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Otten in China

FMJD president Harry Otten (uiterst rechts) zet op dinsdag 2 maart in Yichun, Heilongjiang, China, de opening
van het First Friendship in Yichun Three Countries Tournament luister bij. Naast hem temidden van artiesten
en presentatoren van uiterst links naar rechts: zangeres Wang Liying, president van de Chinese dambond Liu
Siming, presentator met onbekende naam, loco burgemeester van Yichun Wang Zhishan en zangeres Ding Yi.

Foto: China Qiyuan
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kort damnieuws

Nina Hoekman
verovert zilver op
WK Blitz

Op 28 en 29 december organiseerde de Duitse damfederatie onder leiding
van Jan Zioltkowski en
in samenwerking met de
FMJD het Open WK Blitz
voor mannen en vrouwen
in het Berlijnse Schloss
Biesdorf. Bij de mannen
werd onze landgenoot
Alexander Baljakin net van
het erepodium gehouden
door Alexander Georgiev
(Rusland) die met brons
aan de haal ging. Het
zilver en goud werden opgeëist door respectievelijk
Guntis Valneris (Letland)
en Alexander Schwarzman
(Rusland). Bij de vrouwen
trof Nederland wel doel
met een knappe zilveren medaille voor Nina
Hoekman. Zij bleef Olesia
Abdullina (Rusland) vóór
en moest alleen veelvuldig wereldkampioene
Zoja Goloebjeva (Letland)
boven zich dulden. Op
de foto ontvangt Nina de
trofee en het bijbehorend
diploma uit handen van
kersvers FMJD president
Harry Otten.
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Uw toernooi in Het Damspel?
Neem contact op met de redactie.
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In groep D van de halve finales geeft Michiel Kroesbergen onder grote belangstelling zijn op één na laatste zet
af. Tegenstander Pieter Steijlen trekt aan het langste eind en plaatst zich met Kees Thijssen, Jasper Lemmen,
Boudewijn Derckx, Pim Meurs, Sven Winkel, Auke Scholma en Cor van Dusseldorp voor de finale die van 9 tot en
met 17 april in Emmen wordt gehouden. Alexander Baljakin, Ron Heusdens en Roel Boomstra waren al geplaatst
op basis van hun top drie klassering in het NK 2009. Martin Dolfing completeert het deelnemersveld in Emmen
via de sponsorplaats. Bij de vrouwen verzekerden Leonie de Graag, Mariëlle Kromhout-Meijer, Christien Schneider, Karlijn Overes, Laura Timmerman en Astrid van der Stelt zich van een finaleplek. Zie voor de eindstand en
partijen van de halve finales http://toernooibase.kndb.nl of http://nk2010.kndb.nl.

Spanning
in halve finales
Foto: Geb Kos
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Belg
met damhart

Johan Demasure hoofdarbiter in winters Yichun, China

Johan Demasure (59) uit het Belgische Lendelede was hoofdarbiter van het begin
maart in Yichun, Heilongjiang, China georganiseerde ‘First Friendship in Yichun
Three Countries Tournament’.
Tekst: Marcel Kosters
Foto: Ye Rongguang

De gepensioneerde basisschooldirecteur
hoefde niet lang te denken toen hij via
werelddambond FMJD gevraagd werd om in
Yichun als hoofdarbiter aan te treden met
als tweede missie het verzorgen van een
arbiter cursus. ,,Ook die cursus is me goed
bevallen, maar ik had me hem compleet
anders voorgesteld.”

Taal
De Chinese arbiters bleken vooral veel ervaring in andere denksporten als schaken en
go te hebben. ,,Omdat China nog maar kort
damt, is dat logisch. Wat tegen viel, was dat
de arbiters nog heel weinig van het damspel
zelf wisten. Dat belemmert het vermogen
om op situaties te anticiperen.” Een ander
probleem was de taal, want behalve de
tolk sprak geen van de arbiters Engels. Of
dit betekent dat Demasure een negatief
oordeel over de Chinese arbiters heeft?
,,Zeker niet, integendeel. Het viel me op hoe
gebeten iedereen was om bij te leren. Er
werd heel goed geluisterd. Ik confronteerde
de arbiters met een filmpje dat ik tijdens
de wedstrijden had opgenomen en de volgende dag zag ik dat ze mijn aanwijzingen
gebruikten. Tijdens het toernooi hebben de
arbiters een enorme progressie gemaakt.”
Volgens Demasure was er in Yichun een
aantal uitstekende nationale arbiters in de
dop. ,,Maar een internationale arbiterscarrière is problematisch voor hen zolang zij
niet tenminste twee van de drie FMJD talen
(Engels, Frans en Russisch) beheersen.”

China naar de top
Demasure verwacht dat China op het
dambord snel de internationale top zal bereiken. ,,Als ik het optreden van de Chinese
spelers in Yichun vergelijk met dat tijdens
de World Mind Sports Games in Beijing is er
al een wereld van verschil. China investeert
fors in de ontwikkeling van zijn spelers.
Ik weet dat Tzijzow dit jaar een keer of
zes naar China zal afreizen voor training
en ook Valneris en Amrillaev hebben hun
trainingskunsten al in China vertoond.” In
de eerste ronde leed Tzijzow een specpagina 6 Het Damspel < april 2010 >

taculaire nederlaag tegen Ce Zheng, die
een leerling van Valneris bleek te zijn.
Demasure, die ook toernooidirecteur jeugd
is van de FMJD, heeft goede hoop dat hij
binnen enkele jaren een WK jeugd in China
kan organiseren. ,,Dat zou geweldig zijn
voor de internationalisering van de sport
die we met de FMJD nastreven. Het zal me
niet verbazen als China in de toekomst ook
bestuurlijk actief wordt.”

,,Dammen was voor mij een mooi
excuus.”
Demasure - net als China ook pas later met
het edele damspel in aanraking gekomen had twintig jaar terug niet kunnen denken
dat hij een pioniersrol zou vervullen bij de
opkomst van damgrootmacht China. Dammen was voor Demasure een middel om vrije
tijd van werk te scheiden, anders zou hij, zo
denkt hij zelf, een workaholic zijn geweest.
,,Dammen was voor mij een mooi excuus
om in het weekend nee te kunnen zeggen
tegen mijn werk en tijd vrij te maken voor
mijn kinderen.” Het spel hielp hem ook door
het zwarte gat na zijn pensionering heen.
,,Ik maak mij graag verdienstelijk en heb tegenwoordig als FMJD toernooidirecteur en
internationaal arbiter een overvolle agenda.
Ik moet overal naartoe en vind dat bijzonder
leuk.”

Johan Demasure
verwacht dat China
op het dambord snel
de internationale top
zal bereiken. ,,Als
ik het optreden van
de Chinese spelers in
Yichun vergelijk met
dat tijdens de World
Mind Sports Games
in Beijing is er al een
wereld van verschil.”

,,De duivels zak is nooit vol.”
Maar volgens Demasure is het vaak net gewoon werk, alleen dan onbetaald. In Yichun
is hij dagelijks van acht uur ‘s ochtends tot
tien uur ‘s avonds als arbiter en docent in
touw. ,,Ik doe het graag, maar het is een
grote vergissing als mensen denken dat het
een erebaantje is. Van mijn vader, die stucadoor was, heb ik geleerd hoe daarmee om
te gaan. Hij was ook een harde werker en
als er ‘s avonds iemand bij ons thuis kwam
met het verzoek om nog even klusje op te
knappen, ging hij altijd op pad, ook al was
hij nog zo moe. De mensen moesten immers
geholpen worden. Op een dag werd hij door
een voorbijganger aangesproken op zijn
vermeende geldlust: ‘Zo Demasure, de duivels zak is nooit vol hè?’ Een tijd later belde
deze zelfde man op een avond bij ons aan,
of mijn vader hem snel even kon helpen met

een klusje. Nee, zei mijn vader resoluut: ‘De
duivels zak is al vol’.“

Hoe het is gekomen
Gevraagd hoe hij in aanraking met het damspel is gekomen, vertelt Demasure hoe hij
eind jaren tachtig op camping l’Hirondelle
in Oteppe - de grootste van België – begon
met het opzetten van een animatieprogramma voor de jeugd. Hij bevroedde toen niet
dat hij met zijn echtgenote Krista en zoons
Stijn (1977), Thijs (1982) en Bert (1980) aan
het begin van een kleurrijke damcarrière
stond. ,,Ik vond enkele dam- en schaakborden dus organiseerde ik een dam- en
schaaktoernooi.” Er deden veel Nederlanders mee en natuurlijk de zoons van Johan.
Ieder jaar kwam een Nederlandse recrea-

interview

tiedammer, Jo van Wijk uit Nieuwkuijk, met
zijn vouwwagen en damden hij en de familie
Demasure tot in de avonduren. Na enkele
jaren werd Johan directeur van een basisschool en kon zijn werkzaamheden niet meer
combineren met l’Hirondelle. Maar toen zijn
zoons op een feestmarkt tegen een damsimultaan aanliepen, was de liefde voor dat
mooie spel van de camping gauw hervonden.
Kort hierop nodigde Demasure Rik Devroe
uit om op zijn school damles te geven en al
snel kwam Demasure met zijn zoons bij de
vlak over de Franse grens liggende damclub
Wattrelos. Daar leerde hij de toen in Lille
wonende jeugdleider Henri Macaux kennen en diens aanpak van het schooldammen
stond model voor de jeugdclub die Demasure
vervolgens in Heule oprichtte.

Monaco van het dammen
Heule heeft zich - bij afwezigheid van een
Belgische teamcompetitie - aangesloten bij de
Franse dambond en speelt met enkele teams
in de Franse competitie. ,,We zijn het Monaco
van het dammen.” Met TDV Tilburg is Heule
een samenwerkingsverband aangegaan waarbij talentvolle Belgische spelers als Stijn Kindt,
Anton en Arthur Hanssens en Jimmy Depaepe
voor TDV uitkomen in de KNDB competitie en
houwdegens als Thijs van den Broek en Theo
van den Hoek voor een aantal wedstrijden
voor Heule uitkomen.
Tegenwoordig is Demasure naast voorzitter van zijn club Heule en secretaris van de
Koninklijke Belgische Dambond toernooidirecteur jeugd van de FMJD en is hij zeer actief
als internationaal arbiter. Tussen de bedrijven

door organiseerde hij in februari voor de
derde maal het Belgisch kampioenschap in
Oteppe waar het allemaal begon. ,,Een stukje
van mijn hart ligt daar, het is mooi om terug te
gaan naar de bron.”

Nu al heimwee
Terugdenken aan zijn belevenissen in het verre
Yichun doet Demasure met een mengeling van
plezier en verdriet. ,,Het was een heel bijzondere tijd waar ik altijd met heimwee in mijn
hart aan zal blijven denken. Ik heb zeer goede
herinneringen aan een hele brede waaier
van mensen. Aan mijn arbiters, de organisatie, de Chinese dambond, de sponsor en de
lokale overheid. Het woord vriendschap in de
toernooi titel heeft in Yichun echt betekenis
gekregen.”
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Het Lin Du complex ligt er sprookjesachtig bij.

Dammen in YICHUN,
FOREST CAPITAL OF CHINA
Tekst: Marcel Kosters
Foto’s: China Qiyuan

KNDB bestuurslid Marcel Kosters mocht op uitnodiging van de
Chinese dambond de werking van DGT elektronische damborden
demonstreren bij het First Friendship in Yichun Three Countries
Tournament en doet verslag van zijn indrukken.
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Forest capital of China

In het verre noordoosten van China, vlakbij de grens
met Siberisch Rusland, ligt Yichun, forest capital of
China. Vanuit het vliegtuig zie je al bossen zo ver als
het oog reikt. Burgemeester Wang Aiwen meldt bij
het welkomstdiner met gepaste trots dat 84,5% van de
stadsprefectuur Yichun uit bos bestaat, circa vier miljoen
hectare. Om een indruk te geven: Yichun, gelegen in de
Chinese province Heilongjiang, is groter dan België en
iets kleiner dan Nederland. De bossen van Yichun hebben
van de centrale overheid een speciale status gekregen
in verband met hun CO2 absorberend vermogen. En, zo
doceert Wang Aiwen als ambassadeur van zijn bos-stad
die met circa 150.000 inwoners in zijn soort de grootste
ter wereld blijkt te zijn, in Yichun zijn de eerste Chinese
ontdekkingen van dinosauriër overblijfselen gedaan. Het
is duidelijk dat Yichun zich in het zich nog steeds in ongelofelijk tempo ontwikkelende China met ecotoerisme
aan het profileren is. En hoewel ondermeer in Beijing en
omgeving de luchtkwaliteit de laatste jaren dramatisch
verbeterd lijkt, voorzien Yichun en zijn Siberisch zuivere
lucht in een grote behoefte. Met het vorig jaar oktober

in gebruik genomen vliegveld en de honderden kilometers nieuwe weg die momenteel alleen al in Yichun
in aanleg zijn, wordt het gebied in hoog tempo verder
ontsloten.

Lange reis

Zowel het toernooi als de omgeving blijken de lange
reis (zaterdagmiddag vertrek uit Nederland en maandagmiddag aankomst in Yichun) meer dan waard. Voor
hoofdarbiter Johan Demasure en mijzelf zeker. FMJD
president Harry Otten moet erg veel reizen voor een
zeer kort verblijf: dinsdagmiddag komt hij na eerst met
de auto van Berlijn naar Nederland te zijn gereden via
dezelfde route Amsterdam - Beijing - Harbin aan in
Yichun en donderdag vroeg in de middag moet hij weer
terug om vrijdagmiddag in Nederland aan te schuiven
bij een belangrijke bespreking. De organisatie is echter
verguld met zijn aanwezigheid en Otten kan vele nuttige
gesprekken voeren.
Op het vliegveld van Beijing ontmoet ik Demasure en in
Harbin voegt zich een oude bekende van de World Mind
Sports Games in Beijing en het open toernooi in Salou
bij ons: arbiter Junyan Yang uit Wuhan. In Harbin blijkt
dat meer Chinese dammers en officials op weg zijn naar
Yichun. De drie schattige meisjes die tijdens de vlucht
naar Harbin met hun begeleiders naast en achter mij zaten blijken tot mijn grote vreugde jonge damsters te zijn!
Van het fonkelnieuwe vliegveld in Yichun worden we
over een dito weg - geflankeerd door met zonnepanelen
voorziene lantaarnpalen - naar het aan de rand van de
stad Yichun liggende Lin Du hotel gebracht waar het
toernooi gespeeld zal worden. Eigenlijk gaat het om een
hotelcomplex: Lin Du ligt in een park met meerdere hotelgebouwen en paviljoens. Het complex is in eigendom
van de staat en wordt uitsluitend gebruikt voor bijzondere gelegenheden. Johan Demasure, die in verband met
zijn vluchtschema na het toernooi nog een dag extra in
Yichun moest blijven,
ervoer dit nog eens toen hij de loco burgemeester mocht
helpen met het ontvangen van een Russische handelsdelegatie.

,,Hij is mijn leider maar ook mijn vriend.”

In het hoofdgebouw worden we hartelijk ontvangen
door de vice secretaris generaal van de Chinese dambond
Tian Hongwei die deze functie ook voor de Chinese
schaakfederatie vervult. Bij het Corus Chess Tournament
in Wijk aan Zee hebben we al kennis gemaakt en een
elektronisch dambord bekeken. Zij stelt me ook voor aan
mijn eerste (!) assistent Feng Zhe en bombardeert me tot
‘leider van het e-bordenteam’. Hierarchie is belangrijk
in China, al is duidelijk dat er binnen de organisatie vele
vriendschappen zijn die de hierarchische verhoudingen
overstijgen. Regelmatig word ik voorgelicht over wie
wie is (de namen duizelen me soms) en hoor dan: ,,Hij
is mijn leider maar ook mijn vriend.” Dat blijkt gegeven
de hartelijke manier waarop de Chinezen in Yichun met
elkaar en met hun gasten omgaan een betekenisvolle
typering. Johan en ik hoeven ons ondertussen niet bij
het hotel in te checken: voor onze vliegtickets die vanuit
China waren geboekt hadden we al een kopie van ons
paspoort opgestuurd en deze heeft de organisatie al ter
beschikking van het hotel gesteld. We krijgen direct onze
kamersleutel en onze bagage wordt snel en geruisloos
- over het alom aanwezige hoogpolige tapijt - naar de
kamer vervoerd.

Chinese dambond, Xia Jinjuan, secretaris generaal
van de Chinese dambond en Xu Bingji, toernooidirecteur van de Chinese dambond. In een mooi
ingerichte kamer staat een grote ronde tafel met
draaiend glazen tafelblad en daarop uitgestald
allerlei specialiteiten uit de regio. Opvallend is de
grote hoeveelheid verse groenten en vis. Ook aan
(varkens)vlees is overigens geen gebrek. Enkele oplettende bedienden zorgen ervoor dat geen schaal
of glas langer dan enkele seconden leeg blijft. Al
gauw maken we kennis met de Chinese traditie
van toasten: eerst staat de belangrijkste persoon
(in dit geval de loco burgemeester als gastheer)
op, spreekt zijn gasten toe en brengt vervolgens
een toast uit die veelal ad fundum uitgedronken
dient te worden: ,,gan bei!” Wat zoveel betekent
als ,,leeg je glas!” of: ,,bottoms up!” Zodra de
burgemeester is geweest, volgen nog vele andere
plenaire en persoonlijke toasts waarbij de gasten
niet worden vergeten...

Elektronische damborden

Ondertussen dwalen mijn gedachten naar de elektronische damborden: zijn ze veilig aangekomen?
Met Martin Schaper en Hans Pees van DGT Projects
heb ik de verscheping en bijbehorende documentatie geregeld, maar zo’n verre zending op korte
termijn (twee weken) is toch best spannend. Vrijdagochtend 26 februari stonden ze nog vast bij de
douane in Dalian en konden we nog maar net voor
sluitingstijd van de douane (16.00 uur lokale tijd...)
een aanvullend document aanleveren. Direct na de
lunch blijkt dat mijn zorgen ongegrond zijn. Ik zie
voor het eerst de nieuwe en voortaan standaard
meegeleverde schijven en vind ze er prachtig uitzien. Even hebben we een probleem als we de upload naar het internet testen: de Chinese ftp servers
zijn toch iets anders ingericht dan hun Nederlandse
tegenhangers. Met een eenvoudige aanpassing
hebben we echter snel de proof of
principle gerealiseerd en kunnen we
alle borden aansluiten.
Inmiddels heb ik kennis gemaakt met
de twee andere collega’s die met
Feng Zhe (die al zeer ervaren is met
de bediening van de DGT schaakborden) en mij het e-bordenteam
vormen: Java programmeur Gao
Peng en webmaster David van de bijzonder professioneel ogende website
van China Qiyuan, de Chinese denk-

Lees verder op de volgende pagina >>

Alexei Tzizjow zingt.

Tijdens het toernooi
gaat de training door.

Gan bei!

We moeten opschieten, want Johan en ik worden
verwacht voor de welkomstlunch met Wang Zhishan,
locoburgemeester van Yichun, Liu Siming, president van
de eind vorig jaar formeel opgerichte Chinese dambond, Zheng Xiugui, sponsor en vice president van de

Johan Demasure
en zijn arbiters.
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Toernooiwinnaar Ravjir Manlai uit
Mongolië (links) tegen Ce Zheng.

Vervolg >>

Chen Zelan (links) en Xia Jinjuan (achter rechts)
bezoeken met een schaakcollega (streeptrui) de in
hotel Lin Du georganiseerde jeugdtraining.

sportfederatie. We zullen de opbouw snel moeten
doen want de toernooizaal kan pas ná de openingsceremonie op dinsdagavond met de elektronische
damborden worden ingericht voor de toernooistart
woensdagochtend om 9.00 uur.

Tzijzjow maakt zangdebuut

Van boven naar beneden:
Sponsor Zheng Xiugui geeft
aan alle spelers een prachtige
handbewerkte bokaal mee.
Feng Zhe en Gao Peng (van het
e-bordenteam) voor een van de
live projectieschermen.
Xu Zhaojun onderstreept het
belang van de nieuw ontdekte
damsport.

De openingsceremonie is een belevenis. Vanzelfsprekend volgen Johan, Harry en ik het dringende
en eigenlijk overbodige advies ons met zorg te
kleden en verschijnen we bestropt en bedast in de
speelzaal waar Johan en ik naar een mooi plekje
(met naambord) in de zaal worden geleid en
Harry op het podium plaats neemt naast Xu Zhaojun, de
secretaris van de communistische partij in Yichun, in China nog belangrijker dan de burgemeester. Er volgen veel
toespraken van de burgemeester, de loco burgemeester,
de president van de dambond, de partijsecretaris en van
Harry. Na dit officiële gedeelte wordt een wervelend
showprogramma van lokale - en ook sommige landelijke!
- talenten en sterren opgevoerd. Tian Hongwei toont
zich naast een uitstekend manager ook een volleerd
showmaster en kondigt alle acts in het Engels aan. Opmerkelijk zijn de muzikale bijdragen van Alexei Tzizjow
en de complete Mongoolse delegatie. Met name Tzizjow
- die een dapper solodebuut maakt - krijgt de handen op
elkaar, al is duidelijk dat zingen de Mongolen ook in het
bloed zit! Gelukkig worden de Belgische en Nederlandse
gasten gespaard, maar later in de week blijkt dit voor
Johan en mij uitstel van executie...

Het echte China

Na afloop van de ceremonie en het aansluitende diner
hebben we rond het middernachtelijk uur de speelzaal
ingericht met de elektronische en conventionele (in
China geproduceerde!) damborden en alles aangesloten
en getest. Ik denk vervolgens - nog steeds kampend met
jetlag - me naar mijn kamer te kunnen begeven. De volgende dag wil ik toch goed de tijd nemen voor aanvang
van de eerste ronde. Dat gaat echter niet door: ik moet
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Ye Rongguang voor
de voor de dammers
opgerichte welkomstboog. Rongguang was
begin jaren negentig
de eerste Chinese
schaker die de titel van
internationaal grootmeester veroverde. Hij
is ook denksportfotograaf en damtrainer.

Feng volgen voor ‘een gesprek met Hongwei.’ Maar eerst
moet ik mijn jas aandoen: blijkbaar gaan we naar een ander gebouw op het terrein. Toch niet: er staat al een auto
met lopende motor te wachten. Met gezwinde spoed
worden we het centrum van Yichun ingereden en vinden
na enige rondjes het adres van bestemming. Ik volg Feng
door een donkere winkeldeur. Achterin gaat een andere
deur open en daar in een helder verlichte achterkamer
zitten aan een gevulde tafel Zheng Xiugui, Xia Jinjuan,
Tian Hongwei en Xu Bingji te wachten. Met Feng schuif
ik aan. Hongwei verwelkomt me met een ,,Welkom in
het echte China!” en een aantal ganbeis later verlaten
we goedgemutst - en zoals in China gebruikelijk tegelijkertijd - de feestdis.

Sensatie

De volgende ochtend starten het toernooi en de uitzending als gepland. De eerste zetten aan het bord van
Alexei Chizhov en Ce Zheng worden gedaan door de
belangrijkste aanwezigen: allereerst door eregast en
FMJD president Harry Otten met wit, waarop de partijsecretaris Xu Zhaojun de zwarte tegenzet produceert en
het toernooi ten overstaan van de draaiende camera’s
voor geopend verklaart. Deze eerste ronde brengt met
de overwinning van Zheng - waar weinig op af te dingen
valt - meteen sensatie. Het is tot mijn spijt de enige partij die ik dit toernooi een beetje heb mogen volgen want
er er moet rond het toernooi maar ook in Nederland van
alles gebeuren.
Vrijdag is de rustdag die door iedereen dankbaar benut
wordt om bij te komen van de intensieve dagen (iedere
dag twee partijen) en om te genieten van de prachtige
omgeving. Ik wandel met behulp van GPS navigatie
op mijn telefoon - ook in China geen probleem - naar
het centrum en bezoek enkele winkels. Opvallend is de
grootte van het lokale warenhuis en de diversiteit van
het assortiment. De winkels zijn ingedeeld in overzichtelijke producteilanden met op iedere hoek tenminste één
bediende. Het centrum van Yichun is één grote winkel
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Harry Otten en Liu Siming flankeren de partijsecretaris
bij de openingsceremonie.

Wang Liying in actie.

Nyamjargal Munkhbaatar
ontpopt zich als pittige
lead zangeres.

Spelers en arbiters in actie.

en als je boven de grond uitgekeken
bent, blijkt er ondergronds ook een
minstens zo groot winkeloppervlak te
zijn. Na genoten te hebben van deze
ochtendwandeling, het is weliswaar min tien graden
maar er staat geen wind, volgt ‘s middags een boswandeling met Johan en zijn charmante assistent arbiters.
‘s Avonds ben ik te gast op de kamer van Feng Zhe en
drinken we met een groep van arbiters en technici bier
en eten gedroogde vis, gedroogd rundvlees en andere
Chinese lekkernijen.

Chinese plannen

Nadat ik voor een schare van geduldige toehoorders
een cursus ‘Hoe bedien ik elektronische damborden’ heb
gegeven waarbij natuurlijk iedere stap van het Engels
naar het Chinees vertaald moest worden had ik zaterdagavond laat in haar suite (een ander woord zou de
werkelijkheid geweld aan doen) een gesprek met Tian
Hongwei en Zheng Xiugui, Xia Junjan en Xu Bingji. We
bespreken de toekomstige samenwerkingsmogelijkheden
en een groot open toernooi dat naar alle waarschijnlijkheid volgend jaar in de buurt van Shanghai georganiseerd zal worden. Nederlandse spelers zullen van harte
welkom zijn. China is op zoek naar goede trainers en
China komt deze zomer naar Nederland met een aantal
spelers om mee te doen aan de vier zomertoernooien:
naar verwachting zal China in december ook meedoen
aan het WK jeugd in Naaldwijk. Zeer goede ontwikkelingen voor de verdere groei van de damsport in China
– Xia Junjan vertelt dat er inmiddels ongeveer 500.000
beoefenaars in China zijn - en de internationalisering van
ons spel.

Nathalie

Ook de slotdag wordt weer met een gezamenlijk diner
met alle spelers en officials afgesloten. Na afloop word
ik met Johan uitgenodigd om naar een karaoke club te
gaan. In konvooi gaan we ernaar toe en de club blijkt
speciaal voor het damtoernooi te zijn afgehuurd. Aan

Tian Hongwei (links)
vertaalt de openingsspeech
van Liu Siming.
Entree naar het Lin Du hotel.
de korte zijde van de zaal is
een lange tafel waar we met
wederom
de loco burgemeester plaats mogen nemen. Hij voert
op meeslepende wijze een gedicht op dat hij ter
gelegenheid van wereld vrouwendag (8 maart) heeft
gecomponeerd. Ook Chen Zelan, vice president van de
Chinese bridgebond en van de Chinese dambond en
vice directeur van de denksportafdeling van de Chinese
sportautoriteit is aanwezig. Tijdens het toernooi toonde
ze grote belangstelling voor de in Yichun in training
zijnde talenten. De Karaoke machine blijkt geen
Engelse songteksten te bevatten maar geen nood: de
gasten mogen ook gewoon a capella een Nederlands
liedje zingen. Met Johan breng ik flarden van enkele
smartlappen ten gehore en we besluiten met (wederom
flarden van) ,,Nathalie” van Gilbert Bécaud. We worden
aangemoedigd met typisch Chinese boeketten: van
plastic dus.
Dan is alweer de dag van vertrek gekomen. Yichun, de
frisse lucht en de gastvrijheid hebben een onuitwisbare
indruk achtergelaten. Ik reis met de Chinese dammers
terug naar Beijing, overnacht daar en ga de volgende
dag terug naar Amsterdam. Mooi op tijd om van
Schiphol door te reizen naar het Nationaal Denksportcentrum in Utrecht voor overleg over de samenwerking
met de collega denksportbonden. Johan ziet er tegenop
een dag langer te moeten blijven maar vindt dat na
zijn ontmoeting met de Russische handelsdelegatie
helemaal niet erg meer.
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HISTORISCHE KELLERPARTIJ IN YICHUN
De winnaar van het First Friendship in Yichun
Tournament met ondermeer tienvoudig wereldkampioen Alexei Tzizjow in het deelnemersveld mag verrassend genoemd worden.
In Nederland nog volledig onbekend, toonde
Ravjir Manlai uit Mongolië zich een klasse
apart en schreef het toernooi met een vol
punt voorsprong op zijn naam. In een elders
georganiseerd toernooi zou deze prestatie
het nieuws zijn, maar niet in dit toernooi in
China. Want dat China eraan komt was al
sinds de World Mind Sports Games in Beijing
duidelijk en dat het snel zou gaan ook. Maar
dat Ce Zheng tienvoudig wereldkampioen
Alexei Tzizjow notabene in de openingsronde even onderuit zou schoffelen was
Diagram 1.
Alexei Tzizjow (RU) –
Ce Zheng (CN)

voor iedereen, waarschijnlijk zelfs Zhengs
leermeester Guntis Valneris, een verrassing.
In de rest van het toernooi toonde Zheng
zich ook maar een mens en verloor nog liefst
drie partijen maar finishte desalniettemin
met een gedegen plus een score. Daarmee
was hij de vijfde (!) Chinese speler in het
eindklassement, want hij moest Wei Zhou en
Haochun Qiu beide met elf punten voor zich
laten evenals Qianrang Zeng en Wanlong Gao
met tien punten. De best presterende vrouw
in het toernooi, Hanquing Zhao, scoorde
eveneens tien punten en finishte direct achter
Ce Zheng. Hoewel de gemiddelde eersteklasser het nu al zwaar zal krijgen tegen een
Chinese (top)speler, bleek tijdens het toernooi

Commentaar Eric van
Dusseldorp in Noordhollands Dagblad van 13
maart: ,,41. 37-31? Tzizjow
denkt de boel te kunnen
forceren, maar kiest een
verkeerd plan. In deze
ongeveer gelijkwaardige
stand is 30-24 geboden.
Zowel naar voren als naar
achteren slaan is dan te
overwegen. 41.... 18-22
42. 29-23?? dit verliest
zelfs. 42. 4-10!! 15x4 3-8
4x18 22x13 31x33 19x48
en na dit verrassende zetje
gaf de ex-wereldkampioen
het op.”

Diagram 2.
Ce Zheng (CN) –
Enkh-Amagalan
Enkh-Erdene (MN)

wel dat er op strategisch en tactisch niveau
nog veel te winnen valt voor China en dat
maakt het volgen van de ontwikkelingen
bijzonder boeiend. Voor Zheng was dit na
zijn optreden in de World Mind Sports Games
overigens pas zijn tweede internationale
damtoernooi. Met excuus aan het adres van
toernooiwinnaar Ravjir Manlai die net als
de overige Chinese en Mongoolse spelers
natuurlijk méér verdient twee luchtige fragmenten van Ce Zheng. Liefhebbers kunnen
alle partijen van het Yichun drielandentoernooi naspelen op http://toernooibase.kndb.nl.
Waarschijnlijk zullen de over dit toernooi al
verschenen rubrieken van Eric van Dusseldorp
en Auke Scholma niet de laatste zijn.

Wederom Eric van Dusseldorp in NHD van 13
maart: ,,Uiteraard werden
de prestaties van Zheng
na deze eclatante zege
met argusogen gevolgd.
Dat nog niet alles van een
leien dakje loopt, toont
het verloop vanuit het diagram. Na 32-27! denderd
de witte aanval voorlopig
lekker verder, maar de
witspeler vergreep zich
aan 39-33?? Nu was zijn
tegenstander uit Mongolië
er natuurlijk als de kippen
bij: 13-18! 22x13 8x19

23x14 4-9 14x3 12-17 3x21
16x47; en Zheng stond
weer met beide benen op
de grond.”

China Qiyuan. Alexei Tzizjow en Ce Zheng aan het begin van hun historische Kellerduel
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opleidingen

Wat doet een
DAMBEGELEIDER
(=Damtrainer 1)?
• Je hebt een basiskennis van het
damspel, en je ondersteunt een
trainer of wedstrijdleider bij
het creëren van een sportieve
sfeer en een goed verloop bij
(jeugd-)damactiviteiten
• Je begeleidt jeugdspelers bij
wedstrijden, regelt het vervoer
en verzorgt als teamleider van
“jouw” jeugd alle nodige
formaliteiten
• Je helpt mee bij de praktische
organisatie van damevenementen

Wat doet een
DAMTRAINER 2?

foto: Paul Visser

KNDB moderniseert opleidingen DAMTRAINER
door Theo van den Hoek

Vorig jaar is de KNDB begonnen met twee vernieuwde opleidingen, voor de diploma’s Damtrainer 2 en Damtrainer 3. Een groep van ruim
20 cursisten ging met de nieuwe opleidingen van
start. Zij nam deel aan workshops over onderwerpen als ‘werken met de KNDB-diplomaboeken’,
‘omgaan met jeugd en ouders’, zelf ontwerpen
van trainingen en lessen’, ‘communiceren en organiseren’, ‘spelregelkennis’, ‘coachen en begeleiden
van dammers bij wedstrijden’ en ze kreeg een
kijkje in de keuken bij bondstrainers als Rob Clerc,
Rik Keurentjes en Alex Mathijsen.
Het nieuwe van de opleidingen zit vooral in
twee sleutelwoorden: ze zijn competentiegericht
(“welke vaardigheden hoort een Damtrainer 2 te
hebben, wat kan ik al, en waarop moet ik me in
deze opleiding dus vooral richten?”), en ze zijn
praktijkgericht: je leert het meeste van zelf doen,
in de wekelijkse praktijk binnen je eigen vereniging of bij een damschool bij jou in de buurt.
Voor de deelnemers aan de nieuwe opleidingen
betekent het dat ze elkaar, verspreid over zo’n vijf
à zes zaterdagen per jaar, wel in de workshops
tegenkomen, maar dat ze vooral ook in hun eigen
damomgeving bezig zijn, ieder met een eigen
individueel programma en ieder in zijn eigen
tempo.
Op zaterdag 14 februari kon KNDB-voorzitter
Johan Haijtink de eerste diploma’s uitreiken. Harry
Mennema (zesde van links), Ralf Richters (niet
op de foto) en Erik van de Weerdhof (eerste van
links) slaagden voor het diploma Damtrainer 2, en
Leo Aliar (tweede), Ronald van Egmond (vijfde),
Gabriel Heerema (derde), Matthias de Kruijff
(vierde), Cor Kuijstermans (zevende van links) en

Cees de Leeuw (niet op de foto) kregen het
Damtrainer 3-diploma uitgereikt.
De negen nieuw gediplomeerde damtrainers zijn
allemaal al actief in hun vereniging of regio, maar
willen met dit diploma ongetwijfeld nog harder
aan de slag. Ze hebben er zin in en een aantal
medecursisten zal later dit jaar hun voorbeeld
volgen!
En ook voor de KNDB smaakten de nieuwe opleidingen naar méér. Dit jaar gaan we opnieuw
een opleidingsprogramma voor Damtrainer 2
en Damtrainer 3 aanbieden, maar we willen het
assortiment graag uitbreiden met een Damtrainer
1-opleiding: bestemd voor ouders, leerkrachten en
anderen die misschien wel eens van een plakker,
een kroonschijf of het Haarlemmer zetje gehoord
hebben, maar zelf geen fanatiek dammer zijn en
toch graag op een professionele manier betrokken willen zijn bij het begeleiden van damjeugd.

• Je kunt zelf aardig dammen
(rating ongeveer 850 of hoger),
en je verzorgt lessen en trainingen voor de jeugd en andere
beginnende dammers, op het
niveau van de KNDB-diplomaboeken 1 t/m 3
• Je begeleidt “jouw” jeugd bij
wedstrijden
• Je bent actief betrokken bij
de organisatie van damevenementen

Wat doet een
DAMTRAINER 3?
• Je bent zelf een goede
dammer (rating ongeveer 1100
of hoger), en je verzorgt trainingen voor meer gevorderde
dammers op het niveau van de
KNDB-diplomaboeken 4 t/m 6
• Je treedt op als coach van
dammers en damteams bij
wedstrijden
• Je geeft leiding aan de organisatie van damevenementen

Nieuwsgierig geworden?
Binnenkort gaan we weer van start met
voorlichtingsbijeenkomsten (o.a. op
15 mei bij het Jeugdleiderscongres in
Rosmalen) over de nieuwe opleidingen.
Misschien ook iets voor jou?
Bel of mail naar Theo van den Hoek
(013-4639886, th.vdhoek@hotmail.com) of
Paul Visser (026-4952309,
bondsbureau@kndb.nl) en we houden je
op de hoogte!
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nk kampioenschap

Van links naar rechts stralen Tanya Chub(tweede), Nina Hoekman (kampioen) en Vitalia Doumesh (derde) na van de zojuist afgeronde titelstrijd.
Foto: Marian van den Hoek

Nina Hoekman terug op
de Nederlandse damtroon
Door Friso Fennema*
Het was koud, er lag een dik pak sneeuw.
Schaakborden en –stukken domineerden de
omgeving van het NK-damesdammen. Het
was even omschakelen voor de dames, van
het Beach Hotel in het Zeeuwse Zoutelande
naar het verblijf van het Brabantse schaakgenootschap in Tilburg. Maar ach, alles went, al
snel mengden fanatieke schakers zich in de
damanalyses en beproefde menig damster
na afloop van een partij haar geluk op de
achterkant van het dambord. Sport verbroedert mensen, en een dames-NK verbroedert
blijkbaar sporten.
De Tilburgse damvereniging TDV is jarig (70
jaar) en draagt het damesdammen een warm
hart toe (drie speelsters spelen landelijk bij
TDV, waaronder NK-finaliste Sarah Rijgers-
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berg). Reden genoeg voor de onvermoeibare
Theo van den Hoek en andere TDV-ers om
het jubileumjaar luister bij te zetten door de
organisatie van het NK-dames.
Mocht de omgeving anders zijn, dat was de
einduitslag zeker niet. Of de zon nu schijnt,
het keihard regent, of de sneeuw alles verandert in een Siberisch decor, het podium van
het dames-NK wordt al jaren bezet door het
top-trio Nina Hoekman, Tanya Chub en Vitalia
Doumesh. Daarbij rijgen Chub en Hoekman,
als het PSV en Ajax van het damesdammen,
de titels aaneen. Vitalia is het Feijenoord, wel
top, maar ook al weer meer dan tien jaar geleden dat ze de grootste beker mocht vasthouden. Wanneer dient er zich op het dames-NK
een AZ of Twente aan? In de afgelopen twee
jaar maakten Christien Schneider (voorheen

Fung) en Heike Verheul goede vorderingen.
Christien eindigde in 2007 gedeeld derde met
Hoekman en Heike leek vorig jaar een zekere
podiumplek in handen te hebben, totdat ze
door twee dramatische slotronden alsnog met
een vierde plek genoegen moest nemen.
In de editie van 2009 konden de ‘Nederlandse’
meiden het –voorheen– Oosteuropese toptrio
echter niet bedreigen. Daar waren de prestaties te wisselvallig voor. Christien hield in het
begin van het toernooi weliswaar Tanya en
Nina op remise, maar bakte er in de tweede
toernooihelft weinig van (gelukkig is dammen
geen voetbal, want dan zou ik als trainer van
Christien en Karlijn Overes na dit NK direct
ontslagen zijn...). Heike deed het beter, werd
opnieuw ‘best of the rest’, maar moest door
haar wisselvallige optreden in de slotronde

nk kampioenschap
Als we de schijven laten
spreken, dan uiteraard als
eerste de zege van Nina op
directe concurrente Tanya.
Nina Hoekman–Tanya
Chub 2-0, 8e ronde
1.34-29 17-22 2.32-28
20-25 3.28x17 11x22 4.3732 14-20 5.41-37 10-14
6.40-34 5-10 7.45-40 7-11
8.46-41 11-17 9.50-45
6-11 10.31-26 2-7 11.3731 19-23 12.32-28 23x32
13.38x27 14-19 14.42-38
19-23 Zie diagram 1. 15.3530?! De ‘stampartij’ van
dit openingsspel is de 6e
matchpartij van Sijbrands
(met zwart) tegen Gantwarg in 1989. Het ging
toen verder met 15.29-24
20x29 16.33x24 23-28
17.38-33 1-6 18.47-42 17-21
19.26x17 12x32 20.4238 11-17 21.38x27 17-21
22.48-42 21x32 23.42-38
10-14 24.38x27 7-11 25.3126 22x31 26.33x22 18x27
27.26x37, met iets makkelijker spel voor zwart.
De oorzaak van het explosieve vervolg in Hoekman–
Chub lag een dag(!) voor
het NK in de plaatselijke
Chinees van Rosmalen. Een
aantal DUO-spelers genoot
daar na een klinkende 6-14
overwinning op Heijmans
Excelsior van de nodige
spijzen en dranken. Daarbij
kwam de partij van Nina
tegen Frank Teer aan de
orde. Nina volgde het plan
van Gantwarg en kon weinig anders dan verdedigen
met een benauwd puntje
tot gevolg. Wouter Ludwig
liet ons toen een offer-idee
zien uit zijn partij tegen
Pim Meurs (zwart) van een
jaar eerder. Daar gebeurde
het volgende: 15.35-30
10-14 16.30-24 14-19 17.40-

35 19x30 18.35x24 1-6
19.41-37 23-28 20.47-41?
9-14 21.45-40 3-9 22.2621? 17x26 23.38-32 25-30!
24.24x35 20-24 25.32x23
11-17 26.29x20 18x38
27.27x18 15x24 28.43x32
12x23, met uitstekend
spel voor zwart die ook
snel hierna zou winnen.
“Maar”, hield Wouter ons
voor, “wat nu als ik hetzelfde offer twee zetten
eerder had gespeeld –dan
moet zwart serieus aan de
bak...”.
Terug naar de partij:
15...10-14 16.30-24 23-28
17.40-35. Door Tanya’s
volgende zet krijgt Nina
wat ze wil, namelijk de
stand uit Ludwig-Meurs.
Maar, wat was er gebeurd
als Tanya 17...1-6 had
gespeeld? Waarschijnlijk
speelt wit dan 18.48-42,
maar een imitatie van
het Ludwig-offer is van
de baan en de uitkomst
is moeilijk te voorspellen.
17...14-19 18.41-37 19x30
19.35x24 1-6 20.26-21!!
17x26 21.38-32 Zie diagram
2. Een interessante stelling.
Tanya verzonk in gepeins,
maar helaas zag ze spoken.
Ze doorzag dat 21...11-17,
22...17-21 niet gaat vanwege 23.33-28! De enige
verdediging van zwart is
21...11-17 22.32x23 6-11.
Tanya was in haar berekeningen schijf 23 vergeten,
waardoor deze variant zou
falen op de damzet 24-19,
37-32 etc. In de partij koos
Tanya voor schijfverlies met
een nederlaag tot gevolg.
Na 21...11-17 22.32x23
6-11 had de partij nog alle
kanten op gekund. Wit
had dan opnieuw een schijf
gegeven (want 16-21 en
22-27 dreigt): 23.27-21!

nog hard werken om debutante Rianka Rentmeester van
de begeerde vierde plek (directe plaatsing voor NK-2010)
af te houden. Dat lukte Heike uiteindelijk door een
zwaarbevochten overwinning op Vitalia; dat dan weer
wel.
Goed, de vierde plaats is leuk, maar het gaat natuurlijk
om de titel. En die titel kwam na twee jaar Tanya weer
terug bij Nina. De stand tussen beide toppers is nu 5-5!
Het was lange tijd spannend, waarbij de beslissing viel
in de onderlinge duels. Tot aan de 7e ronde leek het
een wedloop tussen Vitalia en Nina te worden. Tanya
was door goede (remise)partijen van Christien, Heike en
Karlijn verrassend op achterstand gezet. Nina en Vitalia
hadden met name in de eerste ronden de wind in de
zeilen en speelden onderling een rustige remise. Het
leek er op dat Vitalia eindelijk een gooi naar de hoogste
trede kon doen, tot haar dramatische partij tegen Tanya.
Tanya probeerde met energiek spel het degelijke bastion

16x27 24.43-38. Nu heeft
zwart drie mogelijkheden,
maar het is lastig aan te
geven welke het beste spel
geeft:
a) 24...22-28 25.23x21 18-23
26.29x18 20x40 27.45x34
13x22, met niet-alledaags
spel;
b) 24...17-21 25.24-19
13x24 26.38-32 27x38
27.33x42 24x33 28.39x6
18x40 29.45x34, met een
moeilijk te beoordelen
eindspel;
c) 24...9-14 25.47-42 27-32
26.37x28 26x37 27.42x31
22-27 28.31x22 18x27, met
een spannende aanval
versus omsingeling.
21...18-23?? 22.27x18
13x22 23.29x27 20x38
24.32x23 11-17 25.43x32
17-21 26.47-42 8-13
27.42-38 15-20 28.39-33
9-14 29.44-40 3-9 30.2318 12x23 31.34-30 25x34
32.40x18 13x22 33.27x18
14-19 34.33-28 19-24 35.4540 9-13 36.18x9 4x13 37.2823 20-25 38.40-35 7-12
39.23-19 13-18 40.19x30
25x34 41.49-43 2-0.
De zevende ronde had
tal van verrassingen. Zo
drukte Heike met krachtig aanvalsspel Marijke
Koers van het bord, maar
liep ze met open ogen in
een fataal grapje. Rianka
Rentmeester begon haar
opmars en profiteerde van
het vergeten van zetcontrole door Christien. Karlijn
Overes, de benjamin van
het stel, had in de voorgaande ronden haar talent
laten zien, maar gaat tegen die andere debutante
(Mariëlle Meijer-Kromhout)
overenthousiast te werk en
loopt in het mes. De grootste verrassing was de zege

			
1. N. Hoekman
2. T. Chub
3. V. Doumesh
4. H. Verheul
5. R. Rentmeester
6. M. Koers-van Genderen
7. K. Overes
8. C. Schneider
9. S. Rijgersberg
10. M. Meijer-Kromhout

h
X
0
1
0
0
0
0
1
0
0

van Tanya op Vitalia, vooral
de manier waarop...
Tanya Chub–Vitalia Doumesh 2-0, 7e ronde
Zie diagram 3.
De witte stelling is agressief opgebouwd, probeert
druk uit te oefenen op het
centrum, maar heeft nergens controle. Vitalia heeft
keurig de speelruimte klein
gehouden.
30.37-32 Een onnauwkeurige zet (30.38-32 is beter)
of was het bedoeld om
Vitalia een lastige keus
voor te schotelen? Zwart
kan nu een op het oog
gunstige decorwisseling
afdwingen: 30...21-27!
31.32x21 16x27 32.29-24
(gedwongen) 19x30 33.2823 18x29 34.33x35 12-18
etc. 30...18-23 31.29x18
12x23 32.42-37 20-24
33.40-35 14-20 34.25x14
9x20 35.34-30? Tanya had
eerst 36-31 moeten spelen,
met gelijkwaardig spel.
Nu neemt Vitalia het heft
in handen. 35...20-25!
36.28-22 Want 36-31 gaat
niet vanwege de damzet
24-29, 13-18 etc. 36...25x34
37.39x30 23-29! 38.33-28
Zie diagram 4. 38.30-25
was minder problematisch
geweest. 38...7-11? Ai!
Vitalia laat dé gouden kans
op succes liggen. Na 38..39! 39.43-39 15-20 40.30-25

van Vitalia om te gooien. Dat werkte averechts en in
tijdnood kon Vitalia met een betrekkelijk eenvoudig
plan de winst –en daarmee de titel?- binnenhalen. De
spanning moet teveel zijn geworden, want niet alleen
ging de winst in rook op, ook werd Vitalia slachtoffer
van een handig trucje. Weg titelaspiraties en Nina in
een zetel. Nina hoefde in de voorlaatste ronde alleen
maar Tanya op remise te houden en de weg naar het
kampioenschap lag open. Het mooie van Nina is dat
ze onmogelijk rustig op remise kan spelen. Dus, al snel
stond het bord in vuur en vlam, waarbij Nina het risico
nam in een dubieuze theoretische variant op een offer
aan te sturen. Tanya liet zich overdonderen en verloor
snel de partij. Lef beloond – en zo hoort het ook. Het is
goed te zien dat Nina na een paar moeilijke jaren –door
medisch ongemak– weer helemaal terug is. Twee weken
na Tilburg bevestigde de DUO-speelster dat door in Berlijn vice-wereldkampioene blitz te worden.

c
2
X
0
1
0
0
1
1
0
0

d
1
2
X
2
1
0
0
0
0
0

v
2
1
0
X
1
2
1
1
0
1

r k
2 2
2 2
1 2
1 0
X 1
1 X
1+1
0 0
1 1
0 1

o s r m
2 1 2 2
1+1+2 2
2 2 2 2
1+1+2 1+
1 2 1 2
1 2 1 1
X 1 1 0
1 X 1+1
1 1 X 2
2 1 0 X

pnt
16
13
12
9
9
8
6
6
6
5

9-14 heeft wit geen enkel
verweer. 39.43-39 29-34??
Ai, Ai! Nu gaat Tanya nog
met de buit er vandoor.
Het volgende variantje is
de eenvoudigste weg naar
remise, maar moeilijk te
zien in tijdnood: 39..2127! (want direct 15-20
30-25 29-33 gaat niet goed)
40.22x31 15-20 41.38-33!
29x27 42.31x22 16-21
43.39-33 21-27! 44.22x31
20-25. 40.39-33! 34x25
41.22-18 13x22 42.28x6 en
niet veel later 2-0.
Diagram 1

Diagram 2

Diagram 3

Diagram 4

* Een uitgebreidere versie van dit artikel verscheen eerder in Hoofdlijn 142 (januari 2010). Met dank aan Friso en aan de Hoofdlijn-redactie!
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zetje schrap!

Opgaven serie 31:

Alex mathijsen
zetjeschrap@gmail.com

G
N
I
K
K
O
L
T
I
U

In deze serie van negen opgaven wordt zwart steeds tot verleid tot een foutzet. Die foute zet staat
steeds met een vraagteken onder het diagram. In alle negen diagrammen kan wit met een slagzet
winnen. Heel veel succes!
Diagram 355

Diagram 356

Diagram 357

20-25?

32-38?

19-24?

Diagram 358

Diagram 359

Diagram 360

20-25?

30-34?

14-19?

Diagram 361

Diagram 362

Diagram 363

11-17?

13-18?

13-18?

73: Henk Jongbloed*
72: Nico van Engelenhoven*
71: Denise van Dam*
70: Timo Kuipers
69: Henri Beverdam
68: John B. Reade
66: Benjamin Guicherit*, Anne
Molenaar*, Hugo Molenaar*,
Ester van Muijen, André de
Raad*
64: Rick Hartman
63: Mitchel Mensinga
60: Lotte Aleven, Michelle de
Jong, Jasper van Meerten*, René
Veenbrink*
57: Thijs Alderliesten, Mabel
van Leeuwen, Wouter Morssink,
Justin Simon
54: Arie van der Knaap, Gerlinda
Schaafsma, Matthijs Stolwijk,
Mariska Veer
53: Daniël Wilbrink
51: Vincent Houtjes, Arwin
Lammers, Leon Smids, Daan
Vermeulen, Daan de Waal
48: Jeroen Cremers* en Nick
van Weij*

47: Nick Waterink
46: Niels van der Kroef*
45: Peter Hernaamt
43: Niels Weel
42: Dennis Bos
39: Jan Algra
37: Ruth Scholten*
35: Win Sie Hau*
33: Raymond Koopmanschap*
32: Joep Kerkhoff
30: Katinka Blanken, Bas Blommers, Tom Janmaat, Martine
Jannes, Jannes Kromhout
29: Elco Blankestijn
28: Caroline Schep en Kimberley
Waterink
26: Hans Braakman
24: Jan Boersma*, Evie
Bouter*, Sem Derksen*,Lucas
Schepers*,Thomas Schuiling*,
Thimo Werkman*, Todor Wissink*
21: Maurice Bergboer, Maartje
Bos, Pim La Crois, Sam van Hal*,
Adriaan Heemskerk*,
Tim Kemperman*, Niek
Knuiman*, Yoeri van Leeuwen,

Rikke Ponger*, Gilles Yeung
20: Lennart Blankestijn en Guido
Janssen*
18: Casey van Beek, Jesse van
Beek, Bas van Berkel, Joan Evers,
Kaspar Heijnen, C.M. Kentie,
Stijn Overeem, Maarten van der
Schee, Bart Westerveld
15: Aalt Mostert
14: Luuk Gerritsen
13: Lara van Leeuwen
12: Peter van Eijl*, Sjoerd van
Eijl*, Luc Gommers*, Martijn de
Leeuw*,
Jitse Slump*, Vick Spijkstra*, Lucas Stolk*, Edwin van der Vlist*
9: Noud Beekes, David Davidse,
Dirk van der Velden
7: Lars de Winter

Spelregels voor de laddercompetitie:
• Inzenden tot 1 juni anders tellen je oplossingen niet
mee.
• Inzenden per e-mail naar zetjeschrap@gmail.com
• Schrijf je naam bij je oplossingen.
• Noteer de volledige oplossing, dus niet alleen de eerste
zet!
• Een correcte bijoplossing wordt beloond.
• De prijswinnaars beginnen weer onderaan de ladder.
• Als je drie keer achter elkaar niet meedoet, val je van
de ladder. Je behaalde punten blijven wel geldig en tellen bij je volgende inzending gewoon mee.
• Als je een sterretje achter je naam hebt, wordt het tijd
dat je weer eens wat opstuurt.

Oplossingen serie 30: Kleintjes van Arne
Voor deze moeilijke serie krijg je twee punten per goede
oplossing!
346. 1.32-28 35x44 2.28x19 14x23 3.33-28 23x34 4.50x30
347. 1.45-40 27x49 2.40x18 49x12 3.21-17 12x21 4.26x17
348. 1.35-30 40x49 2.24-19 49x47 3.19x10 4x15 4.30-24
47x20 5.25x14
De slag 19x10 noemen we een molenwiekslag omdat wit
de slag in twee richtingen kan uitvoeren. Net zoals de
wieken van een molen twee kanten op kunnen draaien!
349. 1.32-27 26x37 2.29-24 18x20 3.25x3 22x31 4.3x26
37-41 5.46x37 31x42 6.26x48
350. 1.20-15 23x34 2.15x4 21-26 (de beste) 3.4x22 26x37
en nu heel slim 4.22-28 37-42 5.28-39 34x43 6.45-40 35x44
7.50x37
351. 1.16-11 38x36 2.11x4 30-35 (de beste) 3.4x27 35x44
4.43-39 44x33 5.27-38 33x42 6.48x37 Net zo’n damoffer
als in het vorige diagram.
352. 1.32-27 21x23 2.29x20 36x47 (op 25x14 volgt simpel
41-37) 3.20-15 47x20 4.15x24 25-30 5.34x25 35-40 6.39-34
40x20 7.25x14
353. 1.32-27 21x23 2.29x20 36x47 3.20-15 47x20 4.15x24
25-30 5.34x25 35-40 en wit bouwt een vangstelling met
6.43-39 40-45 7.25-20! 45-50 8.20-15 50x20 9.15x24
354. 1.32-28 22x24 2.30x10 37x46 3.10-5 6-11 4.35-30 1117 5.30-24 1-6 6.24-20 Zwart kan het beste de witte dam
vangen met 6…46-10 7.5x11 6x17. Wit wint nu door het
regeltje van de vierde rij. Wit haalt dam en is precies op
tijd om de zwarte schijf tegen te houden.

De ladderstand
165: A. Finders
164: Roel van der
Hek
150: Alex Ketelaars
147: Folkert Jansen
146: Marco de
Leeuw
145: Jaco Hardenbol* en Corné
Leeuwestein*
140: Thomas van der
Klis*
138: Lisa Aleven*
133: Dennis de Wit*
130: Mara Langeveld

129: Jasper Verhoef
128: Jan Groenendijk
111: Victor Elgersma
en Mark Looman
110: Soegriem
Boedhram
108: Sanne Hoksbergen*
99: Niek van Zoelen
98: Lucas Veldhuizen
94: Melanie Voskuil
91: Maaike Kamer
89: Ivar Jansen
88: O. Zeeman
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87: Stan Brink en
Patrick van der Vlist*
86: Thijs Verboon
84: Daymian van
Sommeren*, Sil
Spieard*, Gerben
van Steenbergen*,
Luka Wissink*
82: Winkit Hau
80: Colinda Adams*
en Petra Wessels
78: Michelle Kway*
76: Nick Hoksbergen*
74: Bertus Scheer

De prijswinnaars zijn
A. Finders, Roel van der
Hek en Alex Ketelaars.
Van harte gefeliciteerd!
Het prijsje krijgen jullie
binnenkort toegestuurd.

KN D B C l u bc o m p e t i t i e

Voorbereiding in motel
Schiedam. Foto Joop
Hendriksen.

Landstitel eindelijk weer voor VBI Huissen
Baljakin maakt het verschil
Door Fred Ivens

Het landskampioenschap is eindelijk terug in Huissen.
Damvereniging VBI liet zich op 6 maart weer eens tot
winnaar kronen van de KNDB clubcompetitie. Titelverdediger Van Stigt Thans moest zich in de barrage met 11-9
gewonnen geven. Liefst negen partijen eindigden, veelal
na veel spanning en strijd, in remise. Alexander Baljakin
maakte na 5,5 uur spelen ten koste van Sven Winkel het
verschil.
De dit seizoen onoverwinnelijke over-Betuwse dammers
waren in 1960 de eerste provincieclub die de hegemonie
van de westerse verenigingen doorbrak. De elfde landstitel werd meteen na afloop in thuishaven ‘t Koelhuis
uitbundig gevierd met het jaarlijkse buffet voor de hele
vereniging, dat niet op een beter moment had kunnen
worden gepland.
,,We hebben er zes jaar op moeten wachten”
Vorig seizoen kreeg de clubcompetitie een bittere
nasmaak met een 10-10 gelijkspel in het slotakkoord
van de barrage waardoor de titel naar Van Stigt Thans
ging. Nu waren pils en polonaise troef al dreigde het
even opnieuw mis te gaan. De overwinning op de grote
Schiedamse rivaal in de reguliere competitie werd ver-

Het beslissende moment
kwist door twee onnodige gelijke spelen, tegen Witte
van Moort en Orfam Telecom Twente. VBI had echter
de langste adem. ,,We hebben er zes jaar op moeten
wachten maar deze titel smaakt wel héél erg goed”,
glunderde voorzitter Joop Hendriksen van oor tot oor.
Hij verwacht voor komend seizoen geen veranderingen.
Als andere clubs zich niet al te uitbundig op de spelersmarkt roeren wordt het dan weer een tweestrijd met
de Schiedamse superclub, die sinds 2003 constant op het
erepodium eindigde met drie landstitels en twee keer
bekerwinst als hoogtepunten. In 2007 kwam daar nog
een verloren finale in de Confederatie Cup (zeg maar de
Europa Cup voor dammers) bij. De enige frustratie van
sponsor Jan van Stigt Thans – de verzekeringsman was
heel vroeger een verdienstelijk dammer – die het budget
voor het volgend seizoen op hetzelfde peil houdt. ,,We
worstelen ons gewoon door de crisis heen. Ik had vandaag liever gewonnen maar we hebben sinds ik in 2000
met sponsoren ben begonnen over succes niet te klagen
gehad.”
Van Stigt Thans teamleider Leo Mous kon wel met het
resultaat leven. “VBI is de verdiende kampioen. Als je
twee keer door je grote concurrent bent geklopt heb je
niks te zeggen.”

De andere kampioenen, promovendi, degradanten en
topscorers uit de KNDB competitie ‘09-’10:

Zie voor volledige eindstanden en
topscorerlijsten http://www.kndb.nl

Kampioen
Promovendus
Degradant
Topscorer
SNA
Micone Tilburg
Samen Sterk
Richard Mooser 11-19 SNA
Heerhugowaard		
DC Zaanstreek		
			
RDC Rijnsburg
Hoofdklasse B
DC Apeldoorn
DEZ Culemborg
De Oldehove
Kees Thijssen
			
Witte van Moort 2
11-21 DC Apeldoorn
Eerste Klasse A
DIOS Achterhoek		
EDC Enschede
Jaap van Hierden Harderwijk
			
Hijken DTC 2
11-20
Eerste Klasse B
WSDV Wageningen		
DEZ/NGKZ
Hugo Simons jr. HDV
			
RDC Rijnsburg 2
ODB 11-18
Eerste Klasse C
GDC Gorinchem		
Micone Tilburg 2
Joop Roedolph DC Dordrecht
			
Van Stigt Thans 3
11-20
Tweede Klasse A
OG Drachten			
Jan Hoogterp OG Drachten
				
11-21
Tweede Klasse B
Zoranet Zwolle
DDC Deventer		
Gerrit Boom DDC Deventer
				
11-21
Tweede Klasse C
BDV Bennekom			
Alex Mathijsen DV VBI
				
Huissen 4 11-21
Tweede Klasse D
Haarlemse Damclub			
Marcel Kosters Haarlemse
				
Damclub 10-19
Tweede Klasse E
PWG ‘s Gravenpolder			
Jan de Wolf De Variant 11-20

Hoofdklasse A

Alexander Baljakin
(VBI Huissen) - Sven Winkel
(Van Stigt Thans Schiedam)
Eerst het spelverloop vanuit
de diagramstand. Zwart
stond al lange tijd onder
druk en bezwijkt met de nu
volgende zet ook analytisch. 50. … 25-30? 51.11- 7
30-34 52.27-22 24-30 53.
7- 1 30-35 54. 1- 7 34-40
55.32-27 23x21 56. 7x45 2126 57.45-18 26-31 58.18x 4
8-13 59. 4x18 31-37 60.2217 en zwart geeft op.
Zwart had op de 50ste zet
met 50... 24-30! echter nog
remise in handen. Nu volgt
op 51. 11-7? 8-12!! 52... 1924 en 53... 24x4 met remise.
En op 51. 11-6 volgt 51...
19-24! 52... 30-35 en 53...
25x34 en wit kan geen damhalen. Ook op zetten zoals
51. 27-21 geeft deze laatste
wending remise volgens de
Kingsrow databases. Alleen
na 51. 27-22 (om na de al
genoemde wending 19-24
28x19 30-35 19x30 25x34 met
11-7-2 dam te halen, met op
34-40-45 de winnende rondslag door 22-18 2x6) moet
zwart het van 51... 8-12-1822x33 hebben om remise te
maken. Met dank aan Rein
Halbersma, Ed Gilbert en
computerprogramma Kings
Row voor deze analyse.
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pa rt i j
a n a ly s e

ton sijbrands

Geestelijke worsteling
Vroeger, toen alles beter
was, kwam het regelmatig
voor dat ik na afloop van
een blindsimultaan - al
dan niet in samenspraak
met de commentator - op
het demonstratiebord liet
zien wat ik in sommige
partijen zoal berekend
had. Dat goede gebruik,
waarbij in zekere zin het
mes aan twee kanten snijdt
(het publiek wordt met
een soort toegift voor zijn
trouw beloond, terwijl de
simultaangever al meteen
aan zijn ‘verwerkingsproces’ begint), is de afgelopen jaren echter meer en
meer onder druk komen te
staan.
Nu zou men kunnen
tegenwerpen dat dat
bovenal mijn eigen schuld
is: moet ik er maar nìet zo
verschrikkelijk lang over
doen! Daar zit natuurlijk
iets in: na 42 uur dammen,
en op een tijdstip dat men
natuur en samenleving
voor de tweede achtereenvolgende maal ziet of
hoort ontwaken, keren
de meeste aanwezigen
het liefst huiswaarts. Kan
ik inkomen. Maar mijn
intuïtie zegt mij dat het
eveneens iets met de veranderende tijdgeest moet
hebben te maken. Zoals
het naar mijn gevoel óók
met de tijdgeest te maken
heeft dat van de liefst vijf
pagina’s die in het vorige
nummer van Het Damspel
voor het evenement in het
Olympisch Stadion werden
ingeruimd (over gebrek
aan aandacht zult u mij
niet horen klagen), er niet
één ook maar een cijfertje
techniek bevatte...
Die redactionele keuze
voor een ‘laagdrempelige’ verslaggeving, een
reportagevorm waarbij
het accent op tekst en
foto’s (véél foto’s) ligt en
de speltechniek geheel
naar de achtergrond is
verdrongen, plaatst mij
voor een probleem waar
het de onderwerpskeuze
van deze rubriek betreft.

Dat probleem is dat ik u,
lezer van Het Damspel, hoe
dan ook een ‘Olympische’
partij wil laten zien (en dan
uiteraard bij voorkeur een
van de - achttien - winstpartijen), maar dat zich
nauwelijks laat vaststellen welke daar het meest
geschikt voor is. Natuurlijk:
de meest gedenkwaardige
partij was ongetwijfeld
die aan bord 8 tegen de
Rotterdammer Radjendra
Jharap. Maar ik zou liegen
als ik zou beweren dat een
partij die met de openingszetten 1.35-30 17-21
2.30-25 21-26 3.33-28 19-24
van start gaat, waarin zich
halverwege een heus dubbeloffer voordoet en waarvan de slotfase gekenmerkt
wordt door de klaverbladopsluiting 35/40/45 versus
44/49/50, - dat zo’n partij
dus ook maar enigszins
representatief is voor de
blindsimultaan in haar
geheel. Afgezien daarvan
is het duel met Jharap
ook al in meerdere dagbladrubrieken behandeld.
Ongeveer hetzelfde geldt
voor andere favoriete
partijen als tegen Jaap
de Jonge (bord 3), Peter
Frans Koops (bord 7) of
Robert-Jan van den Akker
(bord 12): alle drie heb ik
vorig jaar oktober in de
Volkskrant besproken. De
gestroomlijnde aanvalspartij tegen Ron Tielrooij
(bord 11) dan? Wàs een
idee geweest. Maar helaas:
te weinig varianten voor
een rubriek als deze, en
ook - door het relatieve
gemak waarmee de winst
tot stand kwam - bepaald
atypisch voor de simultaan, waarin ik nu juist zo
vreselijk veel problemen
voorgeschoteld kreeg.
Vandaar dat mijn keuze
uiteindelijk is gevallen op
de partij aan bord 14 tegen
Harry van der Vossen. Die
partij, die betrekkelijk
alledaags begint maar
desondanks een buitengewoon inhoudrijke middenspelfase kent, brengt
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de geestelijke worsteling
van de simultaangever
(hoe in vredesnaam winstkansen creëren zònder
tegelijkertijd de grens
van remise naar verlies te
overschrijden?) treffend
in beeld. Bovendien geldt
voor onderstaande partij
wat ook voor vele andere
partijen gold die ik in het
Olympisch Stadion speelde,
namelijk dat de uitkomst
van het duel (winst of
remise) praktisch tot de
laatste zet onzeker blijft!
SijbrandsH.F. van der Vossen
Blindsimultaan
Amsterdam 2009
1.33-29 20-24 2.29x20
15x24 3.32-28 17-22
4.28x17 12x21 5.39-33
Een ander idee is 5.31-26
(5...7-12 6.26x17 12x21
7.39-33/36-31), zoals onder
meer gespeeld werd in de
fraaie partijen die Baljakin
en Wiersma van respectievelijk Vjerchovich (kamp.
USSR 1989) en Macodou
N’Diaye (WK 1992) wonnen. Maar voor een harmonieuze ontwikkeling van
zijn linkervleugel hoeft wit
het niet te doen: die loopt,
dankzij de afruil van 28 die
zojuist heeft plaatsgevonden, tòch niet weg.
5...7-12 6.44-39 21-26 7.3127 10-15 8.34-30
Gespeeld met de bedoeling
op enigerlei wijze profijt te
trekken van het achtergebleven stuk op 5.
8...11-17 9.50-44 1-7 10.3025 18-23 11.37-31
Met 15 nog op 10 (en
bijvoorbeeld 7 op 11) had
ik hier ongetwijfeld voor
11.40-34 gekozen. Maar
onder de gegeven omstandigheden moest ik er
niet aan denken dat mijn
tegenstander eerst 11...2429 zou doen (waar hij
overigens het volste recht
toe zou hebben, temeer
daar er geen betere zet
ìs), om na 12.33x24 19x30
13.35x24 14-20 14.25x14
9x40 15.45x34/44x35 ook

nog eens met het vereenvoudigende 15...17-21 te
vervolgen...
11...26x37 12.41x32 17-21
13.46-41 13-18 14.41-37
8-13 15.33-28 7-11 16.40-34
Wit wil zo snel mogelijk
17/18.34-30 kunnen doen.
Gewoon 16.39-33 en
17/18.44-39 kwam vanzelfsprekend eveneens in
aanmerking.
16...14-20(!) 17.25x14 9x20
18.34-30 20-25(!)
Met kennis van zaken
gespeeld. Voordat wit de
gelegenheid krijgt 19.30-25
(19...4-9 20.25x14 9x20) te
doen en het verschil-inontwikkeling tot 8 tempi te
laten oplopen, bezet zwart
zèlf het randveld 25, teneinde het tempoverschil zo
veel mogelijk te nivelleren.
19.39-34!?
De eerste van een aantal
lastige keuzes. Buiten de
tekstzet overwoog ik onder
meer 19.38-33 (19...25x34
20.39x30) en 19.44-40
(19...25x34 20.40x20
15x24). Maar hoe realistisch is het te hopen dat in
een gesloten klassiek middenspel een ontwikkelingsachterstand van (slechts)
2 of 3 tempi op den duur
voldoende blijkt voor de
winst? Wat is wijsheid?
Het gespeelde 19.39-34
heeft in elk geval de
verdienste dat wit twee
geheel verschillende opties
open houdt: hij kan (we
kijken uiteraard al vooruit
naar de stand na 20.38-33)
ofwel met 34-29 (25x34)
en 29x40 voor onversneden klassiek spel met een
verschil van 6 tempi kiezen,
ofwel - heel ander idee - de
spanningen opvoeren door
met 20/21.44-40 een heuse
rechtervleugelopsluiting op
het bord te brengen. Het is
dit laatste scenario dat zich
spoedig zal voltrekken.
19...2-8(!)
Riskant - ofschoon niet
noodzakelijkerwijs verloren
- was 19...5-10?! 20.4440!! Immers: zwart mag
de damdreiging 21.27-22!
en 22.38-33 + niet pareren
met 20...10-14? wegens
21.27-22! (tòch) 21...18x27
22.38-33! 27x29 23.47-41
23x32 24.34x23 19x28*
25.30x26 +, zodat hij zich
op 20...21-26 21.38-33! 1014* 22.34-29 25x34 23.29x9
3x14 24.40x29 23x34 moet
inlaten.
Van der Vossen zal zich
echter geen moment aan

een overhaast opkomen
van schijf 5 bezondigen. De
solide tekstzet maakt allerlei slagjes naar 7 indirect
onschadelijk.
20.38-33 4-9(!)
Opnieuw de veiligste
zet. Door eerst veld 9 te
dichten bereidt zwart dìe
opmars voor (5-10-14)
waarvoor het momenteel
nog steeds te vroeg was:
20...5-10?! 21.44-40! 10-14*
22.34-29! enz.
21.44-40!!? (zie diagram 1)
diagram 1

Dit ervoer ik als een van de
zwaarste beslissingen van
de hele blindsimultaan.
Het spreekt voor zich dat
wit probleemloos 21.34-29
(21...25x34 22.29x40) kon
spelen, maar ik vreesde
(en wie zal kunnen zeggen
of dit al dan niet terecht
was?) dat het vermeende
voordeel uiteindelijk wel
eens een fata morgana
kon blijken te zijn. De
complicerende tekstzet,
die primair tot doel heeft
21...5-10?? tegen te gaan,
was vooral gebaseerd op
de verwachting dat er
nu zoiets zou volgen als
21...21-26 22.37-31! 26x37
23.42x31 (blijft het opkomen van schijf 5 beletten)
23...11-17 24.31-26! (idem)
24...17-21 25.26x17 12x21
26.36-31! 21-26 (absoluut
gedwongen, bijvoorbeeld
26...8-12? 27.27-22!! 18x29
28.43-38!! 23x43 29.34x14
met schijf- en partijwinst)
27.47-42 26x37 28.42x31
(zie analyse-diagram 1).
analyse-diagram 1

Dankzij de controle over de
linker bordrand, gevoegd
bij het feit dat 28...8-12?

nog steeds uitgeschakeld
is door 29.27-22!! 18x29
30.43-38!! met winnende
voorpost op 17 èn de
wetenschap dat ook de
tussenzetten 28...15-20
29.31-26! niets veranderen
aan het verbod dat op
29...8-12? rust, zou wit dan
mooi en veelbelovend spel
hebben!
Toch besloot ik pas, nee:
mocht ik pas tot 21.4440 besluiten nadat ik mij
ervan had vergewist dat
in de stand na 21...21-26
22.37-31 26x37 23.42x31
ook 23...12-17 geen
onoverkomelijk bezwaar
vormde. Ik had daarop namelijk de volgende variant
gepland:
24.27-21!!? (om remiseachtige en derhalve ongewenste decorwisselingen
als 24.31-26 24-29 25.33x24
17-21 26.26x17 11x33
te omzeilen) 24...16x29
25.47-41! 23x32 26.34x21
25x34 27.40x20 15x24
28.21-16! 11-17 29.16-11!
en zwart verkeert in moeilijkheden. Zo verliest het
quasi-slimme 29...17-21?!
30.11-7! 32-38 (30...21-26
31.31-27 32x21 32.7-2 +;
30...8-12 31.7x18 13x22
32.31-27 22x31 33.36x16
met verovering van schijf
32) 31.43x32 21-26 door
32.32-28!! (32...26x46) en
33.7-1 +. En na 29...8-12
30.11x22 6-11 schakelt wit
met 31.31-26!! niet alleen
31...12-17?? (36-31-27
+) maar óók 31...12-18?
uit door 32.22-17! 11x22
33.26-21 met doorbraak
naar dam. De lezer zal zich
echter kunnen voorstellen
dat met het dóórrekenen
van deze ongewone tactische spelgang nogal wat
bedenktijd gemoeid was...
21...11-17(!)
Maar na deze uitstekende
reactie, waarmee Van der
Vossen mijn bedoelingen
lelijk doorkruiste, had ik
eigenlijk al meteen weer
spijt van mijn 21ste zet. Het
schijnbaar verwaarloosbare, maar in werkelijkheid
levensgrote verschil tussen
21...21-26 en de tekstzet
is dat wit nu na 22.3731 21-26 géén geschikte
mogelijkheid heeft om veld
38 open te houden, zodat
zwart na 23.43-38 26x37
24.42x31 ongestoord tot
de stabiliserende opmars
5-10-14! zou komen, met
alle gevolgen (zoals de
thematische manoeuvre

23-29x29!) van dien.
Ik dacht dan ook opnieuw
zeer lang na alvorens met
mijn antwoord op de proppen te komen:
22.42-38!?
Voor een verbreking
van de opsluiting middels 22.34-29 (22...23x34
23.40x20 15x24 24.49-44
25x34 25.44-40) voelde ik
op dit moment nog niets.
En ook van 22.43-38 21-26
(niet te snel 22...5-10?
wegens 23.27-22! en 24.2822! +) 23.49-43 ging weinig
aantrekkingskracht uit.
Weliswaar zou wit prima
spel krijgen wanneer zwart
daarop - evenals in de partij - 23...17-22(?) 24.28x17
12x21 25.33-28! zou doen.
[Waarbij niet onvermeld
mag blijven dat ingeval
van 25...5-10? zelfs de
peperdure damzet 26.2722!! 18x27 27.38-33 27x49
28.37-31! 23x32* 29.42-37!
32x41 30.31-27! 21x32
31.48-43 49x29 32.34x5
25x34 33.40x20 15x24
34.5x46 (met de dreiging
35.36-31) voortreffelijke
kansen geeft!] Maar na
23...5-10 (zonder overdreven vrees voor 24.34-29
23x34 25.40x20 25x14*) of
het principiële 23...17-21!?
zou wit weinig of niets
hebben.
Met de tekstzet, die een
erg statische en daarmee
zelfs a-positionele indruk
maakt, laat wit alle hoop
varen ooit nog het randveld 26 onder controle te
krijgen - groter contrast
met het spelbeeld dat
mij slechts één zet eerder
(21...21-26 22.37-31 26x37
23.42x31 11-17 24.31-26 1721 25.26x17 12x21 26.36-31
enz.) voor ogen zweefde,
is nauwelijks denkbaar!
Niettemin leek het mij wits
beste praktische kans.
22...21-26 23.47-42 (zie
diagram 2)
diagram 2

Zoals impliciet gezegd:
strategisch bezien was
22.43-38 veel logischer
geweest dan een opbouw

met 22.42-38 enz. Maar de
gekozen methode heeft
wèl de verdienste dat
23...5-10?? uitgeschakeld
is door 24.27-22! + En
behalve dit combinatieve
voordeel heeft de opbouw
vanuit 47 toch óók een
positioneel voordeel: in het
speltype dat na 23...17-21
24.34-29 (of desgewenst
eerst 24.49-44 en daarna
pas 25.34-29) zou ontstaan,
komt de ‘verhuizing’ van
47 naar 49 wit alleen maar
ten goede!
23...17-22 24.28x17 12x21
25.33-28!?
Hoewel 25.34-29
(25...23x34 26.40x20 15x24
27.49-44 25x34 28.44-40)
zeker niet onspeelbaar
was, geeft wit er de voorkeur aan verder te gaan op
de ingeslagen weg. Maar
ook aan deze beslissing
ging het nodige rekenwerk
vooraf...
25...15-20
Nog steeds mocht zwart
niet 25...5-10? spelen
(26.27-22!, 27.38-33, 28.3732! en 29.36-31 +). En op
25...8-12 zou wit, behalve
gewoon 26.38-33 12-17
27.43-38, ook 26.27-22
18x27 27.34-29 24x22
28.49-44 25x34 29.40x7
kunnen doen.
26.38-33 8-12 27.43-38 (zie
diagram 3)
diagram 3

27...3-8?!
Deze zet was mij, om
redenen overigens die
pas in het commentaar bij
28...5-10 (zie Het Damspel 2010 nr. 2) aan de
orde zullen komen, niet
onwelkom. Veel grotere
zorgen maakte ik mij om
27...12-17!, omdat de witte
stelling bij een consequent
en scherp vervolg, een
vervolg waarbij ook zwart
zich gedurende enige tijd
aan zijn rechtervleugel
laat opsluiten, ronduit
precair was geworden. Zo
zou er hebben kunnen
volgen 28.37-31 26x37
29.42x31 (met als tactische
rechtvaardiging 29...21-

26? 30.27-21! +; maar:)
29...5-10! 30.31-26 10-15!
31.49-43 (wit moet iets
tegen 31...24-29! 32.33x24
20x29 uitrichten) 31...3-8!
(zie analyse-diagram 2)
analyse-diagram 2

32.43-39? (op deze onverantwoorde zet kom ik
straks nog heel even terug)
32...9-14 33.48-43 17-22!
[inmiddels gedwongen
(33...8-12? 34.28-22! +),
maar oersterk] 34.26x17
22x11 35.36-31 11-17 36.3126 8-12 37.27-21 16x27
38.32x21 23x32 39.38x27
17-22! (maar onder geen
beding 39...6-11? wegens
40.33-28! met - zowaar! winst voor wit na 40...18-23
41.34-29!! 24x31 42.26x37
17x26 43.39-33 25x34
44.40x16) 40.21-16 22x31
41.26x37 18-23! en het is
zwart die aan het langste
eind trekt. Bijvoorbeeld
42.37-32 [er dreigde
42...13-18 +; diezelfde
zet zou ook met 31 op 32
toereikend zijn (42...13-18
43.33-28 6-11! 44.16x7 12x1
45.39-33 1-7 46.43-38 7-11!
47.34-29* 25x34 48.2822 18x27 49.29x18 27-31
50.40x29 11-17 51.32-28 3136 enz.), maar het kan nog
efficiënter:] 42...23-29!!
43.34x23 19x37 44.30x17
25-30 45.35x24 20x49 +.
Ziedaar een van de vele
varianten die mijn geestesoog passeerden toen
ik op de 22ste zet over
de keuze tussen 43-38 en
42-38 nadacht. Het hàd
een reden kunnen zijn om
22.42-38 na te laten of
om drie zetten later af te
haken met 25.34-29. Dat
ik na rijp beraad tòch voor
zowel 22.42-38 als 25.33-28
koos, stond volstrekt los
van het gegeven dat wit in
het vijfde diagram veel beter 32.36-31! (bijvoorbeeld
32...9-14 33.48-42! 24-29
34.33x24 20x29 35.43-39!
17-22* 36.26x17! 22x44
37.40x49 29x40 38.45x34 of
32...17-22 33.26x17 22x11
34.31-26) blijkt te kunnen

doen: daar zou ik pas een
kleine week later achterkomen. Nee - ik besloot tot
het riskante 22.42-38 en
25.33-28 omdat ik domweg
de verleiding niet kon
weerstaan om op de volgende kostelijke Schwindel
te spelen:
27...12-17 28.37-31!? 26x37
29.42x31 5-10 30.27-22!?
(in deze en geen andere zetting) 30...18x27
31.31x11 6x17 32.36-31 1318 33.31-27 10-15?! (voor
de hand liggend maar
misschien niet de beste)
34.48-42 3-8 35.42-37 8-13?
(zie analyse-diagram 3).
analyse-diagram 3

Nu zwart 36.34-29?
(36...25x34 +) heeft uitgeschakeld en op 36.4943/44? over de opstoot
36...24-29! 37.33x24 20x29
+ beschikt, lijkt hij huizenhoog gewonnen te staan.
Er wacht hem evenwel een
ijskoude douche:
36.27-22!! (de inleiding tot
een onvervalste ‘CoupJernberg’) 36...18x27
37.33-29!! 24x31 38.49-44!
(zo plukt wit de vruchten
van het consequent in
reserve houden van de zet
49-43) 38...27x38 39.4439 23x32 40.39-33 38x29
41.34x3 25x34 42.3x36 met
probleemloze eindspelwinst na bijvoorbeeld nog
42...13-19 43.36-41 19-24
44.41-36 enz.
Slot volgt
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Bedgeheimen en een zak vol lekkers

Juli 1968. Westlandse sneldamkampioenschappen in het befaamde Honselersdijkse etablissement Bij ‘t Hof. Fokke de Jong (links) aan zet tegen
Fred Ivens. Daarnaast Dick Dibbets tegen Leen Stoorvogel. Cees van der Scheer en Leen Valstar (met sigaar) kijken belangstellend toe. Naast
Dibbets Adri van Huët en daar weer naast de bijkans onverslaanbare MDV-coryfee Frans van den Ende. Foto: Stef Breukel

De laatste 28 jaar deel ik de sponde met Britta. U mag
het een afwijking vinden maar er is een tijd geweest dat
ik met Het Damspel naar bed ging. Dat zat zo: ik had
net ontdekt dat dammen hartstikke mieters – vet cool in
hedendaagse taal – scheen te zijn en mijn vader was als
secretaris van de dambond in het bezit van alle ingebonden exemplaren van Het Damspel, vanaf 1911 naar ik
meen. Ik had dus al vroeg enig historisch besef en waar
leeftijdgenoten rode oortjes kregen van de plaatjes in
De Lach (voor adolescenten met Kuifje toen het favoriete blad uit de leesmap), lag ik stiekem met dambladen
onder de dekens en kon ik behoorlijk opgewonden
worden van de escapades van Weiss, Fabre, Hoogland,
Springer, Raichenbach, Ghestem, Roozenburg en andere
grootheden van weleer.
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Van mijn damvriend Jan Schreurs (hij herstelt op het
moment dat ik deze regels tik van een geslaagde
hartoperatie) kreeg ik vorig jaar een grote plastic zak
vol historisch damlekkers. Clubbladen en exemplaren
van Het Damspel uit pakweg de periode 1965-1980. Een
aantal was geadresseerd aan A.C. Busch, De Rijpstraat 2
te Arnhem, de stad waar Jan vroeger heeft gewoond en
gedamd. Busch was destijds voorzitter van de KNDB, kan
ik me nog wel herinneren. Ik weet ook nog wel dat hij
niet de preses was die zich tijdens de opening van een
wereldkampioenschap tegenover de notabelen verontschuldigde met de befaamde woorden ‘Sorry, ik moet
even mijn plicht doen’ en vervolgens consumptiebonnen
ging uitdelen. Het was een van de vele anekdotes die
mijn vader – met veel smaak – aan tafel over het dam-

Hobbelen

Fokke de Jong

Fokke de Jong kon al snel
met de besten mee. Tegen
de Brabantse topspeler
Hobbelen verzuimde hij
de winst en werd na een
misplaatste winstpoging
kansloos gecounterd: 2328! 43-39 (A) 33x44 22x44
44-50 24-20 50x6 20x18
6-1 uit!
A: Na 43-38 33x42 22x24
volgt 42-47! 17-11 47x15
11x2 13-19 2x24 15x33!
Cees Varkevisser, in die

mersvolkje placht te vertellen.
Ik ben sinds 1959 lid van de dambond (Johan Haijtink
speldde me vorig jaar tijdens het DNC Open de gouden
speld ter gelegenheid van het vijftigjarige lidmaatschap
op) dus riep de ‘tas van Schreurs’ heel wat langvervlogen
beelden bij me op. Met vaak een wat weemoedige glimlach kwamen ze terug op mijn netvlies: de al geplaatste
finalisten voor het kampioenschap van Den Haag 1967:
Fenno Boog, Jaap van Dijk, Freek Gordijn, Aad Ivens,
Henk Kinnegen en de betaalmeester van (groente)
veiling Westland-Zuid in ’s Gravenzande, Frans van den
Ende (reserve). Van dat stel – qua sterkte bijkans een
halve finalegroep - ben ik nog de enige die erover kan
meepraten. Aantal deelnemers aan dit kampioenschap:
76 van wie alleen al dertig in de hoofdklasse, wat een
weelde! Plus nog eens negen spelers bij de jeugd: met
ODB-dammers Hugo Simons en Arie te Lindert alsmede
The Hague Open-penningmeester en DC Den Haagerevoorzitter Jan(tje) Kok.
Zevenhonderd
Het mooiste is de oproep van secretaris Ch. H. Kuypers
in het officiële mededelingenblad van de Haagse Districts Dambond onder het kopje Ledenactie: ‘Er bestaat
al gedurende vele jaren de wens in de HDDB om het
aantal geregistreerde leden in ons district boven de
700 te krijgen. Momenteel zijn dit er reeds 691. Iedere
vereniging één lid nog dit jaar in de Bond is toch niet te
veel gevraagd?’ Eén district met zevenhonderd leden,
dat halen thans de meeste provincies niet eens…
Het was nog de tijd dat elk dorp zijn eigen damclub had.
De stad Den Haag is nu goed voor drie clubs (DC Den
Haag, HDC ODB en DC Scheveningen) maar telde toen:
RDG, DIO, HCDV, SWZDV, LDC, Focus en Tamuvona. De
omgeving bracht veertien verenigingen in: Den Burcht
(Voorburg), Rijswijk, DOS (Delft), HMS (Delfgauw), SDV
(Schipluiden), DID (Zoetermeer), VEVA (Wateringen),
DHD (Kwintsheul), HDC (Honselersdijk), NDV (Naaldwijk), MDC (Maasdijk), MDV (Monster), PDV (Poeldijk),
LDV (De Lier). Hiervan bestaan er nog zes: DOS, DID,
VEVA (heet nu VELO), NDV, MDV en LDV (DV De Lier).
Tsja…
Ik kreeg ook een stapeltje Constantenaars, weet je nog
wel oudje…. Nu hebben we CCR in de hoofdklasse, er
is een tijd geweest dat Rotterdam met Constant én Het
Oosten vertegenwoordigd was in wat nu de ereklasse
heet, het damwalhalla dus. Prachtige traditieclub, dat
aloude Constant. Als voorzitter van RDG heb ik een jaar
of tien geleden bij het eeuwfeest nog vastgesteld dat
‘als een krant een meneer is, dat dit dan voor Constant
onder de damclubs geldt. Voortaan meneer Constant
dus’.
Ik heb ooit een blauwe maandag (maar het was - zoals
u ongetwijfeld al weet - meer blauw dan maandag) in
Rotterdam economie gestudeerd. Mijn ouders waren zo

tijd met Evert Bronstring
en Jan van Leeuwen de
niet geringe top van de
ereklasser de Leidse Dam
Vereniging, moest ervaren
dat Constantenaar A. Bizot
net zo gevaarlijk kon zijn
als destijds diens Franse
naamgenoot.
Varkevisser-Bizot: 1. 3228 18-23 2. 33-29 23x32 3.
37x28 19-24 4. 39-33 16-21
5. 31-26 11-16 6. 41-37
21-27 7. 37-31? 17-22! 8.

28x17 12x21 9. 31x22
20-25 10. 26x17 24-30
11. 35x24 13-18 12.
22x13 8x28 13. 44-39
7-11 14. 42-37 11x22 15.
38-32 9-13 16. 32x23 1318 23x12 3-8 12x3 6-11
3x20 15x35 en zwart
staat definitief een
schijf voor.
Wordt vervolgd.

onverstandig om mij op kamers te laten gaan. Wel, hoe
de collegezaal er aan de Pieter de Hooghweg er van binnen uitzag dat kan ik me met geen mogelijkheid meer
voor de geest halen, maar de kroegen aan de Nieuwe
Binnenweg (bestaat Melief Bender nog?) des te meer.
Ook café Pley aan de Westzeedijk frequenteerde ik
meer dan de Economische Hoge School. Daar was de
clubavond van Het Oosten. Altijd gezellig na het dammen, kaartje leggen, biertje/borreltje drinken en ouwe
jongens-krentenbrood met dammers als Jan van Tol,
Theo van Prooijen, Piet Bakhuizen, Arend Stuurman,
Jan Bousema, Piet van Baarle, Molmans, Kusters, Aarts,
Vermijs, Cees de Zeeuw, Jan Klomp om er maar enkelen
te noemen. Jan de Kluyver, (dam)journalist en prominent
lid van Constant, vond dat iemand met mijn opleiding
en achtergrond bij zijn vereniging lid moest worden en
niet bij de arbeidersclub Het Oosten. Ach, ik was toen al
eigenwijs…
Vlaggetje
Ook een beetje provoceren was mij toen al niet vreemd.
Tijdens de massakamp Den Haag-Rotterdam koos ik de
kant van Rotterdam en met een vlaggetje van de havenstad naast m’n bord won ik van mijn RDG-clubgenoot
Henk Kinnegen en trok Rotterdam uiteindelijk aan het
langste eind. Of dat laatste ook waar is, weet ik niet
meer zeker, maar het maakt er het verhaal wel leuker
door.
Ook in Rotterdam en ommelanden veel vergane glorie.
De deelnemers aan de finale van het persoonlijk kampioenschap: Idzerda, Stuurman, Vermijs, Bousema (allen
Het Oosten), Fokke de Jong (Constant), Dick van de
Kerkhoff (VDV), Soetens (Vreewijk), J.J. de Vries (Charlois) en Daan van der Veer (CDR), die mijn onderbuurman was in m’n studententijd in de Van der Palmstraat.
Op de ledenlijst staan 46 namen van wie Wim Roozenburg (de-broer-van maar zelf ook ooit Nederlands
kampioen) als prominentste en Sjaak Buller wellicht als
kleurrijkste figuur. Laat ik discreet blijven en het er op
houden dat hij de beste klant van zijn eigen sigarenzaak
was.
Redacteur van het clubblad was bondsbestuurslid Henk
Klein met technische medewerking van Jan de Kluyver
en de veel te vroeg gestorven Fokke de Jong. Fokke en
z’n broer Sally en Adri van Huët waren de youngsters die
Constant in het seizoen 66/67 van nieuwe elan voorzagen. Beiden hebben in de jaren zeventig nog in het kampioensteam van RDG onder leiding van Ton Sijbrands
gespeeld. Van Huët en Sally de Jong hadden in 1967 in
de laatste ronde van het jeugdkampioenschap van Nederland beiden nog kans op de titel die uiteindelijk naar
de 13-jarige Frank Drost zou gaan, na herkamp met Adri.
Sally eindigde uiteindelijk op SB als vierde. Nu staat hij
voor april op de deelnemerslijst voor het NK veteranen
in Wageningen…
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eindspel

Johan Bastiaannet
Orteliusstraat 147 hs
1057 AX Amsterdam
fmjd.office@worldonline.nl

Bij het verschijnen van 1000 mini,
het gloednieuwe eindspelboek van
Miljenko Lepsic – 2 en slot

In de eerste aflevering over 1000 mini heb ik eigenlijk
nog nauwelijks iets verteld over de opbouw van dit
bijna 300 bladzijden tellende eindspelboek. Welnu, grof
gezien valt het uiteen in drie secties. Daarvan is Intro,
nog geen 20 pagina’s lang, verreweg het kortst. Het
bevat naast de beide reviews van Alexander Moiseyev en
Michael Tsvetov voorts nog het voorwoord van de auteur
en wat kleinigheden zoals de korte eindspelvocabulaire
en de lijst van afkortingen. Dit wordt gevolgd door 1000,
het eigenlijke hart van het boek dat op niet minder dan
220 pagina’s de 1000 mini’s herbergt. De vijf hoofdstukken ervan dragen zeer toepasselijke titels, zoals White
man, White man & King en Two white Kings. Lepsic
heeft de mini’s dan ook primair geordend op kracht van
wit: van éen schijf tot en met twee dammen. En daarna
pas op oplopende kracht van zwart: van twee schijven
tot en met één dam en zes schijven. Deze topologische
rangschikking bevalt mij eigenlijk best ! Al doet die er
opeens niet meer toe in de derde sectie Additions, een
blok van bijna 60 pagina’s met aansprekende topics als
Composition and practice, How to compose an ending,
Historical heritage (in liefst vier akten !) en In memory of
A. Fedoruk. Voorts dragen de twee registers, het ene op
auteur en het andere op publicatiebron, aanmerkelijk bij
aan de zeer welverzorgde indruk die 1000 mini op mij
maakt.
De duizend mini’s worden gepresenteerd als volgt: op
de linkerpagina in principe alleen de diagrammen en
op de aangrenzende rechterpagina de bijbehorende
oplossingen, zij het wel in de verkorte notatie. De auteur
geeft uitsluitend die varianten aan die mogen gelden
als thematisch. En terecht, anders zou het helemaal niet
meer lukken om de oplossingen van vele mini’s binnen de perken te houden. Toch moest nog geregeld
voor de oplossing van één of zelfs twee mini’s worden
uitgeweken naar de onderkant van de linkerpagina en
in zo’n geval ziet men links maximaal 9 in plaats van 12
diagrammen. Is het hierdoor mogelijk een rommeltje
geworden? Dit allerminst, want de vormgeving van 1000
mini bleek bij de Oekraïner Sergej Pedko in uitstekende
handen en met de nodige liefde en vakmanschap heeft
deze er iets heel moois van weten te maken. Voeg hierbij
dat ook Miljenko Lepsic zelf werk van constant hoge
kwaliteit heeft afgeleverd en je krijgt haast vanzelf een
hoogwaardig eind(spel)product dat geen rechtgeaarde
eindspelliefhebber zomaar links kan laten liggen! Meer
dan pakweg 15 euro gaat de aanschaf van 1000 mini via
gerenommeerde internetwinkels als amazon.com u niet
kosten, van harte aanbevolen!

Diagram 1
M. Lepsic, Rijeka
miniforum, 06-07-2008

1.13-9 20-25!
Zo anticipeert zwart het
best op 2.9-3.
2.9-3 12-18 3.47-42! 25-30
Hoe te winnen na 3…1822? Alleen zo: 4.3-14! 25-30
(of 4…28-33 5.14-28 33-38
6.42x33 22-27 en nu b.v.
7.33-29 +) 5.14x32! 30-34
6.32-16! 34-40 7.16-11 2227 8.11-50! 27-32 (of 8…4045 9.42-37 +) 9.50-39! 40-45
10.39-50 +.
Mooi tempospel in de
slotfase!
4.3-9! 18-23 5.42-38 (nu
pas!) 30-35
Indien 5…30-34, dan 6.9-25
34-40 7.25-39 40-45 8.39x6
45-50 9.38-33 +. En na
5…23-29 beslist 6.9-20! 2933 7.38x29 30-35 (7…28-32
8.29-24 30x19 9.20-15 of
–32 enz. +) 8.29-23 28x19
9.20-29 +.
6.9-14! 35-40 7.38-33 28x39
8.14x35 +.
Filigraanfijn spel! Al kan
het, zoals het tweede eindspel laat zien, nog altijd
weer fijner:

Een klein meesterwerk, dat
ik maar al te graag laat
volgen door nog een ander
klein meesterwerk in het
mini-genre:
Diagram 3
M. Lepsic, Rijeka
miniforum, 17-08-2008

Diagram 2
M. Lepsic, Rijeka
miniforum, 21-07-2008

Enige proeven van Lepsics eigen, niet geringe, bekwaamheden in het componeren van mini-eindspelen mogen
hier natuurlijk niet ontbreken. Om te beginnen twee op
het eerste gezicht vrij simpele posities van drie zwarte
tegen twee witte schijven. Maar hoe simpel zijn die in
werkelijkheid?

1.20-15!
Niet 1.20-14? 28-33 2.48-43
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13-19 =.
1…13-19!
Aanzienlijk minder weerstand biedt 1…12-18 2.1510 28-33 3.48-43 18-23 4.104 23-28 en nu 5.4x27! +.
2.15-10 19-24! 3.10-5! 2833 4.5-32 12-17
Indien 4…24-30, dan
5.32-21! 33-39 (of 5…30-34
6.21x3/8 34-39 7.3-17 +)
6.21x35 met winst in leuke
slotstand. En na 4…24-29
staat een mini-eindspel
van Konstantin Chaletskij
(Dambrete 1978) op het
bord: 5.32-43! 12-17 (of
5…12-18 6.48-42 18-22
7.43-48 22-27 8.42-38 +)
6.48-42! (op de schijnoplossing 6.43-25? die slechts
faalt op 6…18-22! ga ik
hier niet in) 17-21 7.43x16
33-39 8.16-7 29-34 (8…2933 9.7-11 +) 9.7x40 39-43
10.42-38 43x32 11.40-29
32-37 12.29-47 +.
5.32-43! (ook nu) 17-22
6.48-42 22-28 7.42-37!
24-30
Of 7…24-29 8.43-32 33-38
9.32x34! +.
8.43x25 33-38 9.25-48 38-42
10.48-39 42x31 11.39x36 +.

1.20-14! 7-11
Meteen al bij de eerste zet
een splitsing. Doet zwart
1…30-35 (of –34), dan
komt 2.38-24! 7-11 3.14-9
4x13 4.35-40 16-11 5.40-45
11-50 +. En na 1…7-12
speelt wit slim 2.38-15! ,

met de primaire bedoeling
om op 2…12-17/18 snel een
beslissende tweede dam te
halen (al wint in geval van
2…12-17 ook nog 3.14-9!
4x13 4.15-4 enz. +). Zwart
moet dus verder met schijf
30:
1) 2…30-34 3.15-24! 12-17
(of 3…12-18 4.24-2! 34-40
5.14-9 +) 4.14-9! (vooral
niet 4.24-2? 4-9! enz. =)
4x13 5.24x21 34-39 6.21-49
+.
2) 2…30-35 3.14-10! (nu
werkt 3.15-24? juist niet:
3…12-18! 4.24-2 18-22! =)
35-40 4.15-29! 4x15 5.29x45
12-17 6.45-29 17-21 (of
6…17-22 7.29-38 22-28
8.38-24 28-32 9.24-42 +)
7.29-38 21-26 8.38-42 met
winst.
2.38-49!
Een vrij verrassend vervolg.
De eerste pointe ervan
luidt 2…30-35 3.49-44!
11-16 4.44-49 16-21 5.49x16
35-40 6.16-11 40-45 7.11-50
+. En 2…11-16 3.49-43! 3035 4.43-49 wint natuurlijk
op eendere wijze. Verder
kan op 2…11-17 volgen
3.49-35 enz. +; of eerst
3.14-9(!) en daarna pas
4.49-35 +. Dus:
2…30-34 3.14-9! 4x13
Het 3x1-eindspel dat nu op
het bord is verschenen, behoort tot de allereerste die
door mij zijn samengesteld.
Het is al van najaar 1964
en zo’n anderhalf jaar later
geplaatst in Het Damspel
van april 1966, wel in de
zetting 11,13,29/D49.
J.Bastiaannet 1964: 4.4916! 11-17 5.16-2 13-18 6.2-7
18-22 7.7x40! 22-28 8.40-49
28-33 9.49-43 17-21
Bij mij gaat de hoofdvariant van mijn 3x1 overigens
nog steeds verder met
9…17-22 10.43-16 22-28 (of
10…33-39 11.16-11 enz. +)
11.16-43 +.
10.43x16 33-39 11.16-49 +.
Me dunkt, een waardige
afsluiting van dit tweeluik!

kort damnieuws

Joop Meure Toernooi
Foto: Ton Smit

Zaterdag 13 maart organiseerde de Haarlemse Damclub zijn naar HDC- PNHDB- en
KNDB- erevoorzitter Joop Meure (19132008) vernoemde rapidtoernooi. Op de
foto Meures kleinzoon Jeroen met zwart
in actie. Met broer Dennis doet hij jaarlijks
aan het naar hun opa vernoemde toernooi mee. Links op de achtergrond kijken
dochters Jenny Smit-Meure en Willy van
Eyk-Meure toe terwijl zoon Rob Meure
net niet op de foto staat. Winnaar - vóór
Mark Deurloo en Marcel Monteba - werd
Richard Mooser. De boomlange Haarlemmer is met Stijn Tuytel de bekendste
van de jeugddammers die Joop Meure
- als zeventigplusser begonnen met het
opleiden van jeugdspelers en bij de HDC
steevast meneer Meure genoemd - heeft
voortgebracht. In een bewogen toespraak
stelde Mooser zijn prijs ter beschikking
aan de Haarlemse jeugdafdeling-in-wederopbouw.

Het aantal kinderen dat
damt loopt terug, maar de
KNDB zet de tegenaanval in.
Daarom organiseren we op
15 mei 2010 een

Jeugdleidercongres
Dit congres heeft als thema: Ledenwinst en ledenbehoud

Gefeliciteerd!
FOTO: Sietse Nagel

Op zaterdag 9 januari is Anne Zandberg (90) uit Leeuwarden
onderscheiden met het lidmaatschap van verdienste van damclub De
Oldehove. Clubvoorzitter Bob Nuys sprak Zandberg toe voorafgaand
aan het streekduel Huizum - De Oldehove. Zandberg zou in dit duel
gewoon meespelen en won een aantal uren later van Ton Bouwkamp
van Huizum 3. Zandberg damt al meer dan zestig jaar.

Plaats: Cultureel Centrum De Biechten
Henri Bayenstraat 3
5426 Rosmalen
Tijd: 11 uur tot 17 uur
Graag presenteren wij onze plannen aan bestuurders en
jeugdleiders zodat een ieder ervan kan profiteren.
Graag even een berichtje wanneer u komt naar
bondsbureau@kndb.nl of 026-4952309.
KNDB Jeugdcommissie
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De revival

Leen de Rooij
Benonigaard 19
6831 BL Arnhem
L.de.Rooij@xmsnet.nl

Viergever: een aparte achternaam voor iemand die in
een technisch rapport in 1969 de meeste drie- en viergevers in de ban had gedaan. Alleen als er sprake was
van een “economische” meerslag, mocht een viergever
worden toegestaan.
Wie is opgegroeid met de Statenvertaling van de Bijbel
en met de oude Psalmberijming, heeft in dit geval een
voorsprong. Hem zal het verschijnsel van de wisseling
van de klinkers ie en uu niet onbekend zijn. Mij schoot
psalm 40 te binnen: “Bestierder (=Bestuurder) van mijn
lot”. En wie bekend is met de Nederlandse literatuur
kent misschien het gedicht “Paaschen” van Guido
Gezelle. Hij schrijft: “Paaschen, Paaschen, wijdt het
vier”(=vuur).
Kennelijk ging een voorouder van Jaap Viergever in
Zeeland of Vlaanderen rond met vuur om de straatlantaarns aan te steken. En in die betekenis is “Viergever”
een passende naam voor een problemist die gedurende
vele jaren de belangrijkste figuur was in de Nederlandse
damproblematiek. Hij was voorzitter van de Kring voor
Damproblematiek, hij was eindredacteur van De Problemist en hij hield met zijn enthousiasme het vuurtje
brandend.
Plotseling kwam daar in 2003 een eind aan. De ogenschijnlijk kerngezonde Viergever werd getroffen door

een herseninfarct. Hij
werd zwaar invalide. Zijn
spraakvermogen werd
geheel uitgeschakeld.
Het was hem ook vrijwel
onmogelijk om sindsdien
te lezen en te schrijven.
Toen vorig jaar plotseling
zijn vrouw overleed, leek
het drama compleet.
Toch toonde Viergever een
enorme veerkracht. Hij
probeerde steeds opnieuw
om zijn computer in stelling te brengen.
Uiteindelijk lukte het hem om opnieuw problemen te
maken. Tot mijn grote verbazing loste hij bovendien een
serie problemen uit deze rubriek op. Het was niet zo
goed leesbaar, want (zo vertelde zijn dochter) hij had de
brief geschreven met zijn linkerhand. Onlangs ontving
ik een aantal problemen uit Viergevers tweede creatieve periode. En u zult het met me eens zijn: Viergever
beleeft een geweldige revival. Geniet van het werk van
deze auteur, aan wie niet voor niets de titel “Internationaal grootmeester in de Damproblematiek” is toegekend.

1. Viergever

2. J.Viergever

3. J.Viergever

4. J. Viergever

5. J.Viergever

6. C.M.Koene

7. P. v.d.Berg

8. L.Faber

9. A.Wuijtenburg

10. J.G.A.Konings

De diagrammen 6 en 7 lijken helemaal niet op elkaar,
maar toch hebben ze een overeenkomst. Ze zijn allebei
ontstaan n.a.v. een partij. Koene maakte zijn probleem
na het zien van de partij Georgiev-Meurs (Zeeland Open
2009) en Peter van den Berg werd geïnspireerd door
Ivens- Ndonzi (HD 2009-2) Koenes product is een “inkoppertje”. Van den Berg werkt toe naar een ingenieus
eindspel. De auteurs van de nummers 8 t/m 10 moesten
hoognodig weer eens aan de beurt komen. Oplossingen
kunnen worden ingezonden totdat het volgende nummer uitkomt. Er worden twee geldprijzen van 25 euro
uitgeloofd aan de beste “ladderaars”.
Oplossingen serie Dambord last of lust- juli 2009
Gelukkig geldt voor de meesten van u dat het dambord
een aangename aanvulling is op de vakantiegenoegens.
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1. (Riemens) 42, 41, 43, 12. Het nu volgende prachtige eindspel is niet
van Riemens, maar (in nog iets uitgebreider vorm) van Andreas
Kuijken. (29) 7 (33) 1 (38) 34 (42A) 29 (47) 24, 24 (9) 240 (19) 15
(14) 20, 10 (23) 5 (29) 28 (34) 17 (40) 161 (45) 7 (50B) 2, 16 A(9)
48 (13) 26 B (30) 50 (11) 16 (34) 161 (39) 17 (50) 6, 17. Sommigen
vonden het eindspel te uitgebreid en niet passend als slot van
een miniatuurprobleem. In het motief wint 8 niet i.p.v. 7, zoals
Holstvoogd aantoonde
2. (De Rooij) 44, 39, 27, 15, 4, 8, 48Y Motief C.v.d.Kuilen Y. Niet 43?
want dan wint zwart door (21, 17)! Het motief blijkt moeilijker
dan ik dacht. Velen volstonden met de opmerking: wit wint als
hij op de lijn 4-36 blijft. Er zit echter nog volop scherp spel in,
namelijk (21) 31 (17) 36- de enige, want 4 verliest door (22,
11,11)- en nu passeert zwart de lijn door (17,27) 23 (7, 32) 29
(37) 47. Helemaal scherp. In de diagramstand wint 39, 49 niet,
want dan volgt (44) 39 (15)= (volgens deskundige Truus) Aliar
probeert nog 34(24)349(30)24(34) maar Truus vindt (35) beter: 20
en nu (12,2,7)21. Wit heeft voordeel, maar na (18) is het nog niet

kort damnieuws
rond. Lange positionele b.o’s beloon ik
trouwens niet met extra punten.
3. (Bus) 7, 18, 22, 27, 8, 3, 29, 34 Hierover
kwamen geen opmerkingen binnen, maar
ook geen lovende woorden
4. (Van Mourik) 12, 1, 32, 33, 8, 3, 7, 3-14,
24, 5 (10.41) 28 (47) 30 (36) 41, 24, 24
Een Pekinees met een grof uiterlijk, maar een
warm hart. Drie keer komt er een witte
dam op het bord; twee keer offert de
vorst zich vrijwillig op. Prachtig werk!
5. (Van Mourik) 361, 28, 2, 14Z, 49. Motief
Van Tol (37A) 42, 35, 2. Guerra A(30, 37)
32! 20 Z Niet 340? 14, 50 wegens (36)
28 (11, 41)= Een schamele aankleding
van een mooi motief, maar dat is van een
ander.
6. (Van der Stoep) 27, 7, 21, 23, 23 (20) 44
(24) 39 (29, 18) 33 (22) 28, 29, 34 Een
misser van Arie, want het slot wint op
meer manieren. Na 20, niet alleen 44,
maar ook 45, 35, en 34. Het gemakkelijkst
is 34 (29) 30, 45. Verschillende oplossers
gaven dit aan. Niet winnend is 293, 3 (24)
22, 17, 20=
7. (Van der Stoep) 43, 32, 20 (24) 2 (23, 43)
40, 48 (29) 43 (34A) 39, 37, 49 A(37, 34)
27 (40) 39 (45) 41 (50) 36, 37 Hier zien
we weer kwaliteit. Over de zet 32 wordt
verschillend gedacht. Sommigen vinden
hem mooi en onverwacht, anderen storen
zich aan de vijfgever.
8. (Hemminga) 282 (48AB) 42, 39, 21, 32,
31, 2, 20, 44 A(19) 11, 41, 43, 42, 11
B(39) 33 (19C) 21, 28, 2 C(39) 22, 2 Voor
een aantal oplossers waren de slagkeuzes
te moeilijk. Degenen die het doorgrondden, waren vol lof. Let op de A-variant:
niet 28, maar 41, 32.
9. (Kuijper) 24, 272, 22, 35, 2 (41) 10 (47) 15
(36) 41, 42 (20) 7, 43 Een aardig geheel.
Niet te moeilijk en dat is prettig voor de
oplossersschare.
10. (Kuijper) 428, 38, 27, 27, 42, 8, 17, 30,
3, 20 (over 37) Het slot staat waarschijnlijk op naam van L. Colier. Op (37) volgt 9,
4 en op (14) wint 9, 10.
Dit probleem kreeg, naast nummer 4 van de
oplossers de hoogste waardering. Sommige oplossers probeerden een b.o. aan te
tonen. Holstvoogd speelde 428, 38, 117,
171, 2, 42, 30, 5, 28Z . Dan is het echter
remise door (22) 6 (19) Uijterlinde deed
een betere poging: Z 19 (29) 28, maar ook
dat is na b.v. (34) 6 (40) erg onduidelijk. Ik
geef slechts extra punten als een variant
onomstreden is (zie ook de opmerking bij
probleem 2)

De ladderprijzen gaan naar
P. Groot en G.Adam. Allebei
gefeliciteerd!
Ladderstand: P.Groot 81(0),
Adam 79(0), Holstvoogd 74,
Faber 73, Uilhoorn 72, Konings
en Reiffers 70, Bulstra 69, Molendijk 68, Pruijs 61, v.d.Meij 51,
Koene en Winkel 50, Haan 48,
Plat 46, Kroeze 43, P.v.d.Berg
42, A.van Mourik 41, D.v.d.Stelt
37, Uijterlinde en Koese 35,
Aliar 32, Lammers 30, Smedinga
21, Zwolsman en Pawlicki 20,
Stam en Bolts 19, W.Joosten 17,
H.N.van Mourik 11, Viergever
en Leijenaar 10, Terpstra 9,
Scheltes 6

Gezellig avondje
De personeelsvereniging van Outokumpu PSC Benelux BV organiseerde 20 februari een DamSchaak- en Pokertoernooi. Damvereniging DSD Dinxperlo-Sinderen zorgde voor damborden,
klokken en ondersteuning. Er werd om en om gedamd en geschaakt tegen dezelfde tegenstander
terwijl de deelnemers aan het pokertoernooi aan het eind van de avond gelegenheid kregen om de
dam- en schaakstukken te beroeren. Michaël Westerveld van DSD Dinxperlo-Sinderen won zowel
het dam- als schaaktoernooi. Op de voorgrond wacht wit op de zwarte capitulatie.

Wouter Sipma Nationaal Jeugddammer 2009
Wouter Sipma is uitgeroepen tot Nationaal
Jeugddammer 2009. De
speler van Hijken DTC
verraste iedereen door
vorig jaar Europees Kampioen bij de aspiranten
te worden. Daarenboven
eiste hij ook het zilver op
bij het WK aspiranten.
Naast Wouter waren er
nog vijf genomineerden.
De jury waardeerde
echter niet alleen zijn
damprestaties. Ook op
de onderdelen trainingsinzet, sociale omgang,
school en presentatie
scoorde hij goed. Wouter
is de opvolger van clubgenoot Roel Boomstra
die vorig jaar de prijs in
ontvangst mocht nemen.
Hijken DTC had er
rondom de uitreiking op
de clubavond een fraai
geheel van gemaakt.
Wouter speelde een
simultaan tegen andere
leden voordat voorzitter
Wim Koopman hem met
de prijs wist te verrassen.

Wouter in actie onder toeziend oog van de camera
Foto Aart Hanekamp

Dit alles voor de camera´s van Omroep Drenthe die er een mooi item
van maakten. De Nationale Jeugddamprijs is een particulier initiatief
dat wordt betaald uit de opbrengst van de K&K/KNK damboekjes. De
winnaar krijgt naast een trofee ook een bedrag van 500 euro. De jury
bestaat uit twaalf jeugdleiders en jeugdtrainers uit heel Nederland.

pagina 25

Wereldkampioen
blind
simultaandammen
Nogmaals onze felicitaties
voor de onnavolgbare
wereldkampioen
blind simultaandammen.

Ton, we hebben je geslaagde recordpoging
met zeer veel genoegen
mogelijk gemaakt.
Mede namens Ebbo de Jong en al onze collega's,
Peter en Frank Hordijk

• Beleidsvoorbereiding en beleidsimplementatie

• Accountancy

• Onderzoek, mede voor lokale Rekenkamers

• Belastingadvies

• Interim-management en interim-controlling
• Financieel-organisatorische dienstverlening
• Seminars en cursussen

Internet: www.hordijk.org
Telefoon: 0345 - 533 083

vuurwerk

Van simpel (1 t/m 6) tot….
rotjes (diagram 1 tot en met 6)
Diagram 1
30. …12-18?

Diagram 2
30. …12-18?

Gecompliceerd (7 t/m 12)
vuurpijlen (diagram 7 tot en met 12)
Diagram 7
39. …14-19?

Diagram 8
22. …4-9?

harry de waard
Heeft u leuke
combinaties …
stuur deze dan naar:
hcdwaard@xs4all.nl

C. Sluisdom – H.Braakman
2-0. KNDB Tweede Klasse
B: Damra Raalte-Lelystad, 03-10-2009
31. …12-18 32.25-20 14x25
33.27-21 16x27 34.32x21
23x43 35.34x23 25x34 36.48x8

H. Loots – M.Langeveld
2-0. KNDB Tweede Klasse
C: DVSB2 – WSDV 3,
03-10-2009
30. …12-18 31.37-32 28x30
32.35x13

P. Kuijper – J.Groeneweg
2-0. PNHDB Competitie:
Purmerend - SNA
Gemiste mogelijkheid:
40.37-31 26x48 28-23 19x37
24-19 13x24 38-32 37x28
33x2 24x44 27-21!

Diagram 3
36. …6-11

Diagram 4
30. 30-25?

Diagram 9
25....13-18?

Diagram 10
24. …14-19?

B. Lawant – P. Bouma 0-2
KNDB Hoofdklasse B:
Huizum – Witte van
Moort 2, 28-11-2009
30.30-25 23-29 31.25x21
29x16

C. Donders - L. van der
Laan 2-0. KNDB Hoofdklasse B: 14-11-2009
25. …13-18 26.28-22 17x39
27.37-31 26x28 28.3024 20x40 29.35x2 23-29
30.2x33 11-17 31.33x11
6x17

E. Hartman – M. Vissers
2-0. ADG Amersfoort:
23-10-2009
24. …14-19? 25.27-21 16x36
26.26-21 17x26 27.28x17
12x21 28.47-41 36x47
29.32-27 21x41 30.42-37
41x32 31.38x27 47x29
32.34x1 2-0 (1.32/1.30)

Diagram 6
35. 34-29?

Diagram 11
20.36-31?

Diagram 12
17. …9-13?

M. Vissers – G. de Bruijn
0-2. ADG Amersfoort:
23-10-2009
20.36-31? 21-27 21.31x22
26-31 22.37x26 24-29
23.33x24 19x30 24.28x10
5x14 25.35x24 14-20
26.25x14 9x29 27.34x23 1318 28.22x13 8x48

H. de Waard – E. van de
Pol 2-0. Maarsbergen
2009: 27-12-2009
17. …9-13? 18.35-30 24x35
19.34-30 35x24 20.28-23
18x29 21.33-28 22x33
22.31x22 17x28 23.39-34
29x40 24.38x16

G. voor de Poorte –
P.Jonkers 2-0
KNDB Tweede Klasse E:
TDV 3 – Heijmans Excelsior 2, 17-10-2009
36. …6-11 37.25-20 14x25
38.38-32 27x38 39.48-43
36x27 40.43x5

Diagram 5
16. …18-23?

G. van Velzen – H. van
Dee 2-0. KNDB Tweede
Klasse D: Haarlem – Den
Haag 2, 31-10-2009
16. …18-23 17.29x18 12x23
18.25-20 14x25 19.33-29
23x45 20.44-40 22x44
21.50x39 45x34 22.39x30
25x34 23.31x22 17x28
24.32x1

H. Dijkstra,H. –
G.Leeflang
KNDB Hoofdklasse B:
Apeldoorn – De Oldehove, 31-10-2009
35.34-29? 25-30 36.29x20
19-23 37.28x8 2x13
38.35x24 13-19 39.24x22
17x46 0-2 (1.32/1.45)

B. Terwel – G.Bosker 2-0
KNDB Hoofdklasse B:
28-11-2009
22. …4-9 23.26-21 17x26
24.32-28 23x41 25.36x47
26x37 26.38-32 37x28
27.39-33 28x39 28.43x25
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hoofdlijn
...magazine voor dammers...
Al meer dan 20 jaar:
• analyses
• reportages • toernooiverslagen
• damcultuur • interviews
Redactie:
Nico Leemberg,
Herman van Westerloo,
Harm Wiersma
Proefnummer?/info: www.hoofdlijn.nl

Ook van plan naar Rusland te gaan?
Regel je visum online!

DamZ!

vrijwilliger gezocht!
lijkt het je leuk om damZ! actueel te houden?
geef je dan op bij secretaris@kndb.nl of info@damz.nl

Eenvoudig en goedkoop

Lang aangekondigd,
nu eindelijk verschenen:
Ga naar www.visumvoorrusland.nl
020 - 676 61 68
Postbus 20553
1001 NN Amsterdam
aanvraag@visumvoorrusland.nl

Ton Sijbrands’
Henk Smit,
mijn leermeester
en inspirator
Een portret (in 510 pagina’s)
van de man die van grote
betekenis is geweest voor de
auteur en diens vorming-alsdammer. Met onder meer:
• 30 integrale partij-analyses
(waarvan 10 partijen tussen
leermeester en leerling);
• 24 afwisselend korte en
langere fragmenten;
• 50 rubrieken van Smit in
het dagblad Trouw (1950-1971),
van eigentijdse annotaties
voorzien.
“Sijbrands’ meest persoonlijke boek”, aldus Johan
Bastiaannet op het omslag.

(VisumVoorRusland is onderdeel van Russia Travel)

KNDB-Bondswinkel
www.kndb.nl
Damwerkboeken

U kunt Henk Smit, mijn leermeester en inspirator bestellen
door (e 32,50 + e 4,50 verzendkosten =) e 37,- over te maken
op bankrekeningnummer
67.94.57.984 ten name van
“Ton Sijbrands Damboeken”.
Gelieve uw naam, adres en postcode duidelijk te vermelden.

Als vervolg op de drie bekende
werkboeken met eenzetters van
Tamme van der Let, heeft Leen de
Rooij speciaal voor de beginnende
jeugd drie damwerkboeken
geschreven. Elk deel telt 600
oefeningen. In ‘Tweezetters’ zijn
de oplossingen twee zetten diep
die moeten worden genoteerd,
in ‘Tientjes’ zijn de zetjes verpakt
in standen van tien tegen tien
schijven. In ‘Elfjes’ gaat het om
standen met wederzijds elf schijven. In ‘Een bord vol schijven’
van Mark Sanders wordt in 261 standen van wederzijds
zeventien tot twintig schijven geoefend in eenzetters en
tweezetters.
Deze werkboeken zijn zeer geschikt als extra oefenmateriaal
voor de beginnende dammer en dus ideaal voor elke (startende)
jeugdafdeling.
Alle werkboeken kosten vijf euro per stuk. Bij afname van vijf of
meer exemplaren vier euro per stuk. Deze prijzen zijn exclusief
verzendkosten.
Bestellen via www.kndb.nl of telefoon (026) 495 23 09.
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van het
bestuur

Bondsraadsverkiezingen
De organisatie van de bondsraadsverkiezingen en
daarmee de installatie van de nieuw gekozen bondsraad
heeft door omstandigheden vertraging opgelopen, wat
betekent dat de bondsraad in maart nog een maal in zijn
oude samenstelling bijeen komt. De nieuwe bondsraad
wordt in de vergadering van 19 juni benoemd en de
provinciale dambonden hebben tot 16 april de tijd om
hun vertegenwoordiger in deze nieuwe bondsraad aan te
wijzen. De (concept) notulen van de maart vergadering
zullen op www.kndb.nl verschijnen.

Federatie van Nederlandse
Denksportbonden
Het KNDB bestuur zet de gesprekken met de collega
denksportbonden en het bestuur van de FND (Federatie
van Nederlandse Denksportbonden) voort en rapporteert
hierover aan de bondsraad. De KNDB ziet kansen in een
nauwere inhoudelijke en organisatorische samenwerking
met een of meer collega (denk)sportbonden. Bovendien
stelt de beleidsagenda van NOC*NSF samenwerking en
clustering van de werkorganisaties als voorwaarde voor
voortdurende ondersteuning van de kleinere bonden
waartoe ook de KNDB behoort (want minder dan 40.000
leden, 1.5 miljoen euro omzet en 10 fte op het bondsbureau).

Algemene vergadering FMJD
Toen de Braziliaanse federatie de wereldkampioenschappen 2009 voor mannen en vrouwen in Rio de Janeiro
kort voor de start afgelastte, kon de parallel geplande
Assemblée Générale van werelddambond FMJD evenmin
doorgaan. Het FMJD bestuur besloot om in samenwerking
met de Duitse dambond de AG tijdens het WK blitz in
Berlijn te houden. Belangrijkste agendapunt vormden de
verkiezingen waarbij liefst vier kandidaten zich hadden
gemeld om scheidend president Vladimir Ptitsyn (Rusland) op te volgen. Brazilië kandideerde WK-organisator
Lélio Marcos, Oekraïne zijn voorzitter Anatoli Yatsenko,
Rusland bridge sponsor Valery Zakoptelov en Nederland
FMJD executive vice president Harry Otten. Nadat Brazilië
voorafgaand aan de vergadering zijn kandidatuur had

ingetrokken en zich achter Otten had geschaard volgde
Oekraïne dit voorbeeld ter vergadering. Rusland trok de
kandidatuur van zijn kandidaat eveneens in, waarna de
vergadering onder tijdelijk voorzitterschap van Afrikaanse
confederatie president Ndiaye uit Senegal (Otten wilde
zijn eigen verkiezingsprocedure niet voorzitten) conform
de statuten middels een schriftelijke stemming besloot tot
benoeming van Harry Otten. FMJD penningmeester Frits
Luteijn ontving décharge voor het gevoerde financiële
beleid dat een compliment van Wit Rusland opleverde
en Secretaris Generaal Frank Teer werd voor een nieuwe
periode van drie jaar herkozen. Toernooidirecteur Henri
Macaux, verantwoordelijk ondermeer voor het damgedeelte van de grootse World Mind Sports Games 2008, gaf
aan om gezondheidsredenen aftredend en niet herkiesbaar te zijn. Als zijn opvolger werd benoemd voormalig
EDC president Jacek Pawlicki uit Polen. Opmerkelijk was
de opvolging van Harry Otten als EVP door Ibrahima
M’Bouillé Fofana uit Mali. Het is voor het eerst dat de
FMJD een Afrikaans kern bestuurslid heeft.

WK’s Brazilië
FMJD president Harry Otten kreeg van de AG in Berlijn
volmacht om de aanvankelijk voor 2009 geplande WK’s in
2010 alsnog te laten plaats vinden. Na gesprekken met de
Tjechische federatie is Brazilië andermaal in beeld als organisator van het WK. In een op fmjd.org gepubliceerde
brief aan de federaties licht Otten de afspraken toe die hij
bij zijn bezoek aan Brazilië in februari heeft gemaakt. De
WK’s zullen tussen 3 en 31 oktober worden georganiseerd
en Brazilië dient voor 31 mei te voldoen aan de door de
FMJD gestelde voorwaarden inclusief financiering van
vliegtickets voor spelers en overmaking van de helft van
het prijzenfonds. In geval de organisatie op de deadline
niet aan deze voorwaarden heeft voldaan, annuleert de
FMJD de WK’s.

Overleden
Het bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlijden van: T. van Dijk, TOG Ittersum; T. van der Meer, DVSB
Soest, lid van verdienste KNDB; J. Nuijten, DVSB Soest; L.P.
Kain, MTB Hoogeveen; G.J. Hoonhorst, Ravenshorst Nijverdal; P. Groot, Damcombinatie Zaanstreek; G.J. Mondria,
DSS Zwartsluis; W. Visser, DC Amstelveen; J. de Koning,
DC Ederveen; G. de Boer, Fortuin Dokkum; A. de Winter,
persoonlijk lid; B. Ruhmamary, Hijken DTC.

Nijmegen Open 2010 gaat gewoon door
Ondanks geruchten dat de 25e editie van het open damkampioenschap van Nijmegen de laatste zou zijn, is er in
2010 gewoon weer een Nijmegen Open.
Paul Visser, die jarenlang het leeuwendeel van de organisatie op zich nam, en zijn vrouw Aria zijn weliswaar uit de
organisatie teruggetreden, maar zij hebben tijdig maatregelen genomen om de continuïteit van het toernooi te
waarborgen.
Het drietal Arjen de Mooij, Rienk van Marle en Eric Sanders
draait al jaren mee in de organisatie en weet zich inmiddels versterkt met Sander Spaans. Paul Visser heeft de

fundamenten van het toernooi, zoals neergezet door
Frans Kalsbeek, stevig uitgebouwd en zal bovendien op de
achtergrond als adviseur blijven optreden. Dit alles maakt
dat het toernooi in 2010 van 25 tot en met 31 juli onder
dezelfde condities wordt gespeeld. Voor meer informatie
gaat u naar www.nijmegenopen.nl.
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kijkjes in de damwereld

Verrassende combinaties
leo aliar
sassenheimstraat 14
6843 MK Arnhem
(026) 381 79 97
l.aliar@chello.nl

EK studenten Jasper
Lemmen door Geb Kos!

Standen waar op het eerste
gezicht geen combinatie in
zit en deze er toch blijkt in
te zitten vind ik altijd verrassend. Soms zijn er zelfs
spectaculaire combinaties
van maar twee of drie
zetten diep die spelers
met een rating van ruim
boven de 1200 niet kunnen
vinden. Om de eenvoudige reden, dat ze het niet
verwachten. Hieronder
maar liefst drie van zulke
fragmenten.

aan zetjes en verzuimde
daarom het zeer verrassende 17-22 28x17 12x21
26x17 24-29!! ( deze zet is
waarschijnlijk de reden dat
je niet op combinaties let)
34x3 25x34 40x29 2-8 3x12
13-18 12x23 en 19x50.
In de stand van diagram 2
prijkt een niet-alledaagse
klassieke stand met een
zwarte schijf op 36. Ik laat
het aan de fanatici over
om met behulp van Turbo
dambase na te gaan uit
welke partij deze stand
afkomstig is of in welke
partij deze stand zich had
kunnen voordoen.
Ik kan wel verklappen dat
wit binnen twee zetten het
hele bord in vuur en vlam
zet.
De eerste zet is 39-33 en
omdat 33-29 dodelijk
dreigt is zwart gedwongen
20-24 te spelen. Wit speelt
nu 47-41 36x47 en 33-29!!!
Ja simpel, maar kom maar
op het idee! 47x30 29x9
13x4 35x2.

Twilhaar vervolgde met 3429 en werd verschrikkelijk
verrast door 25-30 29x20
18-23 28x19 21-27 32x21
17x37 42x31 22-28 33x22
30-34 40x29 9-14 20x9
4x44. Omdat de witspeler
zag dat 22-17 en 31-27
verliest door oppositie gaf
hij het op.
In de stand van diagram 4
zien wij een erg onschuldige stelling van wit, maar
met enkele zetten hebben
we vlam in de pan. Wit
forceert een wonderschone
winst met 32-27! 17-21
en nu 34-30 21x32 37x28!
26x46 en 29-23! Kom maar
op het idee! De rest laat ik
aan u over. De auteur Frans
Hermelink blijft voor mij
een topper onder de problemisten. Wit wint altijd
een schijf.
Diagram 4.

Roeleven speculeerde in
de diagramstand op 47-42
van Joppe Lemmen, want
dan zou hij 17-21 hebben
gespeeld om 31-26 uit te
lokken.
Hierop zou hij een verborgen slagzet tevoorschijn
toveren met 14-20 26x17
20x29! 34x21 16x27 17x28
27-31 36x27 18-22 28x17
12x45.
De stand van diagram 6
komt uit het meesterlijke
levenswerk van wijlen
Piet Levels uit Huissen:
‘Symfonie van damfragmenten, 70 jaar dammen in
Huissen’. Deze spelsituatie
deed zich voor tijdens de
onderlinge competitie van
DC Huissen. Coen Donders
verzuimde met wit een

Diagram 7.

Graag ook eindspel
aangeven, want dat is
evenzo fraai.

Frans Hermelink

Diagram 1.
Jasper Lemmen
De stand van diagram 3
komt uit de bondswedstrijd
Nijverdal - CTD Arnhem
KNDB Hoofdklasse B 20092010.

De stand van diagram 5
komt uit het zeer goed
verzorgde clubblad van
Damclub Lent. Ik kreeg
het van de hardwerkende
redacteur Willem van den
Berg.
Diagram 5.
Chris Roeleven

Diagram 3.
Michel Koop

Oplossing en winnaar
van de vorige keer
(HD december 2009)
Diagram 8.

Damian Reszka
Deze stand deed zich
voor tijdens het Europees
studentenkampioenschap
2009 in Polen.
De toernooiwinnaar, onze
eigen Jasper Lemmen
uit Bemmel, besteedde
met zwart aan zet tegen
de Pool Damian Reszka
helemaal geen aandacht

Joppe Lemmen

Rik Twilhaar
Koop speelde met zwart
19-24 29x20 15x24.
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Het betreft een fragment
uit de onderlinge competitie van Lent.
De combinatiespecialist
van damclub Lent Chris

Diagram 6.
Coen Donders

Jo ten Westeneind
Tot slot de prijsvraag in de
stand van diagram 7.

Prijsvraag
Wit aan zet forceert
de winst.

Diagram 2.

fraaie slagzet tegen Jo
ten Westeneind. Hij had
kunnen uithalen met 32-27
21x32 37x19 26x46 36-31!
46x14 29-23 14x26 42-37
26x29 34x5.

De vraag was hoe zwart
hier winnend voordeel
kan behalen. De oplossing luidt als volgt: 23-28!

Stuur uw oplossing en
graag ook een paar
fraaie fragmenten,
composities of clubbladen naar bovengenoemd
adres.
Ook tips, waar ik op het
internet damfragmenten
kan aantreffen, zijn van
harte welkom. Onder
de inzenders van goede
oplossingen wordt een
damboekenbon of damboek verloot. Veel succes
ermee.

38-32 (na 41-36 wint 1319 etc, ga zelf na) 26-31!
32x23 13-19!! 23x3 4-10
37x26 22-28 33x13 8x30
3x17 2-8 17x3 10-14 3x20
15x44 49x40 30x46.
Opvallend veel clubspelers hebben dit keer
gereageerd. De winterse
kou is toch ergens goed
voor geweest. Vooral
rond de kerstdagen en
oud en nieuw kwamen
veel oplossingen via de
e-mail binnen. Na loting
onder de goede inzenders gaat de prijs naar
de heer Pieter Wijn uit
Eindhoven. Van harte!

GEP LEEFLANG

Aanbieding Opleiding tot het Springer-diploma
De KNDB beschikt over prachtig
opleidingsmateriaal speciaal voor
jeugdspelers. De bondswinkel heeft
een nu fantastische aanbieding.

Voor slechts 10 euro (normaal 16
euro) kunt u in het bezit komen van
de Springer-opleiding. Dit is niveau
5 van de opleidingscursus en
bedoeld voor de gevorderde jeugddammer. Maar ook de volwassen
clubspeler kan met dit materiaal
zijn speelsterkte opvijzelen. Aan de
hand van verschillende trainingsvormen worden belangrijke speltypes
als aanvalsklassiek, de Hooglandaanval, centrumomsingeling, flankomsingeling en de korte-vleugelopsluiting behandeld. Daarnaast
zijn er hoofdstukken gewijd aan de
opening, het overmachtseindspel en
partijvoorbereiding. Bovendien is
er bij elke spelvorm een uitgebreid
combinatiegedeelte.

De Springer-opleiding is te
bestellen via www.kndb.nl
of telefoon 026 4952309.

Het werk van Sijbrand van Eijk is
gebundeld in een prachtig boek

zeventjes
Zeventjes telt 318 pagina’s met in
totaal 8362 damminiaturen en 160
cartoons! De uitvoering is in zwart/
wit op stevig papier in harde kaft met
linnenomplakt en een los omslag.
Bestel uw exemplaar via Hans de
Knikker: hansdeknikker@planet.nl
of 0182-393275
Kosten: 37,50 euro per stuk
exclusief verzendkosten

in beperkte oplage verkrijgbaar!

Japio

Herinnert u hem nog? Terror Jaap. Ik zag
hem vanavond weer op tv. Winnaar van de
Gouden Kooi, na het winnen van een miljoen
euro gewoon weer Jaap, maar je mag ook
Japio zeggen. De Gouden Kooi heeft hem
laten zien dat hij goed genoeg is voor zichzelf,
vertrouwde hij tv-babe Bridget Maasland
filosofisch toe.
Het geld dat hij met dat omstreden
programma won heeft hij nog wel, al heeft
de Belastingdienst zijn miljonairschap
weggehapt. Maar als bekende Nederlander
leeft hij niet in een riante villa, loopt niet in
Dolce & Gabbana, maar woont in een klein
huisje op het park van zijn schoonvader en
kijkt naar diens leentelevisie.
Jaap beklaagde zich voor de camera’s over
de negatieve insteek van Bridget. Ze kwam
toch om te praten over geluk? Waarom
deed ze dat dan niet! Met zijn 235 kilo
zou hij trouwens dat gewonnen geld graag
inwisselen voor een normaal gewicht,
sprak hij snel verder. Dat zou hem een stuk
gelukkiger maken.
Terror Jaap, op tv destijds agressiever dan
Bokito en lomper dan de lompste boer; ik
kreeg ineens meelij met de man. Ik was
hem nog niet vergeten, hij bleek een vast
plekje ergens in m’n hersenpan te hebben
gereserveerd. Ik begrijp hoe het komt: Jaap
was een zeer verdienstelijk schaker.
Is dit dan het lot van denksporters?
Opvallen door buitenproportioneel gedrag, de
schaamte voorbijgaan, jezelf overschreeuwen.
Maar ondertussen een heel klein hartje
blijken te hebben en de realiteit dolgraag
willen inruilen voor wat eenvoudig geluk…
Hoe zit dat bij ‘ons’? Met 36 velden meer
dan onze schaakbroeders zijn we natuurlijk
een stukje beschaafder en Japio’s kom je
bij ons vast niet tegen. Althans… Na een
stiefkwartiertje mijmeren over het verleden
zie ik ineens een aantal gezichten aan
me voorbijtrekken die me aan Japio doen
denken. Ander postuur, totaal andere
manier van uiten, maar toch een beetje
Jaap. De één geniaal, de ander introvert
maar buitengewoon creatief, een derde
gewoon vreemd. Namen? U kunt ze zelf wel
bedenken, want als u goed nadenkt beseft u
dat u ze ook kent. Mannen achter een façade.
Mannen die de sport kleur geven soms;
gedreven, fanatiek. Maar soms ook op een
heel bescheiden niveau.
Ik heb me voorgenomen Terror Jaap nooit
meer te veroordelen.
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DamZ!

Kijk voor alle damnieuwtjes op www.damz.nl

Arie van der Knaap
Leeftijd: 12 jaar
Woonplaats: Zegveld
School: Jorai (groep 8)
Arie is al vier jaar lid van
damclub Kijk Uit Zegveld.
Zijn trainer is Arie de
Bruijn en zijn damvrienden
zijn Wouter Morssink en
Marco de Leeuw.
Waarom vind je dammen
leuk?
Ik vind het gezellig. Van
het dammen zelf vind ik de
combinaties mooi.
Kun jij goed tegen je
verlies?
Ja.
Wat vind jij van dit
schooldamkampioenschap?
Gezellig. Ik wil met mijn
team graag eerste worden en
ons plaatsen voor de halve

finale van Nederland.
Wat doe je in de pauze?
Eten, drinken en voetballen.
Als jij zelf een toernooi mag
organiseren, wie nodig je
dan uit?
Baljakin, Sijbrands en mijn
damvrienden.
Wat zal je dan tijdens
dat toernooi graag willen
toevoegen?
Ik zou iedereen een prijs
geven.
De Jorai won het
schooldamkampioenschap
van de groepen 7 en 8. Goed
gedaan, gefeliciteerd! Veel
succes tijdens de halve
finales
van het
NK!

De vier kinderen op
deze pagina deden mee
aan de finale van het
schooldamkampioenschap
van Midden-Holland.
Gelukkig hadden ze
tussendoor nog even
tijd om een paar
vragen te beantwoorden.

Martijn de Mooy
Leeftijd: 9 jaar
Woonplaats: Rijnsburg
School: De Schakel (groep 6)
Martijn heeft één keer
damtraining gehad van de
vader van Marco de Leeuw.
Zijn damvrienden zijn Rik,
Ruben en Marco. Martijn
vindt vooral het winnen
leuk, maar kan toch ook wel
goed tegen zijn verlies.

Het team van De Schakel
werd zevende tijdens het
kampioenschap. Er zijn
zes teams rechtstreeks
geplaatst. De Schakel heeft
een reserveplaats gekregen
voor de halve finales, dus
wie weet speelt Martijn
toch nog mee in een halve
finale...

Wat vind je van dit
schooldamtoernooi?
Leuk!
Wat doe je tijdens de pauze?
Uitrusten, eten en drinken.
Als jij voor het zeggen hebt,
zal je dan tijdens het een
damtoernooi iets speciaals
willen organiseren?
Een springkussen!!

Emma van Wieringen
Leeftijd: 9 jaar
Woonplaats: Waddinxveen
School: Dick Brunaschool
(groep 6)
Emma krijgt geen dam
training, maar oefent thuis
met haar moeder en haar
vriendin en nichtje Noa. Ze
vindt alle spelletjes met
nadenken leuk.
Kun je goed tegen je
verlies?
Een beetje, soms ben ik wel
een beetje boos op mezelf.
Dan denk ik ‘ik had dat en
dat moeten doen.’
Wat vind je van dit
schooldamtoernooi?
Het is héél erg leuk om
mee te doen aan deze
schooldamfinale. Je leert
er veel van, maar ik doe
het niet voor de sport. Het
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is gezellig om te doen met
vrienden van mijn school.
Wat doe je tijdens de pauze?
Dan speel ik een grappig
spelletje op de DS.
Emma en haar klasgenoten
zijn op de elfde plaats
geëindigd. Tja, alleen de
allerbesten gaan door naar
de halve finale. Maar het
was wel een heel leuke dag.
Tot volgend jaar Emma!

Suzanne Breedveld
Leeftijd: 9 jaar
Woonplaats: Reeuwijk
School: De Regenboog
(groep 6)
Suzanne gaat elke
donderdagmiddag naar de
schooldamclub. Ze vindt
alles aan het dammen leuk!
En ze kan goed tegen haar
verlies.
Wat vind jij van dit
schooldamkampioenschap?
Leuk!
Wat doe je in de pauze?
Drinken, eten en oefenen.
Als jij zelf een toernooi mag
organiseren, wie nodig je
dan uit?
Kinderen van mijn school.

Zal je dan nog wat
speciaals organiseren?
Willem, de klasgenoot van
Suzanne, stelt voor om een
damgrootmeester uit te
nodigen!
Het team van De Regenboog
werd derde. Suzanne mag
met haar klasgenoten door
naar de halve finales van
het NK. Dat wordt weer heel
spannend!

damkalender
Actuele kalender
op internet:

toernooien, trainingen en wedstrijden
Toernooien, trainingen en wedstrijden. Organisatoren kunnen hun informatie doorgeven aan het
bondsbureau, 026-4952309. Actuele kalender op internet: www.kndb.nl
Januari 2010
2
Beilen. Houdt Stand
rapidtoernooi. R. Tiegelaar
(0593) 52 38 63.
2
Vroomshoop. Damdag De
Hammerdammer. J. Braakman (0546) 64 50 85.
2
Heerhugowaard. 8e Oud
of Nieuw sneldamtoernooi
SNA. B. Groot (072) 574 37
31.
9
Nationale Competitie 8e
ronde
16/17 Halve finale algemeen en
vrouwen
16
Twijzelerheide. Open Fries
kampioenschap rapid. L.
van der Galien (0642) 34
78 06.
23
Nationale Competitie 9e
ronde
30/31 Halve finale algemeen en
vrouwen
Februari 2010
6
Nationale Competitie 10e
ronde
6
Sluitingsdatum inschrijving halve finale pupillen
algemeen en meisjes
13/14 Halve finale algemeen en
vrouwen
13
Hardenberg. Wildkamptoernooi. H. Veltink (0523)
26 27 81.
15-19 Halve finale meisjes aspiranten regio zuid
20
Nationale Competitie 11e
ronde
22-26 Halve finale meisjes aspiranten regio noord-midden
27
Halve finale algemeen en
vrouwen
27
De Lier. Lierse sneldamdag.
P. Boekestijn (0174) 51 22
34.
Maart 2010
6
Nationale Competitie
nacompetitie
Halve finale pupillen
6
meisjes dag 1
6
Sluitingsdatum inschrijving halve finale welpen
algemeen
6
Bondsraadvergadering
6
Kampen. Kamper Damdag.
P. Dijkstra (038) 331 86 02.
13
Haarlem. Joop Meure
Toernooi. T. Smit (023) 537
42 70.
Halve finale pupillen
13
meisjes dag 2
20
Sluitingsdatum inschrijving
schooldammen BO en VO
20
Sluitingsdatum inschrijving
Nationale Jeugddamdag
20
Centrale training subtop,
vrouwen en aspiranten
20
Hardinxveld-Giessendam.
21e Sneldamtoernooi. P.
van Noordennen (0184) 61
83 20.
20
Zwaagwesteinde. Brugchelencamp Damtoernooi. L.
van der Veen (0511) 44 25
18.
20-21 Vilnius (Lit). EK blitz.

www.kndb.nl
= jeugdevenement

Centrale training
junioren, pupillen, meisjes
en talentengroep.
Halve finale school24
dammen BO en VO
25-30 Tallinn (Est). EK landenteams.
26
Warffum. Paastoernooi
DV Warffum. N. Werkman
(0612) 998 678.
27
Sluitingsdatum inschrijving
halve finale junioren en
aspiranten algemeen
27
Sluiting inschrijvingsdatum halve finale meisjes
aspiranten
27
Schoonhoven. Open
sneldamkampioenschap. B.
de Hoop (0182) 38 37 31.
27
Heino. Damdag. F. Gerritsen (0572) 39 23 02.
27
Harlingen. 44e Harlinger
Damtoernooi. W. Leijenaar
(0653) 61 59 24.
31
Guadeloupe. Open
toernooi. F. Forbin + 0690
697803.
21

April 2010
1-5 Amsterdam. Paastoernooi
annex NK studenten. H.
Kroes (020) 682 07 25.
Halve finale pupillen
2
algemeen dag 1
3-17 Emmen. NK algemeen
3
Stolwijk. Open MiddenHolland jeugddamtoernooi.
A. Zwanenburg (071) 522
81 74.
10
Sluitingsdatum inschrijving
NK welpen meisjes
Halve finale welpen
10
algemeen
Halve finale pupillen
13
algemeen dag 2
17
Sluiting inschrijving KNDBbeker
Nationale Jeugddam17
dag
19-23 Wageningen. Open NK veteranen. H.G. Kleinrensink
(0317) 41 18 73.
24
Centrale training subtop,
vrouwen en aspiranten
Centrale training
25
junioren, pupillen, meisjes
en talentengroep
Mei 2010
1
Sluiting inschrijving
nieuwe teams Nationale
Competitie
3-8 Halve finale junioren
algemeen
3-8 Halve finale aspiranten
algemeen
NK pupillen algemeen
3-8
NK pupillen meisjes
3-8
3-8 Bunschoten. 11e Barnsteentoernooi. P.F. Koops
(033) 298 75 41.
8
KNDB-beker 1e ronde
8
Haastrecht. Discodamtoernooi. Katinka Blanken
(0182) 39 65 94, Maaike
Kamer (0182) 39 53 03.
12-16 NK visueel gehandicapten
14-23 Jomtien (Thailand). Thai-

land Open 2010. A. Tjon A
Ong (0346) 55 21 77.
15
Sluitingsdatum inschrijving NK sneldammen alle
categorieën
15
Barneveld. Jubileum
schaak- en damtoernooi
BDSV 75 jaar. M. Janssen
(0649) 40 60 10.
15
Westerhaar. Wereldrecordpoging kloksimultaan
Marino Barkel. G. Hessing
(0655) 71 79 84.
18-22 Deventer. CBP toernooi. G.
Kos (0642) 093 326.
22
KNDB-beker 2e ronde
NK welpen algemeen
22
NK welpen meisjes
22
23-31 Salou (Sp). Salou Open
2010. P. Pippel (0182) 37
45 46.
29
Centrale training subtop,
vrouwen en aspiranten
Centrale training
30
junioren, pupillen, meisjes
en talentengroep
Juni 2010
5
KNDB-beker kwartfinale
Finale schooldammen
5
BO en VO
5
Dordrecht. Sani-Dump
sneldamtoernooi. C. Leenheer (0168) 33 06 28.
12
NK sneldammen alle
categorieën
13-19 Praag (Tsj). 30e Golden
Prague. L. Gatnar.
19
Bondsraadvergadering
19
KNDB-beker halve finale
26
KNDB-beker finale
Juli 2010
9-17 NK junioren algemeen
9-17 NK aspiranten algemeen
19-24 NK junioren meisjes
19-24 NK aspiranten meisjes
16-23 Den Haag. Den Haag Open
2010. A. Kruyshoop (0640)
01 86 52.
12-16 Parthenay (Fr). Parthenay
Open. Yves.bernardeau@
orange.fr.
24-31 Nijmegen. Nijmegen Open
2010. E. Sanders (024) 344
09 72.
31
Kortenhoef. Dammen op de
Dijk. A.Vreeswijk (0654) 99
32 43.
Augustus 2010
EK jeugd.
1.7
15-22 Hoogeveen. Incasso Divisie
Young Masters, invitatietoernooi jeugd. Z. Palmans
(0615) 28 26 20.
16-21 Goes. 7e Hiltex Zeeland
Damtoernooi: invitatietoernooi en open toernooi. A.
Walraven (0118) 56 25 06.
September 2010
Reeuwijk. 8e Reeu
11
wijks jeugddamtoernooi.
H. de Knikker (0182) 39 32
75.
18
Nationale Competitie
ronde 1.

Oktober 2010
2
Nationale Competitie
ronde 2.
7-12 Tavira (Por). 2e Tavira
Open. T. Dijkstra (+ 351)
281 381 499.
HF clubcompetitie
9
junioren, aspiranten en
pupillen.
10-17 Berlijn (D). EK veteranen.
16
Nationale Competitie
ronde 3.
30
Nationale Competitie
ronde 4.
31-6/11 NK vrouwen.
November 2010
6
Bondsraadvergadering.
13
Nationale Competitie
ronde 5.
27
Nationale Competitie
ronde 6.
December 2010
11
Nationale Competitie
ronde 7.
15-21 Naaldwijk. WK junioren en
WK meisjes. F. Ivens (0610)
20 49 96.
17-27 Delfzijl. 2e Groningen
Seaports Masters Invitatietoernooi. R. van Heukelem
(0615) 86 22 51.
Finale clubcompetitie
18
junioren, aspiranten, pupillen en welpen.
19
NK rapid.
Januari 2011
8
Nationale Competitie
ronde 8.
8
Woudsend. Nieuwjaarstoernooi Eensgezindheid.
B. Weistra (0611) 30 44 98.
15-16 Halve finale algemeen en
vrouwen.
22
Nationale Competitie
ronde 9.
29-30 Halve finale algemeen en
vrouwen.
Februari 2011
5
Nationale Competitie
ronde 10.
12-13 Halve finale algemeen en
vrouwen.
19
Nationale Competitie
ronde 11.
26
Halve finale algemeen en
vrouwen.

Maart 2011
HF junioren algemeen, dag 1.
5
5
HF aspiranten meisjes, dag 1.
5
HF pupillen algemeen,
dag 1.
5
Bondsraadvergadering.
12
Nationale Competitie,
nacompetitie.
HF junioren algemeen, dag 2.
12
12
HF aspiranten meisjes, dag 2.
12
HF pupillen algemeen,
dag 2.
19
NST, NDT en CAT.
CJT, CPT, CMT en CTG.
20
April 2011
2
HF aspiranten algemeen,
dag 1.
HF pupillen meisjes.
2
HF NK welpen alge2
meen.
9
HF aspiranten algemeen,
dag 2.
DamZ!-jeugdtoernooi.
9
Nat. Jeugddamdag.
16
13-23 NK algemeen.
23
NST, NDT en CAT.
CJT, CPT, CMT en CTG.
24
Mei 2011
2-7 NK junioren algemeen.
2-7 NK aspiranten meisjes.
NK pupillen algemeen.
2-7
NK welpen meisjes.
7
7
KNDB-beker ronde 1.
14
KNDB-beker ronde 2.
HF schooldammen BO
14
en VO.
21
NST, NDT en CAT.
CJT, CPT, CMT en CTG.
22
Finale schooldammen
28
BO en VO.
Juni 2011
NK pupillen meisjes.
2-4
NK welpen algemeen.
4
4
KNDB-beker kwartfinale.
11
KNDB-beker halve finale.
NK sneldammen alle
18
categorieën.
25
KNDB-beker finale.
NK sneldammen
25
jeugdteams.
25
Bondsraadvergadering.
Juli 2011
11-16 NK junioren meisjes.
11-16 NK aspiranten algemeen.

Stichting Damevenementen Zeeland

organiseert het
7e HILTEX ZEELAND Damtoernooi
van 16 t/m 21 augustus 2010
in Sportpunt Zeeland te Goes.
Info:	M.J.Walraven, tel. 0118-562506
	A.A.Bouwens, tel. 118-584632
http://clubnet.zeelandnet.nl/damevenm
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Op zoek naar het alquerque in
De oudste
afbeeldingen
in Europa

,,Alquerque. Voorloper van het damspel in Nederland gevonden?” Met deze
vragende titel deed het archeologen tijdschrift Westerheem vorig jaar een oproep
aan de lezers om vondsten te melden [1]. Er kwamen enkele reacties, maar deze
betroffen geen afbeeldingen van het alquerque lijnenbord. Het artikel wordt hier in
bewerkte vorm herhaald om een indruk te geven van waar in West-Europa tot nu
toe oude sporen van de voorloper van het huidige damspel zijn gevonden.
De laatste halve eeuw is er veel onderzoek verricht naar de geschiedenis van het damspel.
Het dammen op het 100 veldenbord is in Nederland in de zeventiende eeuw ontstaan en
mogelijk zelfs nog vroeger, voortgekomen uit het damspel op het 64 veldenbord (met 2x12
schijven). Tot in de veertiende – vijftiende eeuw ( de inzichten verschillen ) werd niet het
geruite bord gebruikt, maar een lijnenbord met 25 speelpunten. Het spel staat internationaal bekend als het alquerque-de-doze, Spaans voor spel met twaalf schijven en kortweg
“alquerque” genoemd. De fraaiste afbeelding van het spel komt voor in het fameuze
spelenboek van Alfonso X ( El Sabio ofwel de Wijze), koning van Castilië en Leon. Het boek
vormde in 1283 het eindresultaat van een opdracht aan de beste kunstenaars van zijn hof
om alle belangrijke spelen weer te geven [2].

Alfonso El Sabio, 1283, alquerque de doze, [2]

Twaalfstukken of alquerque in Nederland?
In Nederland zijn we bekend met het
woord ‘twaalfstukken’ dat door Kiliaen in
1599 wordt aangegeven als ‘tweelf-stecken’, later gevolgd door andere lexicografen als: twelf-stecken en twaelf-stecken.
Dr. A.van der Stoep geeft in zijn studie als
conclusie ‘damspel’ (aangezien er geen
alquerque-lijnenborden ooit in ons land
zijn gemeld, WvM) [6]
Een interessante vondst werpt nieuw licht
op het bekend zijn met het alquerque
in Duitsland in de zestiende eeuw. Niet
eerder werd daar in de literatuur de term
Zwölfstein bevestigd met een lijnenbord-afbeelding. Wel was bekend dat het Germanisches National Museum in Neurenberg een
fraaie zeventiende eeuwse speldoos met
alquerque-bord bezit.

2. Trinity College
Library Cambridge,
1250-1300, alquerque-diagram, Ms
0.2.45, Folio 3r.
Herkomst:
Cerne Abbey, [4]

Uit vrijwel dezelfde
tijd, 1250-1300,
dateert een handschrift met enkele
spelafbeeldingen
uit het Benedictijnen klooster Cerne
Abbey, Dorsetshire,
Engeland [3]. Te zien
zijn :daldos, molenspel, alquerque en
schaken (afb. 2).

Historisches Museum Luzern, 1300-1500,
alquerque-kunstharsafgietsel.
Herkomst: Turm Rothen, (foto Hans Peter
Blunier), [5]

Germanisches National Museum,
Neurenberg, 1600-1700, speldoos met
alquerque. [7]
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Bij restauratie van de Turm Rothen in Hohenrain, Zwitserland, gebouwd in ca. 1300, werd
een bodemvondst gedaan uit de veertiende –
vijftiende eeuw [5]. Het alquerque is herkenbaar gemaakt door een kunstharsafgietsel
(afb., met dank aan het museum in Luzern). Bij
de catalogus-beschrijving in 1990 wist men het
spel nog niet te identificeren.

pa n o r a m a

Nederland!

aflevering
Juan Luis Vives,
1492-1540, Spaans
filosoof, humanist en pedagoog, gravure [10]

73
wim van mourik
st. jacobslaan 94
6533 bv nijmegen
(024) 356 52 32
wavanmourik@planet.nl

Juan Luis Vives (1538), (Duitse herdruk: Kauffmann,1594 naar Freig 1582), detail-tekst met diagram:
alquerque = Zwölfstein [8]
De nieuwe vondst is verbonden aan de Spanjaard Juan
Luis Vives (Valencia 1492- Brugge 1540) die als jood,
onder bedreigende omstandigheden, al jong uitweek
naar Brugge (1512) waar hij de meeste jaren heeft
gewoond en is begraven in de St. Donaas kerk. Tussen
1523 en 1528 doceerde hij Grieks in Oxford en was
opvoeder van de latere koningin Maria Tudor. Vives
schreef een leerboek Latijn en Grieks (1538, waarvan
ca 200 edities volgden !), dat in 1582 door Johannes
Thomas Freig in het Duits werd geredigeerd en in
1594 opnieuw werd uitgebracht door Paul Kauffmann
in Neurenberg als: Colloquia sive Exercitatio latinae
linguae.[8]
Deze uitgave bevat de tekst: ,,Germanis, Der Zwölf
stein. Sunt enim duodecim scrupi seu calculi, è quibus
sex albi, sex nigri. = Het zijn immers twaalf steentjes
of stenen, waarvan zes witte, zes zwarte. Gallis le jeu
au danies.” Pollux Lib. 9. sic describit. (gevolgd door
Griekse tekst). Rechts is in de marge een alquerquediagram geplaatst, waaruit de samenhang blijkt.
Het bijgeplaatste diagram geldt als een zogenaamde
glosse, een extra toevoeging, om iets nog duidelijker
te maken. De samengestelde tekst van Vives blijkt een
potpourri te zijn van Latijn en Grieks waarover wel
wat op te merken valt:
1. De Latijnse tekst beschrijft het alquerque. Het
aantal speelstukken wordt foutief aan gegeven als zes
witte en zes zwarte. Het alquerque kent twaalf speelstukken voor beide kleuren. Aangezien Vives al in andere werken heeft aangegeven dat hij het alquerque
kent, hij is tenslotte Spanjaard, zullen waarschijnlijk
de bewerkers een interpretatie- fout hebben begaan.
[9], 16; [6], 132.
2. De Franse tekst Gallis: jeu aux danies bevat een
zetfout. Er zal bedoeld zijn: jeu aux dames. Maar
ook dan is er sprake van een incorrecte term. Juist is:
jeu de dames voor damspel of jouer aux dames voor
dammen.
3. De Griekse tekst heeft geen betrekking op het

alquerque, maar op het spel polis [6], 202, citaat 110.
De Romeinen kenden het spel als ludus latrunculorum,
waarbij speelstukken slaan door omklemming. Een
eigentijds spel verbinden met aanhalingen uit de klassieke literatuur, was in vroeger eeuwen een bekend
gegeven.
4. De afsluitende Latijnse zin geeft onjuist aan dat de
alquerque-tekening ook duidt op de Griekse tekst:
Cuius haec est figura seu delineatio: waarvan dit een
figuur of tekening is.
5. De aanbieder van het boek van Vives: het Weense
antiquariaat Inlibris, meldt dat de tekening door Freig
in 1582 is toegevoegd en door Kauffmann in 1594 is
overgenomen, alsof er sprake is van een vernieuwing.
,,Mit der Holzschnittillustration zum ‘Zwölfstein’Brettspiel in Freiges Glosse zum sechsten Dialog.”
Eerdere uitgaven (1540,1573) waren al voorzien van
een alquerque-tekening. [9], 16; [6], 132.
Het alquerque is blijkbaar nog in de zestiende eeuw
bij de oosterburen in een studieboek voor leerlingen
onder de aandacht gebracht en zal een herkenbaar
en bekend spel zijn geweest. Terwijl in Spanje een
geruit bord al gebruikelijk was en het alquerque-bord
uit de gratie was geraakt. Dat Vives zijn kennis van
het alquerque in begin 1600 heeft meegebracht naar
Brugge, het zuidelijke deel van de lage landen, kan
een voorzichtig spoor zijn naar het mogelijk voorkomen van alquerque-afbeeldingen in het noordelijke
‘Nederland’. Een andere optie is dat het Duitse leerboek ‘Grieks en Latijn’, met alquerque-afbeelding en
Zwölfstein-opmerking, zijn weg naar Nederland heeft
gevonden.
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Met dank aan drs. A.L.J. Hereijgers, docent klassieke talen
aan het Dominicus College te
Nijmegen en Dr. A.v.d.Stoep,
Hooge Zwaluwe, voor de vertaling, duiding en aanvulling van
de teksten.

Vraag aan de lezers :
Wie op het internet naar alquerque zoekt vindt veel afbeeldingen als illustratie,
als spelbord, als petroglief (rots-inscriptie) enz. Wie heeft in Nederland het diagram ooit gezien in boeken, op prenten of ingekrast in hout, in steen of in
lei enz.? Reacties graag naar Wim van Mourik.
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Vermaak
Foto: Ye Rongguang

Een dagelijks terugkerend ritueel: personeel
van het Lin Du hotel in Yichun,
Heilongjiang China vermaakt zich tijdens
de lunchpauze.

