Laatet vrceg

ik mij, op een verlo_
eena af hoerreel ver_
schillende soorDen ,,da,rrmers" er in
rcn ogênhlik,

ons ala,mwercldje rondlopen. En of_
schoon h9! niet gemakkelijk is om
te generaliseren, en mensen in een
bepaafd va\je onder te brcngen, bàn
ra rc)t de conclusie gekomen dat

men de lieftrebbers van tret honder_
druitenspel grofweg in een drietal

categorieen kan onderscheiden.
tr de eerste plaats hebben we de
serieuze wedstrijddammer die er _
soms voor de eer en in enkele geval_
len voor het brood
- op uit ïs om

goede resultaten te halèn in wedsjrijden. Hij (of zij) bereidt zich ter_
qege voor op partijen, volgt
trainin_
gen en zit fanatiek achtethet bord.
Grappen en grollen kunnen eventueel na de partij aan de orde komen.
ma?T
een
-tijdens het spel moet je
speld kunnen
horen vallen. De tweede categorie is die van de

plezierdammer, die de clubavond

rymponeren (zeer moeihjk!) vau
pondentiepartijen, het verzamelen
erndspelen, bet spelen van corres_

van auerlei dammateriaal als boeken

en tijdschriften, en tenslotte hei

zich bezighouden met de gesctrieaenis van het damspsl.
Speciaal voor de solitairdammer
.bestaat
er een heel mooi blad, te

vgremging met zowel wedstrijd_ als
pleuiedanmers kalr men het-harde
9n-uol ergernis uitgesproken,,Hou
toch je kop" dikwijls horen.

er nog ?,o ie_

mand als een ,,solitairdamrÀer',. Een

dergelijke figuur zal men wellicht
op clubavonden niet zo vaak aan_
treffen, maar dat wil bepaald niet
zeggen dat hij weinig tijd besteedt
€uul ons nobele spel. Een solitairdemmer houdt zich thuis op zijn

kamer bezig met andere mogeii;khL

nummers; vijfenveertig gulden, te
voldoen op postgiro

ZS.SO:8OO t.n.v.
ygten ,,Het nieuwe Oamspet',, een Adm. Het nieuwe
damspel te
driemaandelijks tijdschrift'u*'" fr"J Utrecht.
Van harte aanlevofen aan
qamspet ln aI zijn aspecten:
biblio alle solitairdammers uit het vÁrgrarle,

danspelvariëteiten, historie,
correspondentiespel, partij_analyse,

$ecensles, eociaal damleven en toer_

nooistatistiek.
Uit een van de goede vaste rubrie.
-t<en
van bet blad, de eindspelrubriek
van L. Vrijland, neem ili een stei_

lrng over.

be_

zoekt om even uit de sleur van
w.e1k, ge4n e.d. te zijn, Hij of zij is
ruet prestatiegericht, is doorgaans
l€vr€-deg rnet een plaats in-,,het
tweede" en speelt de partij het liefst
met een borrel en een babbel. In een

Tenslotte bestaai

gen om van zijn geliefde denksport
le gerueten, zoals het opl,ossen à/of
coqponeren van dampr$lemen,
l9;t
ner oplossen (moeilijk!) en/of het

__-M. van Dijk uit het Brabantse
wrJk en Aalburg, die ook een ,,leve_
rancier" is Voor mijn eindspelru_
-,,Het

briek in het Bondsorgaan
Damspel", is de componlst van'lo_

spreidingsgebied van deze krant.
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venstaa^nde diagrametelling. Iryit
wrnt dank zij de sleutelzeí tO_ts.
Nu zrjn er drie vertakkingen: 1) ...

(35x44) 4gx40. Goede oplossingen
ontvÍrngen van J. van Hengel en lV.
fir. lansint (beiden Hitverlum;, ó.
.J. oe Brurjn en M. Versieeg (beiden
Huizen).

(40-44) en nu de kleine combinatie
5-41! gevolgd door g3-pg, met eveneens scherp spel. B)...(4G4b) en nu
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(4G.44) 46-aÉl (44:bo)
!3_6:11) Ex46
met
een
scherpe winst. 2)...
ll^-19].

bijvoorbeeld 1b-29 (86-41) 5x46

(45-50) 46-p8 en vervolgens p9-1
met trictracwinst.

Een a,bonnement op ,,Het nieuwe
damspel" kost per kalenderjaar (4

.Ter oplolsing een eenvoudig mi_
niatuur, afkomstig uit de probleemrubriek van ,,Het nieuwe damspel',.

Oplossingen kunt

u weer tot eirige

na- verschijning aan uill
Pg.:." (Uilenstede
kwijt.
422, 118g AÉ

Amstelveen).
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