aIs TROESOE een kostbare zaak is.
We wi Ilen dí L eni.gzi.ns gaan opvangen door met, ingang van het januari-nurnmer enige
advertenties te plaatsen.
Zí1n er leden di e contacten hebben met Iief st Arnhemse bedrijven, Iat.en zij kontakt
op nemen met

Renie Jas

::::::::

In het oktoher-numÍner heeft u kunnen lezen dat we in december een bingo-avond
zr.r I len organi. seren. De daLum van deze avond is verplaatst naar ö december .

ll zult hierover nog ui tgebrei<1 geinformeerd worden
Leden cli e nog een prijs-j e ter beschikkí.ng willen steIIen, kunnen hierover kontakt
op nernen met Leo

::=::=:::=:::::::

HeIaas is de informatie die u gegeven wordt surnrnier.
EIs heeft in de voorronden voor de halve finales kampioenschap van Nederland
niet kunnen overtuí.gen. Vier nederlagen op rij, gevolgd door een reglementaire
overwínnlng waïen de magere buit.
Ook Izaak i.s ongelukkig gestart in het persoonlijk kampioenschap van GeIderland,
t{ij verloor zijn eerste weds trijd.
Ik zaI tracht.en. i"n het december nurnmer wat meer inf ormatie t.e verstrekken.



Nogmaals! P.D .C. 2 à TROESOE 1t Bondscompetitie 05. 10.84

Diagram 1 wit : Els van Hoof
zwart: P.J. Visser

EIs speelde een bijzonder goede partij, hoewel haar voordeel te weinig
was om in winst om Le zetten. Het. was jaÍnmer dat ze door een grove
blunder de eer aan haar tegenstander moest laten
Een moment uít de partíJ; Zwart mocht hler geen 20'25 spelen lregens
28-22! 25x34,40x20 t4x25r 33'29 23x34, 39x30 35x24r 27-21! 26x28 en

32x5. In de diagram stand volgde 10-15.

Diagram 2 wlt I Leo Aliar
zwart: M. Voois

Met v,it speelde ik 29-23. Zwart sloeg 18x29 en werd verrast met 28-23
29x18, 37-3t enz.

DÍagram 3 wit : W. van Steeg
zwart: Prank Aliar
Frank nam in deze gelijkwaardige stand een remise-combinatie door:
26-31, 37x26 16-27, 26x17 !2x21, 27x16 en 24-30'
Kansrijker was echter \6-2t, 27x16 18-22, 28x!1 t2x2t, 16x27 26-31,
37x26 en 24-30. Qnthouden Frank voor een andere gelegenheld.

Leo AIlar

::::i:::
In de Niewe Krant/Gelderlander van maandag 19 november 1984 Lazen wij het volgen-
de:

Er ziin nogal wat schakers, dle hun dammende denksport-collegats kwaliflceren aIs
een stelfàtje simpele schuivers. Een eenvoudig spelletje dat dammen. Een beetje
schuiven, dat rrrrr,"", het door gevorderden wordt gespeeld meestal eindlgt in re-
mí.se.

Schamperen sommige grootmeesters op de 64 velden. ZiJ mogen lnmiddels wel eens uit
hun ívoren toren afdalen. I^Jant wat er momenteel ln Moukou gebeurtr waar toch de

twee sterkste schakers ter wereld strijden (nou, ja) om de wereldtitel is een aan-

f 1u í. t ing.
VijftÍen remlses op een rij, wie had het over striJdlust.? Karpov en Kasparov verkopen
hrin sport slecht, zo slecht dat zelfs het chauvinistische Russische publiek er
schande van spreekt.

Over de beroemde Morphy gaat een anecdote, dat hij tiJdens een schaakpartij contlnu
naar het bord staarde. hTanneer Morphy zilo tegenstander tenslotte in de tang had,

hief hiJ langzaam het hoofd oP en staarde zijn opponent langdurig aan' Die restte
niets anclers dan deemoedig het hoofd te buigen en de partij gewonnen te geven.

KJk, dat zijn nou aardige dingen dle Je in de tweekamp tussen Karpov en Kasparov
tevergeefs zoekt. zij lijken weI simpele schulvers. Misschlen kunnen zij beter gaan
schulven.
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...Tot zover deze verslaggever. Ik weet nlet hoe het u vergaat bij het lezen van
het nevenstaande. Mijn maag draait om. Misschien zou de schrijver aangeraden kun-
nen r^,orden zelf eens uit ztJn ivoren toren af te dalen. tlij kan altijd nog sport-
verslaggever worden.

Ï:::::: :::::=::LÏ:::::
Het beglnt ln onze onderllnge competitle duideliJk te worden hoe de krachtsver-
houdlngen bLnnen de vereniglng ongeveer llggen. Hoewel er geen echt grote ver-
rassingen zifn Ís het goede presteren van Frank en de broers Harrij en Sunil
Ramharak, de hulsdamkamploenen van Àrnhem 1982 en 1983, opvallend. Het presteren
van -ín mindere mate- Arnold en -ín meerdere mat,e- van Rommij en -in het biJzonder-
van EIs is tot op heden besList tegenvallend.
Ondertussen gaan Jozef en Leo ongestoord verder met het verzamelen van punten.
Ook lzaak en Renle draalen nog mee, a} hebben ze nog maar welnÍg onderlinge wed-
striJden gespeeld.

Van Els ontving lk wederom de tussenstand in het kamploenschap van TROESOE.
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1. Harpal
2. F. Aliar
3. L. AIiar
4. H. Ramharak
5. S. Ramharak
6. Sadlek
7. Anijs
8. Jas
9. Gobind

10. Lachman
11. Hoerll
72. A. Àliar
13. Ramsoedh
t4. Bruijsten
15. van Hoof
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De attente lezer heeft inmiddels opgemerkt dat Ín deze tussenstand Harrij op de
derde en Leo op de vierde plaats behoren te staan.

Oplossingen Coup Raichenbach (zle elders in dit blad)

1. Diagram l laat de grondvorm zíetz 33-29 24x22, 35-30 25x34r 40x7.

2. 33-29 24x22, 35-30 25x34, 40x7.

3. Eerst teruggooien 22-11 27x12, daarna weer 33-29 24x22, 35-30 25x34, 40x7.

4. Eerst eruit, "pikken" 27-22 !8x27 en wederom 33-29 24x22, 35-30 25x34, 40x7,

5. 33-29 24x31, 37x8 3x!2, 35-30 25x34, 40x20.

6. 33-29 24x22, 35-30 25x34, 40x20 75x24, 32-28 22x33, 38x20.



D.I{.S. 1 - TROESOE 1 Bondscompetltie 26.LO.84
== = ==============-'=-==-=====-=============

De door ons met veel spanning tegemoet gezlene Àrnhemse derby heeft nlet het
spectakel gebracht waar Je als damllefhebber op hoopt. Te snel waren de kaar-
ten in ons voordeel geschud, alhoewel het Leo allemaal nÍet snel genoeg ging.
En daarmee kom tk dlrekt aI biJ het belangïijkste bezwaar waarmee wtJ ín het
treffen met D.W.S. werden geconfronteerd; -D.I{.S. heeft vr§stelling van notatle
en behoeft geen wedstriJdklokken te gebrulken omdat een aantal spelers daar van-
wege hun handlcap niet toe ln staat ziJn-
A1hoewel lk van mening ben dat Je een dergeliJk besluit van de competltÍelelding
moet respecteren en zeker ter plaatse daar Je mlsnoegen nlet over Ínoet uiten,
zlfn er weI enkele krltlsche kanttekeningen te plaatsen.
ÀIs Je serleus met, de damsport bezlg bent en we kunnnen met z'n allen constate-
ren àat dat biJ D.I.I.S. zeker het geval ls, ls het m.i. geen goede zaak om dle
facetten achterwege te laten, dle toch zo nauld met de damsport verweven ziJn

als de notatle en het gebruik van de klok.
Laat ik niet mlsverstaan worden, het ls natuurliJk duldeliJk dat als Je door nlet
of slecht functíoneren van ledematen niet ln sLaat bent om Ee noteren daarvoor
INDMDUEEL vriJstelllng gegeven dlent te worden. Maar het kan toch nlet goed ziJn

voor de ontwlkkeling van biJvoorbeeld een Jeugdlge speler aIs Marcel Zadelhoff
dat htj wordt gevriJwaard van de normale regels
Biha iudiek wordt het als Je tegen de kamploen van Arnhem speelt en de wedstrijd-
klok ln de kast blijf t.
En a1s Ín de partij Loozen-Harpal na vlereneenhalf uur spelen er nog geen 65 zet-
ten hebben plaats gevonden, is dit ln niemands belang.
Ik realÍseei ntj dat lk misschien een heet hangijzer aangepakt hebr waE mij nÍet
door iedereen in dank zal worden afgenomen. Toch meen ik dat het goed ls eens
serleus hlerover na te denken. Een club die zleh zo goed ontwikkelt als D.[rl.S.
1s ook ze!.f gebaat met een zo normaal mogelijk verlopende competltle!

De wedstriJd zelf .
Al vrij snel was de stand 10-2 in ons voordeel.
Nollij overspeelde de talentvolle maar nog zeer onervaren lÍarcel Zadelhoff Ín de

openÍng en tekende vlot de eerste winst aan.
lào aeèa gevroon wat van hem verwacht werd. '

Harr{ kreàg de wlnst in de schoot ge}rorpen. Ln de gevorderde openlng ltep zÍjn
tegenstander ln de HaarleÍrmëto o o.
Ízàak kreeg ln een gelijke stand zomaar een sch{f cadeau en hij is niet de peri
soon om een dergelÍJk gebaar nleg naar waarde in te schatten.
Doordat Ed HasseLaar ln het middenspel zat te knoelen kreeg 1k de kans een waar-
schi,inlift winnende afwikkeling te nemen, die ik nog tijdens de partij aan Ed aangaf.
Daar ik -waarschijnLijk ten onrechte- dacht dat de Arnhems kamploen nog vrat com--
pensatie had liei iti deze afwíkkeling superieur achterwege, om even I'ater op mtn
gezlcht te gaan door wat lzaak zou noemen een Weiss-achtig zetje.
Liet ik ln ons vorig nummer nlet. $reten dat de rubrlek van Izaak speciaal was be-
doeld voor de beginnende dammer?
Ook RomnriJ liet het afweÈeq 6-10.
In een wild-west partij waarin-Ab Schutte tot t$ree maal toe de winst achterweBeO
liet en ook Frank een damzet l1et zltten, was Frank uitelndelijk toch de geluk-.
kige, stand 6-12.
Jozef onderstreepte zijn goede vorrro Ed Loozen was het slachtoffer. Einstand 6-14.

Renle Jas



D.W.S. 1

Ed Loozen
Ecl Hasselaar
Gerril Tukker
Rob van Zadelhoff
Marcel van Zadelhoff-
Ab Schutt
Han Vaneker
Ad Blommers
N.N.
N.N.

. TROESOE 1

Jozef Harpal O-2
Renie Jas 2'0
Ízaak Sadlek 0-2
HarriJ Ramharak 0'2
No Ilij Aliar 0-2
Frank Aliar 0-2
Rommij Moer1i 2-0
Leo Aliar O-2
N.N. 1-7
N.N. 1-7

,-*

Diagram 1. wit: Ab Schutte zwart: Frank Aliar
Na de openlng 33'28 7B-23r 3L-27 72-LB' 39-33 7'72,44'39 7'7r 50'44
20-24, 34-30 t5-20, 30-25 10-15, 40-34? was de eerste diagramstand
ontstaan. Deze stand, welke exact ís terug te vinden in het zojuist
verschenen fraaie boekwerk "standaardcollectíe Openingscombinaties in
20/20" van G.L. Gortmans en K. Venema, geeft d.m.v. de zettenreeks
11-21, 28x17 11x31, 36x27 24'29t 33x24 2Ox40, 45x34 23'28 schiJfwinst
voor zrrrart. Lílddels dit principe heb ik al eens van Leo verloren. In
de diagramstand speelde Ab Schutte echter 4-10.
--0p het boek van Gortmans/Venema hoop ik in een van de volgende num-
mers terug te komen--

Dlagram 2. wlt: Renie Jas zwart: Ed Hasselaar

ïn een vlaag van verstandsverbijstering nam ik niet de winnende voort-
zetting waar ik doodgemoedereerd Ed eerst melding van deed.
Die voortzetting moest aIs volgt: 33'29 ! 13-19 (verpltcht), 35-30!
Ik denk dat 23-28 nu het beste ls, omdat op 20'25 de partiJ mlddels 29-
24 uit is.
In de diagramstand is 33-28 ook heel sterk, zo niet gel^Ionnen, maar in
die reeds gememoreerde vlaag speelde ik 34-30.

Dí.agram 3 wit: Renie Jas zwarL: Ed Hasselaar

0m het drama compleet te maken liep ik met open ogen in de door ED

opgezette val, 2L'16? 12-18!r t6x7 t7-2L1, 26x17 L8'22, L7x28 8-L2'
7x18, L3x44 -ZetJe van WeÍss-
Ed wlst de overgebleven stand fraai tot wlnst te brengen.

Renle Jas



D.V.A. 2 - TROESOE 1, Bondscompetitie 26.10.84

Hoewel gezlen de competitlestand weinig te vrezen vlel van het tweede team van
D.V.A., lras met enorme spanning naar deze derby toegeleefd.
Vier van onze spelers verdedlgde verleden jaar nog de kleuren van D.V.A. en ook
Izaak was verleden Jaar nog een blauwe maandag 1ld van D.V.A.-Arnhem.
Het is voldoende bekend dat biJ D.V.À. diverse leden met gemengde gevoelens de
oprlchtlng van TR0ESOE en de overgang van een aantal van hun leden naar onze
verenlglng hebben gevolgd.
Maar D.V.A. bleek ook onder deze omstandÍgheden een goede gastheer te zijn en na
een hartelijk welkomswoord van de heer Zomerhuis werd In een t,och nog ontspannen
sf eer aan dit duel begoÍrÍr€Ír r

De motlvatie bij de onzen was echter nlet verdwenen en zeer geconsentreerd werden
alle acht partijen door ons gelronnen. Ondanks de misschlen wat bescheiden tegen-
stand van D.V.A. een schitterende prestatle!
De bescheÍden plaats van D.V.A. 1 op de ranglijst in de eerste klasse ls snel ver-
klaard als men bedenkt dat vler spelers welke nu met D.V.A. 2 aantraden, een week
geleden nog met hun eerste team meespeelden.

De volledlge uitslag:
p.v.A. 2

1. [^I.H. Verheijen
2, A. Peters
3. J.H. Arns
4. G.N. Croese
5. C. v.d. Vlasakker
6. R. Wensíng
7 . J.F.A. Versteeg
B. M. v.d. VeLde
9 . N.N.

10. N.N.

2-L8

- TROESOE 1

Leo A1iar O-2
RenÍe Jas O-2
Izaak Sadlek O-2
HarriJ Ramharak O-2
Arnold Allar O-z
Frank Allar O-2
Anand GobÍnd 0-2
RommiJ MoerLie O-2
N,N. 1-1
N.N. 1-1

Diagram 1. wit: W.H. Verheijen zwart; Leo Aliar
Na 42-38? won Leo geforceerd door 24-30, 25x34 23-ZB, 34x23 19x37 en
wit kan de zwarte schiJf niet veroveren. Ook nieL na 43-39 l-72r 39-33
9-13, 33-28 12-77, 3B-32 hetgeen in de partij geschiedde. Nu vnon zwart
door 37-42, 48x37 77-21, 26x17 13-18, 22x73 en 11x42

Dlagram 2. wlt: A. Peters zwarL; Renie Jas
Na B-12 won ik door middel van de Coup Raichenbach (meer hlerover eI-
ders in dit blad) met 25-20 L4x25,33-29 24x22, 35-30 40x1.



T).8.4.3-TROESOEl, Bondscompetitie 19. 11.84

Compleet, dus weer met Jozef in de gelederen vertrokken wij maandag, 19 november
-wat verlaat- naar Apeldoorn.
De eerste serieuze krachtmeting! Beide teams hadden de volIe 100 percent gescoord.
Wat miJ dan als eerste opvalt en ik geloof dat dat de kracht is van dit team: de
motlvatie, de concentratí.e.
Voor een aantal van onze spelers ls dit pas de eerste of tweede bondscompetitie
die zij spelen. HoeweI je altijd voorzíchtig moet zijn met dit soort uitspraken, heb
ik nog geen enkele maal het gebrek aan routine als nadellg zien ervaren.
Lliteindelijk werd deze ontmoeting door ons met 15-5 gewonnen. Een verdiende, maar
wat geflateerde overwinning. Rommij en met name ondergetekende hadden over geluk
n !.et te klagen .

De gedetallleerde uitslag:
D.C.A. 3

1. F. van Amersfoort
2 . N. Duijzer
3. Luttikhuizen
4. Pannekoek
5. de Bruln
6. Stam
7, A. Korts
B. H. van Hunen
9. N.N.

10. N.N.

. TROESOE 1

- Leo Aliar O-2
- Renie Jas 0-2
- Ízaak Sadiek 1-1
- Harrij Ramharak 1-1
- Frank Allar O'2
- Nollij Aliar O-2
- Jozef Harpal 1-1
- RommiJ Moerlie O'2
- N.N. 1-1
- N.N. 1-1

1012 3 4 5 6 89 11

5-15
De partijen uit deze wedstrijd ziJn nog niet nagezien. Mochten deze partijen nog bruik-
bare standen opleveren, dan komen wij er in het volgende nummer op terug.
Vast één fragment uit de partij van Rommij.

Zie diagram: Te snel wÍlde Rommtj ziJn schijf tot dam promoveren. Tot een ieders
(nou Ja, aan Apeldoornse ziide lag dat iets anders) ontzetting speelde MoerIíe
8-3? Door 17-17r 3x25 4-9r 25x3 21-26 was de winst alsnog naar de achtste bord-
speler van Apeldoorn gegaan. Deze speelde echter 20-25.

Stand Bondscompetitie District Noord Gelderland 3e Klasse
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Leo Allar is met de maximale score van
district Noord.

10 uit 5 topscorer in de



::::::::: : =:i:::::i::: :::
Bijdrage nr. 2

Door: Tzaak Sadiek

De Coup Rai chenbach

Mauríce Raic.henbach werd op 12 mei 1915 geboren in Polen uit PooIse ouders. Hij
emigreerde op zeer jeugdige IeefLijd naar Frankrijk en verkreeg later de Franse
natJ.onalí tei t..
In Frankrijk - met name in Parijs - behaalde hij grote successen.
In 1934 versloeg hij grootmeester'R.C. Keller (uit Nederland) in een match en
bracht de wereldtitel op ziJn naam.
In 1945 verloor hij de wereldtitel aan Pierre Ghestem met 6-14 en verdween te-
leurgeste1d voorgoed uit de danmereld.
Hii was een genie in het Juist taxeren van standen en het forceren van remises
ín schiinbaar verloren of wanhoplge stellingen.
Kenmerkend voor de.-coup Raichenbach is het "wegspelen van schijf 24. Schijf 24 ís
een "st.a-in-de-weg" en moet daarom van zljn piaats gespeeld woiden (Sl-zg 24x22),
Tevens wordt de lastige schijf 24 naar veLd 22 "gehaald" om de slag mogelijk te
maken.

Het is niet de bedoeling dat u de standjes uit het hoofd leert, maar dat u het
slagprincipe Ieert. begrijpen en eventueel t.oepassen.

Srondvoltm.

Voor de oplosslngen, zie elders in dit blad.



ARNHEMS DAMNIEUWS

Het de beide teams van D.O.G. gaat het niet echt goed in de bondscompetitle.
I^/e no teerden de vo lgende ui t s lagen:

o.G. 1(HaaLderen) - D.o.G. 7 8-72
Huissen 4 - D.O.c. 1 11-9

D.0.C. 2 - N.0.A.D. 4 (NÍjmegen) 11-5
D.O.G.2 -fluissen 5 7-9

Het eerste team van D.O.G. neemt 1n de eerste klasse district Zuid de achtste
plaats in met 2uit 3. Eén punt meer als de beide hekkesluÍters 0.G. en Vrien-
denkri ng ui. t Nijmegen

Het tweede team van D.O.G. staat een-na"laatste in de tweede klasse, eveneens
met twee punten uit drie gespeelde wedstrijden.

Voor beide teams is het. dus oppassen geblazen.

D.V.A.

Ile resultaten van D.V.A. in de eerste klasse van district Noord:

D.C.A. 2 (Apeldoorn) - D.V.A. 1 10-10
D.V.A.1 -Meteoorl(Rheden) 9-11
D.V.A. t - B.D.V.2 (Bennekom) 8-12
D.E.V. 1 (Oosrerbeek) - D.V.A. 1 B-tz
Leek D.V.A. recht op degradatie af te stevenen, na de winst op Oost.erbeek mag
er Lreer gehoopt worden.

wit : D. van Beek (B.D.V. 2)
zwart: Ed Hasselaar(D.V.A, 1)

Ed speelde 14-19? en dan is heÈ uit door 35x44 39x50,
27-22 18x27, 31x11 6x17, 39-34 hetgeen ook geschiedde.

RoosterwedstriJd groep A

1. Hasselaar 3-5
2. Y.d. Zwan 2-4
3. Jansen
4. [Jaan
5. I.loví.ngh
6. Gubbels

RoosterwedstriJd groep B

1. VerheiJen 2-4
2, v.d. Vlasakker 3-4
3. Croese
4. Versteeg
5. Arns
6. Attendew

Onderlinge competitie
1. Zomerhuis 7-14
2. Hovingh 6-8
3. van Heumen 6- 7

4. Bangoer 7- 7

5. Hasselaar 5- 6

18. Jansen 2- 0! !

3-4
3-2
2-1
3-0

2-3
4-2
2-t
1-0

Arnhems Huisdamkampioenschap

Voor het derde achtereenvolgende jaar organiseert D.V.A. met veel succes het
Arnhems Huisdamkampioenschap in de huídige opzet. Ook nu líjkt het toernooi weer
een groot succes te worden voor de organiserende vereniging. Zestien personen
hehhen zich gemel<i en in víer groepen van van vier spelers zijn er inmiddels
vler ronden verspeeld. ï,,ie hopen dat D.V.A. aan dit toernooi weer een paar bruik-
bar:e clubspelers mag overhouden.



D .t^/. s .

Het tweede team van D.I^l .S. blfjf t in de vierde klasse District Noord pover scoren.
Onderstaande resultaten spreken voor zich:
D.\^1.S.2 - P.D.C. 3 (purten) f-q
D.l,l.S. ? - O.G.2 (Elspeet) 0-10
D.l^/.S.2 - Meteoor 2 (Rheden) l-l
De open competit,ie waar ook leden van TROESOE (Renie Jas) en D.V.A. (oa. Gubbels)
aan deelnemen verloopt gestaag.

Groep A Groep B Groep C

1. E. Hasselaar 3-6 1. F. Ruyterkamp 3-6 1. de windt 9-13
2. IÍ.G.Jas 3-6 2,J. Àsteroth: 2-4 2,L,v.d.Meiden 6-10
3. E. Loozen 2-4 3. A. Blommers 3-4 3. R. Kazemir 7-10
4. M.v. zadelhoff 2-4 G. Tukker 3-4 4. M. Backus 1-g

L. Worbts 3-4 I^/. Liskaljer 1-9

Beke rweds t riJden:

1e ronde: J. Asteroth - Ínw. M. Backus 2-A
R. Aartsen - G. Tukker 2-0
A. de Vries - M. v. Zadelhoff 0-2

2e ronde de l^lindt - M. v, Zadelhoff 2-0 ! !
As terot,h - R. v, Zadelhoff 2-O
R. Kazemir - L. v.d. Meiden 2-0
L. l^Torbts - rtw. R. Wierda 2-0


