Adn gdten onre ddmrned,eutdecr, d,e hes B. W. ilen Hartogh nog
níet hersteld is aan zíjn nekte en d.us zíin actíaíteiten poor ons
dngbl,oil nag níet kan herwattm, zullen zijn werlczaamheden

aoorlapig worden ulungenornen door ile heerBríc oan Du,sseld,otp. Wij zíin er zeker oun, dat d,oor d,eze tijdelijke aeruanging uan
de ltw Den Hartogh het níoeau oan ziin ddrntwbriek oWewijzigil

zal blijven en

d,e Del,e

,d,en'tcspnrteÍs" zal blíjoen interesseren..

REDACTIE
Onder deze nrbriek staat een andere
naam dan die welke u al vele jaren lang

gewend bent. De heer Den Hartogh
moet wegens zielrte voor enige

tijd zijn

activiteiten op een dernate laag pitje
zetten, dat de rubriek er geheel bij in

\Mit wint door: l. 9-2Íf, d5x33 ; 2. 27xL6,
LBx 2; 3. 22-L7, l2flL; 4. 16x81
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dreigt te schieten. Om u toch niet verstoken te laten bUjven van de diverse
ontvlikkelingen op de honderd velden

heeft hij mij gewaagd om zijn rubriek
tijdelijk over te nemen Deze vraag heb
ik met graagte beantuioord, al was het
alleen maar vanwegehet feit dat ik als
jongetje van dertien geboeid ben ge'raak:t door het dammen dankzij de ru-

briek van... Den llartogh! Laten we
hopen dat hij zijn damwerkzaamheden

spoedig zal kurunen hervatterU doch

voorlopig zult u fiet met mij moeten
doen.

Om me wat nader voor te stellen: Ik
ben 23 jaar, een geboren en getogen
BuszuÍner, (fiscaal-) rechtenstudent
aan de Universiteit van Amsterdam, en
Iid van het roemr.uchte Verenigd Amsterdams Damgenootschap.
Vandaag val ik u alleen lastig met het
vijfde (beginners-)probleempje van de
inmiddels welbekende AVRO-tv-cursus. Maar voor we dat doen, richten we
onze blik nog even terug op het miniatuurtje van de vorige week,
Oplossing prijsprobleem no. 4:

Zwarlz 12, 19, 21, 23, 35.
li9it: 22, 28, 32, 39, 40.

Zrrart:26 en damop49.
Wit: 31, 36, 3|7, 4L, 42, {1, 8.
Wit speelt en wiht. De oPlossing
wordt in de zesde les oP 25 november
bekend gemaakt met vermelding van
de prijswinnaars op Nederland I tussen 17.(X! uur en 1?.15 uur.
Uw pogmg moet a.s. dinsdag

binnen
zijn bij: AVRO-Academie, Postbus ?00,

Ililversum. Veel succes

!
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