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3". DeleginsÍand mag. ten*-b.ongsf,e 4
w^itte en 6 zwarte stukken fOailrnenof schijven) bevatten. D" àpà;;;;;val de compositie mag zowel
.,winst" als,.remise.' luiden.-
l*I!l:"oe Regeis voor eindspel_composrtles, die in Nederhïd,Frankrijk en de Sowjet_Unie aióelmeen zijn aanvaard, getOen álsnorm, doch niet als wet. Afwiikinois toege-staan, 

^u , ,ul--i;fi"h?
puntenaftrek opleveren.
5. De beoordelingscriteria, waaraan
oe rngezonden composities worden
geto.glsq zijnj mate van originatiteit,
Kwalrtert. scherpte en economie vanoe compositorische oplossing (en
eventueel schijnoplossing) en áe às_
ïfretrek van de positie.
6. Composities dienen vóór 1 okto_
ber.198g toegezonden te zijn aan de
erndspelredacteur van Het Damspel:
fa__de^_Ko_ote1, Reijerskoop 1i6,277t BT Boskooo. -

I Oq Koninklijke Nederlandse
uambond heeft voor dit concours
een drietal 

^g^eldprijzen toegezegd:
le pl1j. 

^Í 100.-, pe prijs f á0,_ 
"en

óe prus .f 25,-.
Het -is mogelijk, dat één auteur

lwge o{ drie prijzen wint.
a. tn de eerste helft van 1990 zal
een voorlopige rangschikking wor_

.BINNEN enkele dagen zal hetnieuwe.nummer van Èet Bondson
_ql.r.o.?o de KNDB, Het Darrspel,verschijnen. In dit nummer zaleen eindspelconeours worden uii.geschreven, waarvan wij de weï.strijd voorwaarden - ats frimeurt .
hieronder reeds laten vofuen. 

----

.fnternationaal coneours vooreindspelcomponisten,,Het Oam-spel" 1989 Wedstrijdvoorwaarden:

1. Iedere eindspelcomponist uit bin-
nen- en buitenland kan aan dit con_cours deelnemen, met uitzondering
van de juryleden.
2. Deelname geschiedt door het in-
zenden van maximaal vier nieuwe
!9f na .15 mei 1989 gepubticeerde)
compostttes op diagram, voorzien
van de volledige oplossing inclusieÍ
eventuele schijnoptossing(en), Uit_gesloten van deelname zijn compo_
sities die aan andere concoursen 

-1in

het bi.lzonder het 6e kampioenschao
van de USSR en de Kvb_eindspeli
wedstrijd 1989) hebben deeiEeïo_
men.

r- ï 

'JrsraulIuls(,u_= r''' nvvv .-

Johan Bastiaalr
analyseert eindo

9eagepuhlipeerd. Later - naqar oD-rossers de werkstukt<en op ióiÍeï
hebben gecontroleera en e"e"i"Lfe
lltr-,"-tfuli9" zijn verwijderO _ votgi
oe detinitieve uitslag en worden deprrjzen uitgekeerd.

,9. In alle niet-voorziene gevallen be_
slist cig jury in overleg met de eind_
spelredacteur en d.e.hobfdredacteur.
10. Dit concours wordt aangemeld
bij de Sectlon du problémisme"tntór_
national van de F.M.J.D.

-_R, 3" Kooter (eindspelredacteur
,.Het Damspei"), J. Bastiaannet (iu_
rylid), M. van Dijk (jurylid), "L.
upnnger (jurylid). E. vah Dussel_dorp (hoofdredacteur ,,Het Dam_
spel'')

. Zoals u wellichtt weet, zijn dejuryleden van dit concours, àe he_
ren^J..Bastiaannet. M. van Dijk en
r.,. uprrnger, bepaald geen onbêken_
i9i 1l de eindspelwereld. Integen_
oee_l, nun prestaties zijn tot ver óver
oe iandsgrenzen bekend.

Fljndspelredacteur Ruud de Koot_er is., zoals dat !eet, een ,,broekje,,op eindspelgebied, maar aát neeint
ll?t ygs $a.t tiij, in de luttele jarón
dat hrJ zich met compositieÈunst
bezighoudt. heeft laten zien over
veel talent te beschikken.
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