
11

Op 28 februari werd de laatste ronde van de nationale competitie

gespeeld. De spanning om de titel was toen echter al lang

verdwenen. In de negende ronde op 31 januari viel de beslissing.

DV Heijting Huissen werd voor de tiende keer in haar bestaan

kampioen van Nederland. Met een ongekende voorsprong van

uiteindelijk zeven punten op de nummer twee namen de

Huissenaren de titel over van Meurs/DeZ Culemborg.
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Marco Pantani is niet meer. In
februari werd de Italiaanse
wielerheld in een hotelkamer
gevonden. Vermoedelijk over-
leden aan een overdosis cocaïne.
Details over zijn dood hoef ik
eerlijk gezegd niet te weten. Wat
hoe dan ook vast staat, is dat zijn
laatste etappe veel zwaarder
moet zijn geweest dan alle
Alpencols die hij op superieure
wijze wist te bedwingen. Marco
Pantani: held, slachtoffer óf
misschien ook dader.

Voor mij is Pantani in de eerste
plaats een held, die tot buiten-
gewone prestaties in staat was.
Winnaar van de Tour de France en
‘zijn’ favoriete Giro d’Italia. Vooral
bergop was het alsof er dynamiet
in zijn kleine lichaam tot ontplof-
fing kwam. Hij viel aan en ver-
snelde als anderen moesten
afhaken.
In 1998, het jaar van zijn mooiste
zeges, heb ik Pantani ook leren
kennen als een heel gewone man.
Na afloop van het profcriterium
in mijn woonplaats Surhuister-
veen schuifelde hij verlegen mee
naar het gastenpaviljoen, dronk er
een biertje en at gewoon mee uit
de pot van de plaatselijke
Chinees. Later op de avond gaf hij

mij spontaan z’n gele koerstrui.
Als herinnering, omdat het goed
was geweest. Marco was een
wielerheld, maar bleef gewoon.

Een jaar later werd hij op de voor-
laatste dag van de ronde van
Italië uit koers gehaald. Op die
vroege zaterdagmorgen moest hij
gedwongen vertrekken vanwege
mogelijk EPO-gebruik. Een schok
ging door het peloton en door
Italië. Dat is waarschijnlijk het
keerpunt in zijn carrière geweest,
want sindsdien werd Pantani
door niemand meer met rust
gelaten. Vooral justitie zat hem op
de hielen. De jacht op doping
maakte hem tot opgejaagd wild.
“De afgelopen jaren zat ik bijna
continu in de rechtszaal en
verloor ik de wil om als andere
topsporters te zijn”, schreef ‘Il
Pirata’ kort voor z’n dood in zijn
paspoort. Misschien ligt daarin
ook wel de verklaring dat Pantani
meer en meer veranderde en zich
steeds vaker afsloot voor de
buitenwereld.

De afgelopen weken is volop dis-
cussie ontstaan over de vraag of
de druk op topsporters anno 2004
niet te groot wordt. Pantani is
immers niet de enige topper die

er onderdoor lijkt te zijn gegaan.
Binnen de wielersport zijn tal van
andere voorbeelden, maar dat
geldt eveneens voor andere tak-
ken van sport. De prestatiedruk
die vooral op individuele sporters
wordt gelegd, is volgens mij
inderdaad soms veel te groot.
Ongetwijfeld kent ook de
damsport, waar inmiddels de
dopingcontrole z’n intrede heeft
gedaan, de nodige voorbeelden.

In de kleine wereld van de top-
sport zijn helaas nog steeds
sponsors voor wie alleen het
resultaat telt. Bovendien laten
televisiecamera’s een sporter geen
minuut alleen. Daarnaast is ook
de druk van supporters en fans
niet onbelangrijk. Sporters zijn
vaak helden van het volk, maar
diezelfde supporters laten hun
idolen soms bij de minste of
geringste tegenslag ook als een
baksteen vallen. En dan zijn er
natuurlijk ook nog de begeleiders,
zoals trainers, artsen, verzorgers
en zaakwaarnemers. Ook zij
leggen vaak de lat zo hoog, dat
grenzen bewust of onbewust
moeten worden opgezocht. Dat
commerciële belangen daarbij
vaak leidend zijn, is voor niemand
een geheim. Ik vraag me af of

sponsors, media, begeleiders en
supporters zich wel voldoende
bewust zijn van de enorme druk
die zij op de schouders van hun
favorieten leggen. Per slot van
rekening zijn sporters ook maar
gewone mensen. Ik hoop dat de
komende tijd die discussie niet
alleen in Italië, maar ook in
Nederland wordt gevoerd. Of het
nu gaat om sponsors uit de
schaatssport of het zwemmen,
programmamakers van de
publieke en commerciële omroep
en begeleiders uit de turnsport of
het wielrennen, maakt me eerlijk
gezegd niet zoveel uit. Ook de
overheid hoort wat mij betreft
aan tafel te schuiven in het
maatschappelijke sportdebat.

Pantani’s te korte leven heeft
geleerd dat een topsporter heel
veel kan, maar dat het verschil
tussen een held en slachtoffer
soms ook erg klein kan zijn. De
wielrenner Pantani wil ik vooral
herinneren als een held, als een
mythe. Zijn carrière is als zijn
ongewassen gele trui: niet brand-
schoon, maar wel fascinerend.

Joop Atsma is voorzitter van de
KNWU en Tweede-Kamerlid voor
het CDA.
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door Henk de Witt

Adriaan Groenendijk,
levende dammascotte

Het interview vindt eind 2003
plaats in café ‘Het Boterhuis’ achter
het Delftse stadhuis. Adriaan is hier
als bezoeker van het Internationale
Jeugdtoernooi, dat in Groningen is
gestart en nu vlak voor oudjaar in
Delft zijn apotheose beleeft. Hij
bestelt thee. Ik neem liever iets
gezonds. De buitentemperatuur is
bar winters en ik voel een stevige
verkoudheid opkomen. Cognac dus.
Adrianus Jan Groenendijk werd op
25 juni 1948 geboren in Baren-
drecht. ‘Hetzelfde geboortejaar als
Gantwarg’ voegt hij er aan toe. ‘En
nooit Arie zeggen! Alleen een
vroegere baas mocht mij Arie
noemen, van die man moest ik
tenslotte eten’. Adriaan groeide op
in een gezin met acht kinderen. Vijf
jongens en drie meisjes. ‘Breed had-
den we het niet. Vader had eigenlijk
drie banen. Hij was bakker, koster
van de hervormde kerk en hij
onderhield een grote moestuin.
Daarnaast was hij een fotomaniak,
dat heb ik dus niet van een
vreemde’.

Hoe ben jij met dammen in
aanraking gekomen? 

‘Via een oom. Die speelde bij EDDV
(Eerste Dubbeldamse Dam
Vereniging in Dubbeldam’. Via een
kleine uitweiding over Dubbeldam
- vroeger een zelfstandig dorp, nu
een wijk van Dordrecht - waar
onder anderen de bekende dam-
familie Van de Weteringh vandaan
komt, vervolgt Adriaan: ‘Met die
oom damde ik af en toe toen ik een
jaar of negen, tien was’.
Begin jaren zestig bezocht Adriaan
de LTS in Rotterdam. ‘Daar damden
we in de kantine in de middag-
pauze. Het kostte ons vaak moeite
om weer op tijd in de les te zijn. Op
een dag kwam de directeur langs
toen er net een heel spannende
partij aan de gang was. Hij bleef
geboeid kijken, ook toen de klok
aangaf dat de middaglessen al
waren begonnen. Wij zagen onze
kans schoon, die partij moest
natuurlijk uitgespeeld worden.
Toen ik de klas binnenkwam was

Waar dammen, daar Adriaan.
De inmiddels 55-jarige dammer is op (bijna) alle
open toernooien te vinden als deelnemer. Bij
titeltoernooien op Nederlandse bodem is hij vaste
toeschouwer. En maakt hij foto’s, vele foto’s van de
deelnemers. Adriaan Groenendijk is gemakkelijk te
herkennen aan zijn pet, met daarop een hele
verzameling speldjes die verbonden zijn met goede
herinneringen. De kleine Rotterdammer is
praatgraag, schuwt de betere borrel niet, is altijd
vriendelijk en goedlachs. Met zijn fototoestel en zijn
petje dat nooit afgaat, ook niet als hij speelt, is hij
een levende dammascotte.

de les al een uur aan de gang. Vond
ik niet erg, want we kregen lassen.
Daar had ik een hekel aan en die
leraar mocht ik trouwens ook niet
zo. “Als je klachten over me hebt,
moet je bij de directeur zijn” zei ik
brutaal tegen hem. Op die LTS dam-
den we ook met vijftallen tegen
andere scholen’.
Op zijn zestiende werd Adriaan lid
van Denk en Zet in Barendrecht. Hij
was het enige jeugdlid en doorliep
een harde leerschool. ‘In het begin
verloor ik alles, werkelijk alles!’ Hij
liet zich echter niet ontmoedigen.
Op zondagavond kwam hij vaak
thuis bij Henk Blom, de voorzitter
van de vereniging. ‘We volgden een
vast stramien. Eerst Studio Sport
kijken, dan een potje dammen’. Ook
werden wel damboekjes door-
genomen of gezamenlijk proble-
men opgelost. Adriaans doorzetten
werd beloond. Later werd hij club-
kampioen, bekerwinnaar en top-
scorer van het Barendrechtse team’.

‘Eerst Studio Sport

kijken, dan een potje

dammen.’
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Is winnen belangrijk voor je?

‘Nee, absoluut niet! Ik ben wel
enorm fanatiek, wil altijd zo goed
mogelijk spelen. Maar in een
prettige verstandhouding met mijn
tegenstander. In die zin kan ik ook
genieten van een verliespartij, als
het maar een mooie partij is
geweest’.

Kraanbouw
In hetzelfde jaar dat hij lid werd
van Denk en Zet in Barendrecht
ging de zestienjarige Adriaan
werken. Twintig jaar werkte hij als
monteur in de kraanbouw. Eerst
tien jaar bij Hensen, een groot
bedrijf met 650 werknemers. Begin
jaren zeventig ging het berg-
afwaarts met het bedrijf. Eerst werd
er stevig afgeslankt. Er bleef een
kleine montageploeg over. Adriaan
werd uitgezonden door het hele
land. Ook deed hij klussen in België
en Zweden. In Stockholm moest hij
een torenkraan reviseren. Daar zag
hij de man met de zeis in de ogen,
want het scheelde een haartje of hij
had een doodsmak van zes meter
gemaakt. In 1974 ging hij aan de
slag in de scheepsbouw in Vlaar-
dingen-Oost. Het damspel bleef
hem stevig in de greep houden. Met
graagte vertelt hij hoe hij in de
trein op weg naar Vlaardingen-
Oost zat te dammen met een Poolse
collega en hoe ze bij het overstap-
pen op Rotterdam CS voorzichtig
over het perron liepen, het bord
horizontaal houdend om de stand
niet te ruïneren. De partij werd in
de volgende trein voortgezet. Ook
zat hij een keer te dammen in de

trein van Eindhoven naar Baren-
drecht, toen de conducteur die zijn
kaartje kwam knippen, de dammer
Martin Dol bleek te zijn. De conduc-
teur schotelde hem een dam-
probleem voor. Dat moest hij maar
eens oplossen gedurende de rest
van de treinreis.
Na een jaartje scheepsbouw keerde
Adriaan terug naar de kraanbouw.
Het werk viel hem steeds zwaarder,
op het laatst kwam hij door het
vele overwerk nauwelijks meer aan
dammen toe. Van 1979-1984 stopte
hij zelfs helemaal met dammen.
Toen hij in 1984 werd ontslagen
meldde hij zich echter onmiddellijk
weer aan het damfront. Hij bleef
een halfjaartje werkloos en vond
een nieuwe baan bij Teleflex een
bedrijf met dertig werknemers,
gespecialiseerd in interne trans-
porttechniek voor grote bedrijven.
Daar werkte hij met veel plezier.

Enthousiast vertelt hij hoe ze
bijvoorbeeld een transportsysteem
voor Philips ontwikkelden. ‘Daar
worden tal van onderdelen, onder
anderen beeldbuizen, door het
bedrijf heen getransporteerd. Het
systeem dat wij maakten, daar kon
je een beker water opzetten zonder
dat er ook maar één druppeltje
werd gemorst!’

Salou
In 1997 strandde zijn huwelijk.
Zoiets is altijd ingrijpend, zeker als
er kinderen zijn. Adriaan heeft twee
kinderen. Er was echter ook een
gunstige keerzijde aan de medaille.
Adriaan kreeg meer ruimte om te
dammen. Hij ging mee naar het
toernooi in Salou, wat sindsdien zijn
favoriete toernooi is gebleven.
‘Lekker warm daar. Goed voor mijn
gewrichten’. Want Adriaan lijdt aan
gewrichtsreuma. Daardoor is het
fietsen van lange afstanden vrijwel
passé. Want dat deed hij ook graag.
In de jaren zeventig stapte hij een
keer op de racefiets naar Huissen
om daar een wedstrijd Huissen-RDG
bij te wonen. In die tijd speelde Ton
Sijbrands bij RDG en Adriaan was
en is een grote fan van Sijbrands.
Zijn bewondering was ontstaan
toen Sijbrands in 1967 een simul-
taan in Barendrecht had gegeven.
Reuma is overigens niet zijn enige
ongemak’. Als jochie had ik al zeer
slechte ogen. Op de basisschool had
ik plus 61/2 en nog een lui oog erbij
ook. Ik heb een probleem met het
waarnemen van contrasten. Al een
tijdje had ik daarom een eigen bord
bij me, maar nu speel ik op een bord
met blauwe velden. Dat scheelt een
slok op een borrel. Roy Liem-Kon-Tja
(jeugdspeler van Den Haag die ook
slechtziend is, HdW) is door mij nu

Hiernaast twee composities die Adriaan publiceerde in het clubblad van
Constant-Charlois, de CCR-koerier. Veel plezier met het ontrafelen van deze
damraadsels!

Bezit Adriaan een verborgen damgenialiteit? Volgens de grote meester
Harm Wiersma wel. Wiersma wijdde vorig jaar een aflevering van zijn
rubriek in de Telegraaf aan Adriaan Groenendijk onder de kop ‘Verborgen
Genialiteit’. Adriaan had hem een aantal composities van zijn hand laten
zien alsmede een dijk van een forcing in een door hem gespeelde partij.
Hoezo ‘verborgen?’ Wiersma zegt eerlijk dat hij de brille van de composities
niet achter Groenendijk had gezocht, wat vermoedelijk te maken heeft met
Adriaans bescheiden plaats op de ratinglijst.
Overigens maakt Harm nog melding van een prijs die Adriaan van een
dagblad kreeg voor ‘meest opvallende vakantiefoto’. Het was een foto met
een drijvend dambord in een zwembad in Salou.
Ook hangen er foto’s van Adriaan in het damcentrum van het Zuid-
Russische Ufa.

‘Ik kan genieten van

een verliespartij, als

het maar een mooie

partij is geweest.’
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ook met zo’n blauw bord gaan spelen’.
Na de ontdekking van Salou volgden
andere zomertoernooien zoals Hierden
en Nijmegen. Nu is er bijna geen
zomertoernooi meer waar Adriaan
Groenendijk ontbreekt. Tegenwoordig
speelt hij bij Constant-Charlois in
Rotterdam, de stad waar hij al ruim
twintig jaar woont, eerst in
Lombardijen, de laatste tien jaar in
Pendrecht. Hij beleeft een goed jaar en
scoort er lustig op los in het tweede
team, dat landelijke tweede klasse
speelt. Sinds hij eind jaren negentig
werd afgekeurd om te werken, vult het
dammen nog meer zijn bestaan. Er
ontstonden vriendschappen, zoals met
Piet Rozenboom uit Den Haag en Feiko
Stoppels uit het Groningse Muntendam.
De laatste leerde hij in 1998 in Hierden
kennen. Adriaan logeert er geregeld als
hij afreist naar het hoge noorden. Want
voor dammen is hem geen afstand te
ver. Of het nu om het bijwonen van een
EK in Hoogezand-Sappemeer gaat, om
deelname aan een oliebollentoernooi in
de veenkoloniën of een dagtoernooi in
Drenthe.
We bestellen een nieuw rondje thee en
cognac. Wie zoveel toernooien bezoekt,
kan natuurlijk de nodige damanekdotes
opdissen. Hij heeft nog pret als hij
terugdenkt aan de match Sijbrands-
Andreiko in 1973. Adriaan liep daar rond
met een oud Russisch fototoestel dat
enorm veel lawaai maakte. Elke keer als
hij een foto nam leek het of er een
Iljoesjin overvloog. Ineens schiet hem
een anekdote van zijn werk te binnen.
‘We kregen een nieuwe directeur die in
de tuin van zijn nieuwe villa bezig was
en de steel van zijn schop brak op een
boomstronk. Hij kwam met de gebroken
schop naar het bedrijf met de vraag of
iemand er een ijzeren steel aan kon
zetten. Een klusje voor Adriaan. Ik zagen
en slijpen. Ik heb een laagje zilver op de
steel gespoten. Toen de schop klaar was
heb ik hem op de kamer van die
directeur gezet, op een moment dat hij
afwezig was. Ik had er een kaartje aan
bevestigd met de tekst: “Sommige
directeuren krijgen een gouden
handdruk, maar er zijn er ook die
krijgen een zilveren schop”. Hij schatert.
‘Kijk, daar hou ik van, iets geks
bedenken’. We zouden nog uren kunnen
praten. Een heel Damspel kunnen
vullen. Maar Adriaan heeft alle begrip
voor mijn argument dat er ook nog
ruimte over moet blijven voor andere
damzaken. Zoals het Internationale
Jeugdtoernooi. We gaan maar eens
terug naar het DuWo Denksport-
centrum om te kijken hoe het er voor
staat met de internationale pupillen..

Gep Leeflang

Galgenmaal
Een afscheid in stijl, zo hielden de spelers van damclub Apeldoorn elkaar op
zaterdag 28 februari voor. Er was royaal gewonnen van Hijken DTC en het
ereklasseseizoen was waardig besloten. Zoals zo veel clubs doen, pakte het team na
afloop een Chineesje. Bedankt allemaal, tot ziens.

De kost was smakelijk, de nasmaak echter bitter. Een galgenmaal, zo merkte de een
op. Nee, het laatste avondmaal, zo constateerde een ander. Gedeeld derde geworden
op het hoogste niveau, maar het verhaal is over en uit. Damclub Apeldoorn zegt zijn
ambities vaarwel. Waarschijnlijk speelt de club volgend seizoen überhaupt niet meer
in de ereklasse.
De verklaring? Het antwoord zat -onschuldig - aan tafel: Tjalling Goedemoed.
Halvefinalist, profspeler, trainer, medewerker van Het Damspel, ex-lid van de
Bondsraad. Verdienstelijk lid van de dambond en promotor van de damsport. Hij had
zich gedurende het seizoen de woede van de Gelderse Dambond op de hals gehaald
door op een internetforum een ander KNDB-lid van NSB-praktijken te betichten. Die
Gelderse Dambond royeerde hem en de KNDB ging kritiekloos in op het verzoek het
royement ogenblikkelijk (dezelfde dag) over te nemen, opdat Goedemoed niet meer
zou kunnen meespelen in de wedstrijd één dag later tegen Maas van ‘t Hoog.

Met het uitgesproken royement blunderden beide bonden reusachtig. Los van de
vraag of Goedemoed zijn woorden wel had moeten intikken, sloegen de bonden
procedureel een flater. Na afloop resteerde slechts een genante vertoning van wringen
in alle mogelijke bochten om het bestuurlijke gezichtsverlies zo beperkt mogelijk te
houden. Desondanks leidde de affaire tot het aftreden van twee leden van het
bondsbestuur en had ook zijn weerslag in de bondsraad.

Omzichtige moeizame excuses aan het adres van Goedemoed. Een royement dat
ineens een schorsing van een paar dagen bleek te zijn. En een reglementaire nul van
de speler die gewoon intact bleef. Niet volgens een tuchtprocedure schuldig bevonden,
maar wel degelijk bestraft. Juristen zouden er schuddebuikend van het lachen mee
naar een rechter kunnen stappen en die zou op zijn beurt ook niet meer bijkomen van
de bestuurlijke dwalingen.
Binnen Apeldoorn-kringen wordt de humor ervan echter niet ingezien. De gedupeerde
speler heeft de bond inmiddels gesommeerd de kortstondige schorsing alsnog nietig te
verklaren. Niet alleen omdat de bond in de kwestie Goedemoed procedureel volstrekt
nat gaat. In diverse media zag Goedemoed later hoe vergelijkingen met NSB’ers
werden getrokken. Zoals ook Ceausescu’s Securitate en de Oost-Duitse Stasi-praktijken
jarenlang werden gebruikt om verderfelijke acties mee te vergelijken. Goedemoed wil
volledige rehabilitatie.
Voor zijn club komt die te laat. Tijdens de wedstrijd waarin hij was geroyeerd maar
toch speelde op straffe van een reglementaire nul, vervloog de Apeldoornse
kampioensdroom. Zou Maas van ‘t Hoog zonder de affaire-Goedemoed ook hebben
gewonnen? Wellicht. Maar zeker is dat het royement de spelers van de thuisclub
tijdens de partij danig bezighield en hun spel beïnvloedde. Zou Apeldoorn
kampioenskansen hebben gehad als die wedstrijd was gewonnen? Waarschijnlijk zou
Heijting Huissen toch wel de sterkste zijn gebleken. Maar zeker is dat na die verloren
wedstrijd het hoofd gefrustreerd in de schoot werd geworpen en de kampioensrace
vroegtijdig werd opgegeven. Negenvoudig wereldkampioen Tsjizjov werd niet één keer
meer opgeroepen. De combinatie van verontwaardiging en berusting nam de ploeg in
een wurggreep.

Sponsor, bestuur en teamleiding van Apeldoorn voelden zich geschoffeerd door de
bond en hakten een knoop door. Op zaterdagavond 28 februari werden, nadat de
bordjes nasi waren leeggegeten, de handen geschud. ‘Vaarwel, het ga je goed,’ in
plaats van: ‘Tot volgend seizoen’. De ambities zijn voorbij. Dat bestuurlijk onvermogen
het competitieverloop zo straffeloos kan beïnvloeden, is onverteerbaar.
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De commissaris vond het verba-
zingwekkend dat topdammers die
de hele wereld tot hun domein
mogen rekenen, uitgerekend in
Zwartewaterland konden worden
bijeengebracht. Hij complimen-
teerde de organisatoren en de vele
vrijwilligers. Verder prees hij de
ondernemingslust van de bedrijven
in Zwartewaterland en was hij blij
met de ruime media-aandacht
gedurende het gehele toernooi.
Ook wethouder Meijer van Zwarte-
waterland sprak zijn waardering
uit aan het adres van organisatoren
en vrijwilligers. Moeiteloos werd
niet alleen de organisatie ter hand
genomen, maar men schroomde
ook niet om de noodzakelijke
barrage op zich te nemen.
Dr. Wouter van Beek, oud-voorzitter
van de Werelddambond FMJD, vond
het zinvol en noodzakelijk dat van
dit WK een toernooiboek werd
uitgebracht. Aan de hand van het

De overhandiging van het
WK-boek. Van links naar
rechts: Ton Sijbrands, Henk
Boers, Driek de Goede,
vennoot van Tamek, en 
de Commissaris van de
Koningin in Overijssel,
mr. Geert Jansen.

(foto G.J. Pierik)

boek kunnen de lezers het toernooi
herbeleven. De damsport nodigt uit
tot sportieve strijd, die vaak tot op
hoge leeftijd kan worden beoefend.
De sfeer in dit toernooi was
vriendelijk en collegiaal. Een
dampartij lijkt op een ijsberg. 90%
van wat wordt overwogen, blijft
onder de oppervlakte verborgen.
Dankzij de analyses wordt een
groot deel voor de liefhebber
zichtbaar gemaakt.
Ebbo de Jong, de voorzitter van de
KNDB, vond dat er in het afgelopen
jaar in Zwartewaterland een
geweldige prestatie is geleverd. De
nationale dambond is hiervoor zeer
dankbaar. Hij wees erop dat de
damsport in ons land wellicht
evenveel beoefenaars telt als het
voetballen. De organisatiegraad
van het dammen is echter
bedroevend laag. Dat levert grote
moeilijkheden op. Terwijl het jaar
2004 in Europees verband is

Commissaris Jansen van Overijssel 
krijgt eerste exemplaar WK-boek

uitgeroepen tot ‘Jaar van de sport
heeft de Nederlandse overheid de
subsidiekraan ver dichtgedraaid.
Steun van sponsors is daarom meer
dan ooit noodzakelijk om allerlei
activiteiten doorgang te laten
vinden.
Medehoofdsponsor en ceremonie-
meester Driek de Goede sloot de
bijeenkomst op de hem eigen
geestige wijze.

De hoofdsponsors van het WK 2003
waren: Tapijtgroothandel Interfloor,
Tamek accountants en belasting-
adviseurs en Hotel Zwartewater
(alle uit Zwartsluis), De Meeuw
Bouwsystemen (Hasselt), Hoekman
Grafische Groep (Genemuiden,
Zwolle, Rijssen), de provincie
Overijssel en de gemeente
Zwartewaterland, de KNDB en de
Trust of 100 Kings.

Mr. Geert Jansen, Commissaris van de Koningin in de
provincie Overijssel, heeft het eerste exemplaar van het 
WK-boek ontvangen uit handen van Henk Boers en Ton
Sijbrands. Dit gebeurde 16 februari tijdens een korte
ceremonie op het Provinciehuis in Zwolle.
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‘WK dammen 2003’ prachtig 
naslagwerk en studieboek

Al een paar maanden na de barrages om het wereld-
kampioenschap 2003 is het toernooiboek verschenen.
De prestaties van wereldkampioen Alexander Georgiev
en de andere topdammers krijgen in het prachtige
toernooiboek ruime aandacht.

Samensteller Henk Boers verdient een flinke
schouderklop voor zijn noeste arbeid. En de analyses van
Ton Sijbrands en Gerrit Boom mogen met ere worden
genoemd. De rondeverslagen zijn van WK-perschef Leen
de Rooij.
Het dikke boek - 324 bladzijden! -  is verluchtigd met
ongeveer 150 foto’s van (voorafgaande) persconferenties,
van spelers en officials, van de opening, de loting, de
aansluitende boottocht, de ontvangst van de Overijsselse
commissaris, van mr. Pieter van Vollenhoven en
burgemeester Plomp van Zwartewaterland, de
ceremonie rond de openingszet en de prijsuitreikingen,
enz. De meer dan 400 diagrammen geven de
hoogtepunten weer van het toernooi en de
noodzakelijke barrages. Het is een naslagwerk en een
studieboek geworden.
Het boek vermeldt uiteraard de eindstand van het
toernooi en de voortschrijdingstabel. Het zou praktischer
zijn geweest als de stand per ronde bij het betreffende
rondeverslag zou staan. Verder kun je je afvragen of een
toernooiboek nog zulke uitgebreide rondeverslagen
moet opnemen. Maar hiermee zijn de enige punten van
kritiek genoemd.

Het boek is gedrukt bij Hoekman Grafische Groep
(Genemuiden, Zwolle en Rijssen) en is te bestellen door
€ 27,50 (inclusief € 2,50 verzendkosten) over te maken
op rekeningnummer 95.03.46.640 t.n.v. DSS en O&O te
Zwartsluis. Voor meer informatie kunt u contact

opnemen met Henk Boers,

De Moerasorchidee 19,
8064 HN Zwartsluis,
tel. (0383) 86 80 15 of
06-30 67 02 86.

Afscheid van 
Henk de Witt

Het is nog geen drie jaar geleden dat Henk de Witt zich
in Het Damspel aan de lezers voorstelde als de nieuwe
eindredacteur. Henk de Witt was toen al een druk
dambaasje. En toch wilde hij tijd vrijmaken voor het
werk aan het blad van de KNDB. Het zal de mensen die
de creatieve Delftenaar kennen niet verbazen dat hij
vol ideeën zat over de functie van Het Damspel en de
toekomst van het dammen. Dalende ledentallen,
toenemende vergrijzing en verstarring zijn
ontwikkelingen waarin Henk niet wil berusten. Om zijn
motivatie recht te doen, citeer ik de laatste zinnen uit
zijn introductie in het juninummer van 2001: ‘Ik kom
genoeg mensen tegen in de damwereld met
interessante, vernieuwende ideeën. Die ideeën
verdienen toetsing aan de praktijk, of ze zijn al met
succes op lokaal niveau toegepast. Het zal u niet
verbazen dat ik zal trachten om in samenwerking met
de andere redactieleden die succesvolle vernieuwingen
in Het Damspel voor het voetlicht te brengen.’
Tegelijk met Henk trad Lambert-Jan Koops aan als de
nieuwe hoofdredacteur. Hun samenwerking heeft nog
geen anderhalf jaar geduurd, Lambert-Jan had het te
druk. Vanaf najaar 2002 hebben Henk en ik aan Het
Damspel gewerkt. En het is goed om op deze plaats te
laten weten dat die samenwerking prima is verlopen.
Hoewel we in onze redactievergaderingen ook wel eens
mopperden, overheerste de tevredenheid - zeker bij
Henk -dat de veranderingen langzaam maar zeker op
gang kwamen.
Henk zette zelf zijn stempel op veel ontwikkelingen,
zoals de Bondsraad en de Delftse telling. Hij was de
grote man van het jaarlijkse DuWo-festival in Delft. Hij
nam het vrouwendammen serieus. En ook het
jeugddammen inspireerde hem tot vernieuwingen,
mede bedoeld om de jeugd voor het dammen te
behouden. Zijn eigen club, DOS in Delft, plukt de
vruchten van zijn arbeid.
Óok de komst van de enthousiaste en dynamische
Ebbo de Jong als KNDB-voorzitter was voor Henk een
signaal dat de vernieuwingen doorgingen. Toch ging
het mis. Volgens Henk hebben de behoudende
krachten in de damwereld het weer gewonnen, zoals
hij in januari in zijn afscheidsbrief aan de KNDB met
voorbeelden aantoont. Henk heeft ook zijn lidmaat-
schap van de Bondsraad opgezegd en gaat nu weer
energie steken in zijn eigen club en zijn eigen district.

Bob Nuys

Van de redactie
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Jubileumboek Huissen
vol historie en techniek

D.V. Huissen heeft zich altijd
ingespannen om de jeugd uit die
plaats naar de damvereniging te
halen en op te leiden. Men heeft
daar uitstekende successen mee
geboekt getuige de internationale
grootmeesters Geert van Aalten en
Gérard Jansen.

Eigen kweek
Behalve de eigen kweek wist de
vereniging gedurende al die jaren
ook sterke nationale en zelfs
internationale spelers naar het
tuinderstadje te halen en samen
vormden zij een vereniging die al
tientallen jaren op het hoogste
niveau meedraait. Natuurlijk zijn er
in al die jaren veel titels binnen-
gehaald. In 1960 werd het eerste
nationale kampioenschap veroverd
en enkele weken geleden het
tiende. Een beter cadeau konden de
spelers de jubilerende club niet
geven.
In Het Koelhuis, al jaren het
gebouw waar de activiteiten van
D.V. Huissen plaatsvinden, bruist
het altijd van de damactiviteiten.
Niet alleen de plaatselijke wed-
strijden worden er gespeeld maar
ook vinden er districts- en provin-
ciale wedstrijden en toernooien
plaats.
Ook werd er enkele malen het
nationale kampioenschap gehou-
den en het zal niemand verbazen
dat juist in dit jubileumjaar deze
titelstrijd wederom in Huissen
wordt gehouden.
Piet Levels is al veel jaren lid van
D.V. Huissen en heeft een groot deel
van de geschiedenis van de vereni-
ging meegemaakt. Het is daarom
geen toeval dat juist hij ter gelegen-
heid van het 70-jarig bestaan alle
feiten heeft verzameld en tot een
boek heeft weten te smeden.

Omdat er in die zeventig jaren zo
ontzettend veel is gebeurd, kon het
anders dan dat het een dit boek zou
geworden. In 350 bladzijden heeft
Levels vrijwel alle feiten voor het
voetlicht gehaald. Het is geen droge
opsomming geworden, want de
tekst wordt veelvuldig afgewisseld
met foto’s, krantenartikelen, car-
toons van Sijbrand van Eijk en veel,
heel veel (683 om precies te zijn)
diagrammen met partijfragmenten
van Huissense spelers.

Prominenten
Alle wetenswaardigheden zijn
chronologisch gerangschikt en
daarnaast heeft de samensteller
aandacht besteed aan enkele
specifieke onderwerpen. Een aantal
prominente (ex-)leden wordt in de
schijnwerpers gezet, zoals: Jos
Stokkel, Nikhila, Rob Clerc,
Alexander Baljakin en ... Baba Sy.
Veel lezers zullen niet weten dat de
Senegalese grootmeester in het
begin van de jaren zestig lid van
Huissen is geweest, evenals de dove
dichter-dammer Raymond Saint
Fort uit Haïti.
In Huissen waren het vaak dam-
families waar de vereniging op
dreef. Ook deze heeft Levels belicht.
In de damfamilies Van Aalten,
Berends, Hendriksen, Jansen,
Kemperman en Leijser ging het
dambord over van vader op zoon en
in veel gevallen op zonen.
Tenslotte heeft Levels aandacht
besteed aan enkele bekende
problemisten, zoals: Gerard Bogaars,
David Riupassa, Johan van den
Boogaard en Leen de Rooij. Ook zij
waren of zijn lid van d.v. Huissen.

Techniek
Vanwege de vele artikelen en spel-
fragmenten is het boek interessant
voor zowel degenen die van lezen
houden als voor die van techniek

houden. Voor de laatsten heb ik een
tweetal fragmenten uitgelicht.

In diagram 1 forceerde Geert van
Aalten tijdens het Ordina Open
1997 in Nijmegen met zwart de
winst tegen Marcel Knipper na 33-
28. Het ging als volgt: (23-29), 40-34*
(29x40), 35x44* (24-29), 47-41 of? (18-
22), 27x18 (13x33), 43-39 of? (20-24),
39x28 (24-30), 25x23 (17-22), 28x8
(19x46), 8-3* (14-19), 3x23 (46x14)!

In diagram 2 zien we Baba Sy in
actie tijdens een simultaan tegen
150 spelers. Een van zijn tegen-
standers (helaas is zijn naam
onbekend maar misschien wordt
het na deze publicatie alsnog
bekend, want ik zou er trots op zijn
om zo te verliezen) kon na een
slagzet (Levels schrijft ook in zijn
eerder verschenen boeken conse-
quent over slagzetten en niet over
combinaties) met een dam op bezet
veld het Afrikaanse genie de hand
schudden:31-27 (11-16)*, 28-23
(19x28), 32x23 (21x41), 34-30 (25x34),
39x19 (13x24), 33-28 (24x22), 35-30
(18x29), 42-37 (41x32), 38x7 (2x11), 36-
31 (26x37), 48-42 (37x39), 44x2!

De slagzet met een dam op bezet
veld die Ton Sijbrands in 1969 in
Suriname tegen Yagdis Sheoratan
uitvoerde is wereldberoemd
geworden maar deze doet er
nauwelijks voor onder!

Met één vraag blijf ik zitten,
namelijk: Waar moet D.V. Huissen
mee voor de dag komen bij het
75-jarig jubileum?

Onlangs verscheen het boek ‘Symfonie van damfragmenten’ van de hand van Piet Levels. De titel zal de lezer weinig
zeggen maar de ondertitel ‘70 jaren dammen in Huissen’ des te meer. Dit jaar is het zeventig jaar geleden dat in het
kleine Gelderse stadje onder Arnhem een damvereniging werd opgericht. D.V. Huissen, de naam Heijting Huissen
dateert van pas enkele jaren terug, groeide uit tot een van de bekendste damverenigingen in Nederland. Dat kon
worden bereikt door een enorme gedrevenheid van een groot aantal leden in al die jaren.

Marcel Knipper

Diagram 1
Geert van Aalten

Baba Sy

Diagram 2

Het boek, op A4-for-
maat, is te bestellen bij
het bondsbureau van de
KNDB, tel. 026-4952309.
De prijs is € 25,-
exclusief verzendkosten
( € 3,60). Wie straks in
april het NK bezoekt,
kan het boek ook daar
verkrijgen.

door Johan Haijtink
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Huissen: drank, dames
en ook nog dammen

door Fred Ivens

Ruim 33 jaar terug in de tijd. Op die
gedenkwaardige decemberzater-
dag(!) in 1968 ging in De Coehoorn
in Arnhem gezamenlijk de ontkno-
ping van de clubcompetitie van
stapel. Mijn club RDG was al - voor
de eerste keer in de historie -
gedegradeerd, maar de landstitel
was nog niet vergeven. Dankzij een
eclatante 14-6 triomf op Gezellig
Samenzijn (later met Joseph Blanke-
naar gefuseerd tot het huidige VAD)
kon Huissen de champagnekurken
laten plokken. Acht jaar eerder had
zij als eerste provincieclub de hege-
monie van de grotestedenverenigin-
gen (GS, Blankenaar, RDG, Constant,
those were the days...) doorbroken en
anno 2004 is Huissen nog wél
springlevend getuige de tiende
landstitel die onlangs al in de wacht
werd gesleept.
Op uitnodiging van speler/archi-
tect/suikeroompje(!?) Piet Levels,
voorzitter Hent van Deelen en
teamleider Jan Bouwmeister moch-
ten Ton Sijbrands, Jan Dallinga en ik
na afloop mee naar het feest.
Voorafgegaan door de fanfare op
een open wagen door dat Over-
Betuwse ‘stadje van plezier’,
ontvangst door de burgemeester
waarna in De Blauwe Engel zowel de
woorden- als de bierstromen pas
echt goed op gang kwam. Volgens
mij is het allemaal erg, heel erg
gezellig geweest en dook ik pas laat,
heel erg laat het hotelbed (nog
bedankt Piet!) in. Zodat ik dat
seizoen niet alleen op het dambord
een kater aan Huissen overhield.
Vier jaar eerder, in mei 1964, had ik
al zowel letterlijk als figuurlijk
ondervonden hoe innemend ze daar
kunnen zijn. Als twintigjarige
dienstplichtige soldaat der eerste
klasse mocht ik meedoen aan de
hoofdgroep van het jubileumtoer-
nooi. Ik werd ingekwartierd bij de
familie Lamers en daar bofte ik bij.
‘t Was bijna elke avond wel ergens
feest. Beatles en bier, Stones en

lokale schoonheden, ik zal toch eens
aan jongens als Michiel Kloosterziel
en Bas Messemaker vragen wat de
bandbreedte van hun damwereld is.

Whisky
Ik herinner me een nacht dat ik de
Fransman Pierre Coppola een bier-
glas vol met whisky liet opdrinken.
Zelf beperkte ik me ertoe de zon om
zes uur ‘s ochtend met een vers-
getapt biertje te begroeten. Drie(!)
uur later zat ik tegen Coppola achter
het bord en kon nog niet winnen.
Dat punt kwam ik achteraf net
tekort op de Haïtiaan Paul Germain,
Evert Bronstring en de Zwitserse
Hollander Jan Cazemier. Eigen
schuld, dikke bult dus.
Die Bronstring liet trouwens
studentenvriendjes overkomen die
‘s nachts luid lallend en scabreuze
liederen zingend, de afstand tussen
dancing Het Veerhuis en de (gratis)
cel van het politiebureau overbrug-
den. Waardoor, om contact te ver-
mijden, allerlei stelletjes wel een
rustig plekje móesten opzoeken. Dat
Veerhuis vond ik ook een van de
charmes van Huissen. Want in het
westen was ik niet gewend dat
vaders en moeders, oom en tantes
gewoon gezellig meegingen naar de
dancing.
Degene die nog het beste bestand
bleek tegen de verleidingen van
drank en dames, was mijn leeftijd-
genoot Ed Holstvoogd, de voor-
malige jeugdkampioen en vice-
kampioen van Nederland die samen
met de Senegalees Kouaté de tweede
plaats deelde achter de Haïtiaanse
dichter/dammer Raymond Saint
Fort, maar oud-wereldkampioen
Marcel Deslauriers, Wim de Jong,
Michiel Hisard, Hugo Verpoest, Jan
Bom, Bart van Aalten, en Pierre
Dionis achter zich liet.

Montmartre
Trouwens, weet u wie de jeugdgroep
won maar nog te jong was om mee
te feesten: inderdaad, de veertien-
jarige Ton Sijbrands. Na een

straatlengte volgden pas Andreas
Kuyken, Ruud Palmer en George
Mostovoy. Mijn oudste dochter heeft
thuis nog een tekening hangen die
deze kleurrijke Fransman tussen de
kunstenaars op Montmartre van
haar heeft gemaakt.
Ik ging dan wel zonder prijs naar
huis, maar had nog wel een halfjaar
een relatie met mijn eigen miss
Huissen. De allang met dammen
gestopte Martin Jonkhart (evenals
Holstvoogd afkomstig uit de
befaamde damschool van de Noord-
Hollander Geuke die zelfs met zijn
pupillen op fiets-damvakantie door
ons land ging) hield uiteindelijk zelfs
een bruid over aan dat gedenk-
waardige toernooi dat - u begrijpt
het al - voor de jongeren pas na een
spetterend slotfeest echt voltooid
verleden tijd was. Ach, veertig jaar
geleden deden we zelf wel aan
talentontwikkeling. En u ziet wat er
van ons is geworden, zal Johan
Krajenbrink er nu ongetwijfeld aan
toevoegen.
De al eerder genoemde Piet Levels is
verantwoordelijk voor deze nostal-
gische eruptie. Hij fabriceerde de 350
pagina’s dikke paperback ‘Symfonie
van damfragmenten’ met als onder-
titel ‘70 jaren dammen in Huissen
1934-2004’. Veel archiefwerk, foto’s
en krantenartikelen en bijna 700
diagrammen. In tegenstelling tot die
van mijn vader komt mijn naam er,
speltechnisch, niet in voor. Zeker
toch te veel gefeest.

Holstvoogd-St. Fort

Huissen 1964 toont aan dat er
voor Ed Holstvoogd kennelijk
sprake was van the day after
the night before. Hij vergreep
zich hier aan 29-24? 19x30 35x24
22x31 26x37 en moest na 8-13!
op klaarlichte dag een schijf
inleveren. De heer Weiss lonkt
zowel naar veld 47 als 49 en dat
kan niet tegelijkertijd worden
gepareerd. Na 14-20 25x14 23-29
34x34 18x9 kwam Eddy tegen
de latere winnaar echter nog
met de schrik vrij (1-1).

Een metalen plaatje aan een touwtje. ‘Joop de Loodgieter’
staat erop. Bart van Aalten en Jan Edink hadden er ook één
denk ik met enige weemoed terug. Zouden Henk Kemperman,
Wouter van Beek en Ton Sijbrands de carnavalsonderschei-
ding nog hebben bewaard? 

Het fragment 
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Ereklasse
Heijting Huissen 11 10 1 0 21 128-92
Witte van Moort 11 6 2 3 14 113-107
Van Stigt Thans 11 5 3 3 13 123-97
Meurs/DEZ 11 6 1 4 13 118-102
Apeldoorn 11 5 3 3 13 117-103
Hiltex 11 5 1 5 11 113-107
Tomahaok/Westland 11 4 3 4 11 112-108
Hijken DTC 11 5 0 6 10 105-115
Maas van ‘t Hoog 11 4 1 6 9 105-115
Angarde Informatica 11 4 1 6 9 101-119
Wolter & Dros/ADG 11 2 1 8 5 104-116
Dammers uit Oost 11 1 1 9 3 81-139

Hoofdklasse
CEMA/De Vaste Zet 11 8 3 0 19 135-85
PWG ‘s-Gravenpolder 11 9 1 1 19 122-98
Troesoe 11 8 2 1 18 134-86
DES Lunteren 11 7 0 4 14 121-98
Heijmans Excelsior 11 6 1 4 13 114-106
De Oldehove 11 4 2 5 10 109-111
RDC 11 3 3 5 9 102-118
Nijverdal 11 3 3 5 9 101-119
VAD Amsterdam 11 2 4 5 8 102-118
Beter/Dordrecht 11 2 3 6 7 100-120
Dammers uit Oost 2 11 1 2 8 4 90-130
RDG-DIO 11 1 0 10 2 89-131

Eerste klasse A
DVSB 11 9 2 0 20 131-89
Het Noorden 11 8 2 1 18 131-89
Heijting Huissen 2 11 6 4 1 16 127-93
Witte van Moort 2 11 5 3 2 15 120-100
Huizum 11 6 2 3 14 130-90
Franeker/Visser 11 6 2 3 14 123-97
DIOS 11 2 5 4 9 106-114
Hijken DTC 2 11 3 3 5 9 97-123
Lent 11 3 1 7 7 97-123
WSDV 11 2 2 7 6 94-126
Harderwijk 11 1 1 9 3 89-131
Warffum 11 0 1 10 1 75-145

De eerste zes clubs promoveren naar de hoofdklasse.
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Overleden
Het bestuur geeft met
leedwezen kennis van het
overlijden van:
A. Scharenborg, DIOS
Eibergen; B. Lykelema, DC
Opeinde; P. Jorritsma, SDC
Sneek; K. Sollie, SSS Kampen;
L.G. Damen, SDO Oss.

Rectificatie
Door een vervelende fout bij
de ledenadministratie is in
het vorige nummer ten
onrechte de heer Leo Ribbers
vermeld bij de overledenen. In
de ledenadministratie zijn de
heren Ribbers en Scharenborg
verwisseld. Wij bieden de heer
Ribbers en andere betrokke-
nen onze diepgemeende
excuses aan voor deze
domme fout.

Ledenadministratie KNDB

Titels
Bas Messemaker heeft bij de
halve finale de titel Nationaal
Meester (MN) behaald.

Eindstanden Na

Het kampioensteam van DV Heijting Huissen. Vlnr staand: Mark
Kemperman, Jan Willem Heijting, Geert Berends, Geert van Aalten,
Gérard Jansen, Marcel Jansen, zittend: Martijn Vissers, Alex
Mathijsen, Joost Hendriksen, Alexander Baljakin, Guntis Valneris.



11

Tweede klasse E
Den Haag 10 10 0 0 20 142-58
DOS Delft 10 8 0 2 16 125-75
GDC Gorinchem 10 7 0 4 14 111-89
Tomahaok/Westland 2 10 5 2 3 12 99-101
Middelburg 10 5 0 5 10 99-101
De Variant 10 3 3 4 9 99-101
Constant-Charlois 2 10 4 1 5 9 99-101
PWG ‘s-Gravenpolder 2 10 4 1 5 9 93-107
Verhaar Montage Albl. 10 3 0 7 6 88-112
Van Stigt Thans 3 10 2 0 8 4 74-126
Beter/Dordrecht 2 10 0 1 9 1 71-129

De eerste vier clubs promoveren naar de eerste klasse.

Tweede klasse F
Raes DC Maastricht 9 8 1 0 17 117-63
NOAD 9 7 0 2 14 101-79
Angarde Informatica 2 9 6 1 2 13 102-78
EAD 9 4 1 4 9 97-83
Meurs/DEZ 2 9 4 1 4 9 93-87
CEMA/De Vaste Zet 2 9 4 1 4 9 90-90
Heijting Huissen 3 9 3 1 5 7 79-101
Heijmans Excelsior 2 9 3 0 6 6 82-98
Raes DC Maastricht 2 9 1 2 6 4 72-108
TDV 2 9 1 0 8 2 67-113

De eerste vier clubs promoveren naar de eerste klasse.

Eerste klasse B
Damlust 11 8 1 2 17 128-92
Van Stigt Thans 2 11 6 3 2 15 119-101
IJmuiden 11 6 2 3 14 120-100
TDV 11 5 3 3 13 116-104
Constant-Charlois 11 5 3 3 13 108-112
Hiltex 2 11 4 4 3 12 119-101
Schagen 11 2 5 4 9 111-109
Ons Genoegen Utrecht 11 2 5 4 9 104-116
Denk en Zet 11 3 3 5 9 101-119
SNA 11 3 2 6 8 105-115
PSV Dammen 11 3 2 6 8 101-119
Source+NDG 11 2 1 8 5 88-132

De eerste zes clubs promoveren naar de hoofdklasse.

Tweede klasse A
Gorredijk 10 8 0 2 16 123-77
Fortuin Dokkum 10 6 2 2 14 114-86
Huizum 2 10 6 1 3 13 105-95
Mildam 10 6 0 4 12 104-96
Pekelsma 10 5 2 3 12 101-99
Groningen 10 4 1 5 9 100-100
Rinsumageest 10 3 3 4 9 92-108
Het Noorden 2 10 3 2 5 8 100-100
Prov. Gronings Tiental 10 3 1 6 7 89-111
BEGB Cornjum 10 2 2 6 6 85-115
Hijken DTC 3 10 0 4 6 4 87-113

De eerste vier clubs promoveren naar de eerste klasse.

Tweede klasse B
EDC 10 9 1 0 19 127-73
DES/NGKZ 10 7 2 1 16 122-78
Ons Genoegen Wapenveld 10 6 3 1 15 117-83
Tamek Marknesse 10 5 3 2 13 106-94
DOS Heino 10 4 3 3 11 101-99
De Vechtstreek-Oost 10 3 2 5 8 101-99
DamRa 10 2 3 5 7 93-107
Almelo 10 2 3 5 7 92-108
Maas van ‘t Hoog 2 10 3 1 6 7 90-110
Bornse Damvereniging 10 1 3 6 5 80-120
Witte van Moort 3 10 0 2 8 2 71-129

De eerste vier clubs promoveren naar de eerste klasse.

Tweede klasse C
WSDV 2 10 9 1 0 19 128-72
Univé Bunschoten 10 8 2 0 18 124-76
DVSB 2 10 5 2 3 12 112-88
BDV Bennekom 10 6 0 4 12 106-94
Apeldoorn 2 10 4 3 3 11 109-91
DDC 10 5 0 5 10 101-99
DES Lunteren 2 10 3 2 5 8 88-112
Lelystad 10 3 1 6 7 95-105
SSS 10 2 1 7 5 82-118
ONASV 10 1 2 7 4 81-119
Wolter & Dros/ADG 2 10 2 0 8 4 74-126

De eerste vier clubs promoveren naar de eerste klasse.

Tweede klasse D
Samen Sterk 10 8 1 1 17 124-76
Amstelland 10 8 0 2 16 124-76
Zaanstreek 10 6 1 3 13 119-81
Leids Damgenootschap 10 6 0 4 12 123-77
Heemstede 10 6 0 4 12 107-93
Zaanstreek 2 10 6 0 4 12 100-100
HDC 10 4 0 6 8 95-105
RDG-DIO 2 10 3 0 7 6 83-117
RDC 2 10 2 1 7 5 81-119
Gandhi 10 2 1 7 5 70-130
Den Haag 2 10 2 0 9 4 74-126

De eerste vier clubs promoveren naar de eerste klasse.

tionale Competitie 2003-2004

Nacompetitie 13 maart
Winnaar geplaatst voor ereklasse
Angarde Informatica-PWG ‘s-Gravenpolder 13-7

Winnaars geplaatst voor hoofdklasse
Dammers uit Oost 2-DIOS 6-14
Schagen-RDG-DIO 11-9

Winnaars geplaatst voor eerste klasse
WSDV-Pekelsma 14-6
Heemstede-SNA 7-13
Harderwijk-DOS Heino 17-3
Middelburg-PSV Dammen 8-12
Apeldoorn 2-Warffum 8-12
Meurs/DEZ 2-Source+NDG 9-11

Nacompetitie 20 maart
Winnaar geplaatst voor ereklasse
PWG ‘s-Gravenpolder-Wolter & Dros/ADG 9-11
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Problematiek
Johan van den Boogaard
Dr. Van Erpstraat 75
5341 AX Oss

Ter oplossing
Voor alle problemen geldt: wit speelt en wint

Diagram 887
Russische auteur

Diagram 888
A. Stuurman ob.

Diagram 885
L. de Rooij

Diagram 886
J. van den Boogaard

Diagram 883
H. van Es

Diagram 884
W. Riemens

Diagram 881
A. Wuijtenburg

Diagram 882
Drs. P. Kuijper

Diagram 879
Ir. J. Viergever

Diagram 880
D. de Ruiter

Oplossingen van de problemen uit het
novembernummer 2003:

859. (J. Bus) 27, 404, 43, 32, 30, 28, 7, 1 (20) 15 (14) 42 (21A) 26 (27) 3 (19) 9 (32) 4
(23) 15. A (22) 38 (28) 15 (32) 42 (19) 15 (23) 20.
860. (A. Tavernier) 27, 339, 28, 22, 29,m 24, 38, 10 (32) 5 (38) 37 (43) 48 (49) 30,
44, 44.
861. (A. van Mourik) 43, 27, 30, 25, 21 (23)- op (22) 17, 17 - 17 (28) - op (29) 22 (33)
7 (12) 1 (37) 21 (48) 41, 37, 37.
Een fraaie compositie van Arne.
862. (A. Wuijtenburg) 29 (een prachtig begin) 42, 37, 29, 3, 24, 2. Guerra. Janus
kan er wat van.
863. (J. Klomp) 21, 27, 30, 43, 4 (44) 47 (24A) 39 (35) 42 (40) 34, 15 (37) 47. A(49)
44, 15 (23) 20.
Dit maal eens een niet zo moeilijk eindspel van mijn oud-clubgenoot
864. (Ir. J. Viergever) 8, 28, 38, 3, 50 (over 19) 8, 40, 5
Ook onze voorzitter van de K(ring) V(oor) D(amproblematiek) maakt het de
oplossers niet al te moeilijk. Wel mooie meerslagen.
865. (L. Faber) 272, 41, 40, 44, 39, 3, 30, 24, 46 (40) 28 (45) 50
Via vlotlopende meerslagen komt Leo tot een bekende opsluiting.
866. (J. van den Boogaard) 32 (28A) 33, 483, 18, 20, 33, 12, 8, 439, 9, 4. A(46) 41,
33, enz.
Dit was 
867. (J. A. Pennings ob.) 428, 31, 41, 28, 450, 23, 40, 38, 19, 29, 23, 4, 2, 5. 46/5.
Dit was de bedoeling van uw redacteur voor het Kerstprobleem. Helaas is er
een b.o.: 47-42, 37-31, 42x31, 39x28, 45-40, 25x23, 44-40, 43-38, 48x19, 18x29, 29-
23, 13x4, 4x2, 2x10.
Als winnaar kwam uit de bus R. van Egmond, Korenmolen 82 uit Alphen
a/d Rijn. Proficiat. Als hij zijn bank- of gironummer opgeeft aan het
Bondsbureau (tel. 026-4952309) dan krijgt hij het geldbedrag toegestuurd.
868. (L. de Rooij) 449, 40, 41, 28, 38, 43, 20, 24, 20, 12, 2, 5, 2.
Na omzwervingen van de zwarte dam op 49 komt wit na 18-12 op 5, zodat
hij dam 46 ook nog kan inpikken om tot het geliefde Guerramotief te
komen. Oplosser G. van Os vindt dan Leen de Guerra tot kunst heeft
verheven.



WEDSTRIJD problemen maken voor starters
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In Het Damspel en het blad De Problemist wordt een wedstrijd uitgeschreven voor beginnende
damproblemisten *. Er wordt gestreden in drie categorieën, elk met als inzet een kampioenstitel
2004. Je hoeft geen crack te zijn om mee te doen. Met leuke ideeën kun je heel ver komen.

Het officiële wedstrijdreglement 

1. a. Je bent lid van een bij de KNDB aangesloten
damclub of
b. Je bent lid van de Kring voor Damproblematiek
(vermeld je damclub bij je inzending)

2. Je speelt in één van de drie deelnemers-
categorieën 
a. leeftijd op 1 januari 2005 niet ouder dan 15 jaar
b. leeftijd op 1 januari 2005 vanaf 15 jaar doch niet
ouder dan 25 jaar
c. alle (overige) leeftijden
(vermeld je geboortedatum en de categorie
waarin je mee wilt doen bij je inzending)

3. Je hebt niet of nauwelijks eerder damproblemen
gepubliceerd (vóór deze wedstrijd niet meer dan
vijf werkstukken in een landelijke dagbladrubriek
of in een erkend damblad)

4. Inzendingen moeten voldoen aan de opdracht:
wit begint en wint (op niet meer dan één
manier!)
Tot de wedstrijd worden slechts problemen
toegelaten zonder dammen in de beginstand, met
minimaal 7, maximaal 20 schijven per kleur
(liever niet meer dan twee schijven verschil) 
N.B. Reeds (geheel of voor een belangrijk gedeelte)
bekende problemen worden afgekeurd

5. De uiterste inzenddatum is 1 juli 2004
Je mag ten hoogste drie problemen insturen
Inzendingen, per brief of per e-mail, naar de
wedstrijdcoördinator:
P. Kuijper, Leisteen 13, 1625 RX  Hoorn 
pieter.kuijper@wanadoo.nl

6. De wedstrijdcoördinator stuurt de inzendingen
begin juli 2004 zonder naamvermelding
naar de wedstrijdjury, die als volgt is
samengesteld:
voor de KVD: de heer A.D. van Mourik

(voorzitter), eerste jurylid
voor de KNDB: Damclub Univé te Bunschoten 

in de jury vertegenwoordigd in
de persoon van de heer 
L.J. de Harder, tweede jurylid

De jury onderzoekt de inzendingen op
vindingrijkheid, presentatie en tekortkomingen 
Zij bepaalt aan de hand daarvan de rangschikking
en rapporteert die in augustus 2004 aan de
wedstrijdcoördinator 

7. De wedstrijdcoördinator bepaalt aan de hand van
het juryrapport de uitslag per deelnemerscatego-
rie en zorgt voor bekendmaking van de wedstrijd-
uitslag, zowel in Het Damspel als in De Problemist
(november 2004)
Aan de winnaars kan, zulks ter beoordeling door
de jury, een door de KNDB en de KVD erkende titel
“kampioen startend problemist 2004” worden
toegekend 

8. Na afloop van de wedstrijd vindt publicatie van
de prijswinnende en andere daarvoor in
aanmerking komende problemen plaats in Het
Damspel, in De Problemist en in Hoofdlijn,
magazine voor dammers
De hoofdprijswinnende problemen worden
eveneens getoond op de internetpagina en de
teletekstpagina van de KNDB 

9. Per deelnemerscategorie zijn er twee geldprijzen
(hooguit één per deelnemer)
De hoofdprijs prijs bedraagt € 20,- en de tweede
prijs bedraagt € 10,-
De damclubs van de drie eerstaankomenden per
deelnemerscategorie ontvangen een
jaarabonnement 2005 op het tijdschrift “De
Problemist” (hooguit één abonnement per club)
Voorts zijn drie jaarabonnementen op Hoofdlijn
magazine voor dammers als extra prijs
beschikbaar 

10. Beoordelingen door de wedstrijdjury staan niet
ter discussie 
De wedstrijdjury is voorts bevoegd inzendingen
waarbij naar haar oordeel niet wordt voldaan aan
de deelnemersvoorwaarden van de wedstrijd uit
te sluiten 

Deze wedstrijd is een samenwerkingsinitiatief van
de Koninklijke Nederlandse Dambond en de Kring
voor Damproblematiek
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Kijkjes in de damwereld
Leo Aliar
Sassenheimstraat 14
6843 MK Arnhem
(026) 381 79 97
l.aliar@chello.nl

Ik laat u meegenieten van een ontmoeting tussen mij en een clubgenoot vlak voor een
bondswedstrijd in Arnhem.
“Goedemorgen Bart!”.
“Hai, goedemorgen Leo! Alles goed?”.
“Ach, Bart ik mag niet klagen, anderen hebben het slechter. Bart, weet je dat je mij iets had
beloofd?”
“Ha, ha, ja ik weet wat je bedoelt. Ik lees ieder keer jouw smeekbede’s in je rubriek”.
“Ja, ja, daar ben ik ook een gelovige voor. Smeken is mijn eerste natuur en als het gaat om
smeekbede’s tot onze Schepper, dan doe ik het anders, maar als Bart het verzoeken om mooie
en fraaie fragmenten als een smeekbede ziet, dan zij het zo”.

Tijdens het persoonlijke
kampioenschap van Zuid-
Holland-Zuid zag de beken-
de arbiter en wedstrijdlei-
der D. Alderliesten uit
Papendrecht het volgende
gebeuren en rapporteerde
dit aan mij. Ik laat u mee-
genieten. Arbiters en wed-
strijdleiders, neem een
voorbeeld aan de heer
Alderliesten.

F. Huybrecht nam in de
stand van diagram 2 met
wit de afruil 27-22 18x27
31x22 en S. Boedhram uit
Rotterdam ging verder met

De stand van diagram 4
kreeg ik per e-mail, samen
met een viertal andere
fragmenten, op mijn eigen
verzoek van Herman
Damman uit Nijverdal. De
rest bewaar ik voor een
andere keer. Deze stand
komt uit de onderlinge
competitie bij Westerhaar.
Herman Damman speelde
met wit 37-31 26x37 42x31.
Herman Hilberink dook
met zwart nietsvermoe-
dend met 21-26 erachter en
moet verbaasd hebben
gekeken toen de witspeler
met een Surinaams accent
gezegd zou hebben: ik ben
Damman en ik heb een
dam man! Want er volgde
33-29 26x37 38-32 27x38 25-
20 14x25 49-43 38x49 47-41
49x19 41x3.

Mijn clubgenoot bij de
Arnhemse damvereniging
Troesoe Bart Terwel heeft
wat beloofd en daarom
wacht ik in stilte af. Maar
moet gezegd worden dat
Bart niet alleen staat in
deze. Laat blijken dat u
zich aangesproken voelt en
stuur wat op! “Ik heb niks”,
heb ik al heel vaak
gehoord, maar wie zoekt
die vindt. Oké, genoeg
gepredikt, nu maar over
tot het beschikbare
materiaal.

Van de secretaris van dam-
vereniging BDO uit Oss, de
heer Henk van der Heijden
ontving ik per e-mail
behalve de oplossing van
diagram 11 uit het vorige
nummer ook nog een
vijftal fraaie fragmenten
waar spelers van zijn club
bij betrokken zijn. Hij doet
het met een bepaalde
trots.
In een partij tijdens de
Brabantcup 2001 speelde
zijn clubgenoot Ben Hens-
bergen met wit tegen
Ronald de Pijper van De
Variant. De Pijper meende
met zwart in de stand van
diagram 1, de winst te
gaan forceren met 16-21
26x17 12x21, maar schrok
zich rot toen Hensbergen
begon te geven met 35-30
24x35 34-29 23x34 39x30
35x24 37-31 36x27 28-23
19x37 42x11.

12-18, en na 32-27 volgde
verrassend 26-31 37x26 18-
23 29x18 16-21 27x7 1x32
38x27 24-30 35x24 en
20x47. Dat het later remise
werd mag de pret niet
drukken.
Meurs uit Culemborg
reageerde op een verzoek
van mij op VOG (dammen
op internet) met de stand
van diagram 3. Deze deed
zich voor tijdens het
jeugdkampioenschap van
Gelderland.

Theo Meurs deed met
zwart hier 21-26 en Remco
Vredenberg verzuimde het
uit te maken met 19-13 en
28-22. In plaats hiervan
deed wit 10-5. Ik zeg nu
niets meer, u moet ge-
woon het partijverloop
naspelen 15-20 24x15 9-14
19x10 50-45 28-22 17x28
33x22 16-21 32-28 45-40 39-
33 7-11 33-29 40x33 (Turkse
slag) 28x39 en met schijf
26 dam halen en 39 stop-
pen. Pijnlijk om zo te
verliezen.

Ben Hensbergen

Diagram 1
Ronald de Pijper

F. Huybrecht

Diagram 2
S. Boedhram

Herman Damman

Diagram 4
Herman Hilberink

Herman Vogelenzang
de Jong

Diagram 5
Frits Aalberts

Remco Vredenberg

Diagram 3
Theo Meurs

De stand van diagram 5
komt uit De Combinatie
van Damvereniging Soest-
Baarn (DVSB).
Jelmer Martens zag tijdens
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de onderlinge competitie
bij de partij van Henk
Vogelenzang de Jong en
Frits Aalberts dat zwart
hier geen 19-23 mocht
spelen, want dan zou een
bekend type combinatie
naar bezet veld volgen
door 26-21 23x32 33-29
16x27 25-20 15x33 42-28
32x43 48x10 4x15 en 31x4.

De stand van diagram 6
komt eveneens uit boven-
genoemd blad. Tijdens de
onderlinge speelde Gerard
van Niel met wit 38-33, ik
vraag me echt af of dit
werkelijk als lokzet is
gespeeld. In ieder geval
haalt Harry Clasquin met
zwart een dam via 21-27
32x21 17-22 28x17 14-19
24x22 8-13 17x19 26x48 en
kwam na 30-24 van Van
Niel tot de ontdekking dat
hij verloren staat, er volgde
nog 9-14 47-41 14x23 42-38
48x26 41-37 26x20 25x5. Zo
heb ik het je niet geleerd,
Harry! 

Sinds kort is er een nieuw
clubblad in de Zaanstreek.
Het eerste nummer van
‘Zaanse Damstreken’zit
boordevol diagrammen en
belooft veel goeds voor de
toekomst. Ik kom hierop
beslist nog terug. Voor-
lopig alleen de stand van
diagram 7.

Tijdens de onderlinge van
Krommenie mocht Paul
van der Lem met zwart
niet 22-28 spelen, want
dan zou Jan de Ruiter
toeslaan met 38-33 29x38
42x22 17x28 21-17 11x22 16-11
7x16 25-20 14x34 40x7 1x12
47-42 36x38 43x5!

Van de heer Jelle Groene-
veld uit Maassluis kreeg ik,
via bemiddeling van zijn
broer Jan uit Zwolle, per 
e-mail enkele bijzondere
fragmenten, waaronder de
stand van diagram 8. Deze
deed zich voor tijdens de
bondswedstrijd in de
hoofdklasse Rijnsburg-
Nijverdal in 2003.

Groeneveld speelde met
wit in de diagramstand
30-24 19x30 35x24.
Wijselijk liet Arjen de
Mooij van Rijnsburg 14-19
achterwege, omdat dan
zou volgen 44-40 19x30 33-
28 22x35 43-38 30x39 38-33
39x28 32x5.
Het vervolg was daarom

14-20 45-40 (dreigt 33-28
29x38) 22-27 33-28 27x38
43x32 18-22 28-23! En de
witspeler dacht de buit al
binnen te hebben, omdat
22-27 faalt door 47-41 23-18
29-23 en 39-33. Doch zwart
speelde verrassend in tijd-
nood 8-12 en Groeneveld
nam genoegen met de
afwikkeling met 23-18
gevolgd door 13-18 met
remise als resultaat.

Ik was blij verrast toen
Willem van den Berg uit
Nijmegen mij per e-mail
vergastte met het infor-
matiemagazine van mijn
oude club damclub Lent,
waaraan ik veel te danken
heb. Het is een bijzonder
goed bulletin met veel en
vooral leerzame fragmen-
ten. Voorlopig houd ik het
bij de stand van diagram
9, maar u zult beslist nog
veel meer horen van dit
blad, dat uitstekend wordt
verzorgd door Willem van
den Berg en overige leden.
Tijdens de onderlinge
speelde Eep van Manen
met wit in de diagram-
stand 30-25 en won na de
foutieve 17-22 van Marcel
Wijers door de coup
Philippe. Hoe anders was
het gelopen als Wijers na
30-25? 24-30! had
gespeeld? 35x24 19x39
28x8 39x28 32x12 21x41
12x21 16x27 25x14 3x12 14x3
41-46 3x32 46x28.

Prijsvraag

Tot slot de traditionele prijsvraag.
De vorige keer had ik twee vraagstukken, waar-
bij bij diagram 10 per ongeluk 3 witte schijven
teveel werden opgezet (33, 34 en 35 waren
teveel). Ik herhaal de stand en wederom luidt de
vraag: wit staat een schijf voor, hoe kan hij die
behouden?
Stuur uw oplossing - en graag ook een paar fraai
fragmenten, composities of clubbladen - naar
bovenstaand adres. Onder de inzenders van
goede oplossingen wordt een damboek of
damboekenbon verloot. Veel succes ermee.

De oplossing en winnaar van de vorige keer,
HD februari 2004.
Zwart 5,6,8,10,12,13,15,17,18,27.
Wit 19,24,26,28,30,35,36,40,43,47,48.
Het betreft hier een compositie van wijlen
Jannes van der Wal. Wit staat een schijf voor en
behoud deze door te spelen 43-38 6-11 (om de
plakker 36-31 eruit te halen) 40-34 18-23 28-22
17x28 36-31 27x36 26-21 23x14 38-32 28x37 48-42
37x48 47-41 36x47 21-16 47x20 16x9 14x3 30-25
48x30 25x14 10x19 35x2. Een prachtig geheel.
Enkelen hebben via een andere omweg zelfde
combinatie weten uit te voeren.

Na loting is de heer Henk van der Heijden uit
Oss de gelukkige winnaar.

Jelle Groeneveld

Diagram 8
Arjen de Mooij

Eep van Manen

Diagram 9
Marcel Wijers

Wit, aan zet,
behoudt schijfwinst!

Diagram 10
Prijsvraag

Gerard van Niel

Diagram 6
Harry Clasquin

Paul van der Lem

Diagram 7
Jan de Ruiter
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Vuurwerk
Harry de Waard

Diagram 11Diagram 10 Diagram 12

34.44-39?31.26-21? 25.33-28?

Diagram 8Diagram 7 Diagram 9

41.7-11?21.41-37? 28.6-11?

Diagram 5Diagram 4 Diagram 6

15.33-28!35.38-32?                    31.10-15

Diagram 2Diagram 1 Diagram 3

34.28-23?30.38-32?! 18.47-42?

1)  H. Thio-W. Bremmer 1-1
Hijken DTC-Tomahaok/Westland
30.38-32 27x38 31.33x42 16-21 32.26x17 12x21 33.23x3 6-11
34.3x26 11-17 35.26x19 14x41 36.25x14 10x30 37.35x24 41-46
38.42-38 46-37 39.24-19 37x14 40.29-23 14x43 41.49x38

2)  R. Smedinga-R.Bosch 0-2
De Oldehove-Dammers uit Oost 2
34.28-23 19x28 35.38-32 17-21 36.32x12 22-28 37.33x22 21-27
38.22x31 3-8 39.12x 3 10-15 40.3x20 15x35

3)  A. van Tilborg-J. Bastiaannet 0-2
Hiltex - Angarde Informatica
1.32-28 16-21 2.31-26 11-16 3.38-32 7-11 4.37-31 19-23 5.28x19
14x23 6.31-27 23-28 7.32x23 18x38 8.43x32 10-14 9.41-37 5-10
10.46-41 12-18 11.37-31 14-19 12.39-33 10-14 13.44-39 1-7
14.49-43 7-12 15.42-38 18-23 16.34-30 20-24 17.30-25 12-18
18.47-42?? 23-28 19.32x12 21x32 20.12x21 16x27 21.31x22 19-
23 22.38x27 24-29 23.33x24 23-28 24.22x33 14-20 25.25x14
9x49

4)  S. Kramer-R. Paauw 1-1
RDG-DIO-De Oldehove
35.38-32 14-20 36.25x12 4-10 37.15x4 21-27 38.4x31 26x48
39.24-19 48-26 40.12-7 2x11 41.19-14 26-12 

5)  W. Wirny-A. Hogewoning 2-0
RDC-CEMA/De Vaste Zet
1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 17-22 4.28x17 11x22 5.39-
33 13-18 6.44-39 19-23 7.35-30 14-19 8.40-35 16-21 9.31-26 21-
27 10.41-37 27-31 11.36x27 22x31 12.50-44 8-13 13.44-40 6-11
14.37-32 31-36 15.33-28! 20-24 16.29x20 15x24 17.32-27 23x21
18.26x8 3x12 19.47-41 36x47 20.38-33 47x29 21.34x3

6)  A. van Berkel-R.Schrooten 2-0
Van Stigt Thans-Heijting Huissen
31. ...10-15 32.37-31 26x37 33.27-21 17x26 34.48-42 37x48
35.22-18 13x22 36.28x17 11x22 37.33-29 24x42 38.43-38 42x33
39.39x17 48x30 40.35x11

7)  W. van der Wijk-N.Samb 0-2
Angarde Informatica-Tomahaok/Westland
21.41-37? 18-23 22.37-32 23-29 23.32x21 29-34 24.39x30 12-18
25.21x23 4-10 26.28x17 19x50

8)  E. Haagh-T. van Adrichem 2-0
Angarde Informatica-Tomahaok/Westland
41. ...7-11? 42.28-23 13-18 43.23-19 14x23 44.37-31 26x28
45.27-22 18x27 46.29x16 20x29 47.34x12

9)  J. Stokkel-M. Voskamp 2-0
Maas van ‘t Hoog-Dammers uit Oost
28. ... 6-11? 29.27-22 18x27 30.32x21 23x43 31.42-37 16x27
32.37-31 27x36 33.46-41 36x47 34.44-40 47x29 35.34x5
43x34 36.40x20 15x24 37.5-28

10)  H.J. van de Vossen-A.van Galen 0-2
DES Lunteren-VAD
31.26-21 13-18 32.22x13 3-8 33.13x2 15-20 34.2x35 14-19
35.35x17 11x22

11)  A. Hogewoning-T. Sadiek 0-2
RDC-CEMA De Vaste Zet
34.44-39 29-33 35.38x29 14-20 36.25x23 28x19 37.37x28 19-
23 38.28x19 13x44 

12) R. van Zelst-P.Hoeksema
Lent-Warffum
25.33-28? 24-29 26.28x19 13x24 27.34x23 26-31 28.37x26 14-
20 29.25x14 10x37 30.42x31 21x34 
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Amsterdams Paastoernooi
en 24e NK voor studenten
De Stichting Damsport Amsterdam organiseert
van donderdag 8 april tot en met maandag
12 april het 24e Amsterdams Paastoernooi.
Tegelijkertijd zal het Studentenkampioenschap
van Nederland 2004 plaatsvinden.

Beide toernooien worden gehouden in denksportcafé ‘De 2
Klaveren’, De Clercqstraat 136, 1052 NP Amsterdam. De
toernooizaal is vanaf het CS bereikbaar met tramlijn 13.

Prijzengeld
Het Paastoernooi kent de volgende gegarandeerde geldprij-
zen: € 200,-, € 100,- en € 50,-. Het Studentenkampioenschap
kent als inzet drie bokalen en een geldprijs van € 75,-

Inschrijving
Voor beide toernooien bedraagt het inschrijfgeld € 17,50, over
te maken op Postbankrekeningnr. 767780, t.n.v. Stichting
Damsport Amsterdam te Amsterdam. Telefonische inschrij-
ving is nog mogelijk, maar de deelname is pas definitief na
ontvangst van het inschrijfgeld.

Speelrooster
Opening donderdag 8 april 19.00 uur
1e ronde donderdag 8 april 19.30 uur
2e ronde vrijdag 9 april 12.00 uur
3e ronde vrijdag 9 april 19.30 uur
4e ronde zaterdag 10 april 12.00 uur
5e ronde zondag 11 april 12.00 uur
6e ronde zondag 11 april 19.30 uur
7e ronde maandag 12 april 12.00 uur
Sluiting maandag 12 april 17.30 uur

In beide toernooien wordt gespeeld volgens het Zwitsers
Systeem. Bij de opening van het toernooi worden de
wedstrijddetails onthuld.

Sneldamtoernooi
Zaterdag 10 april wordt een sneldamtoernooi gehouden.
Aanvang 20.00 uur, deelname € 4,- (deelnemers aan het
paastoernooi betalen € 2,-). Het dubbele van het inlegbedrag
vormt het prijzengeld. Opgave is mogelijk tot op de zaterdag
zelf.

Nadere informatie
Inlichtingen kunnen worden verkregen bij: Gerrit Tigchelaar,
020-6165967 (gtigchelaar@hotmail.com).

Bijscholingsdag van arbiterscommissie
De nieuwe arbiterscommissie is inmiddels van start
gegaan. Alle arbiters hebben in de maand december
een enquêteformulier ontvangen. Veel arbiters
hebben de enquête teruggestuurd, bedankt daarvoor.
Opmerkingen, suggesties, tips, nieuwe
praktijksituaties etc. blijven welkom bij de

commissie, te bereiken via het bondsbureau of onder
arbiterscommissie@kndb.nl. De eerstvolgende
arbitersbijscholingsdag is zaterdag 4 september, op
een centrale plaats in Nederland. Arbiters, noteer
deze datum! Tijd van 13.00-17.00 uur. Alle arbiters
ontvangen nog een uitnodiging.

Voor tiende keer

NK visueel
gehandicapte

dammers
op Landgoed Avegoor, Ellecom

De dammers van de Nederlandse Visueel Gehandicapten
Damvereniging (NVGD) spelen in de week van Hemelvaart weer
hun jaarlijks NK. Ze doen dat voor het tiende jaar op rij op het
Landgoed Avegoor in Ellecom.

door Anton Janssen

Het deelnemersveld staat nog niet
helemaal vast. Herman Lamberts uit
Tilburg zal zijn titel verdedigen. De
deelname van Nelis Caffa uit Den
Haag, die tot nu toe alle 36 NK’s
meespeelde, is onzeker. Spelers als
Erik Essing, Jan Fintelman, Frans van
Hek, Peter Kers, Roy Liem-Kon-Tja,
Theo Rombouts en Marcel
Zandbergen worden wel op Avegoor
achter de borden verwacht.
De start is, afhankelijk van het
aantal deelnemers, op dinsdag 18 of
woensdag 19 mei. Op enkele dagen
worden twee ronden gespeeld. Het
toernooi eindigt op zondagmiddag
23 mei. De prijsuitreiking is om drie
uur.

De speellocatie: Landgoed Avegoor
aan de Zutphensestraatweg 2 in
Ellecom, telefoon 0313-430600.

De organisatie is in handen van het
bestuur van de NVGD. Contactadres:
Jan Fintelman, Midachten 35, 8162
CK Epe, telefoon 0578-621886). Henk
van Snippenburg uit Utrecht is
arbiter bij dit NK en Anton Janssen
uit Wamel (0487-501408)
perscontactpersoon.

De deelnemers worden door hun
trouwe secondanten geassisteerd.
De blinde en slechtziende dammers
ontmoeten alle damliefhebbers en
belangstellenden graag bij hun NK.
U bent welkom voor een bezoekje en
een praatje. U kunt uw komst naar
het damtoernooi op Avegoor
uitstekend combineren met een
bezoek aan de bezienswaardigheden
in de omgeving. De Veluwezoom,
met onder andere de Posbank en
kasteel Midachten, heeft u veel te
bieden. Ook Avegoor zelf heeft
interessante mogelijkheden.
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Eindspel
Tjalling Goedemoed
Chr. Kerkhofstraat 12
8923 GB Leeuwarden
(058) 267 12 11

Het mysterie 
van de Markies
In de tweede helft van de 18e eeuw, het 10 bij 10 bord was nog jong, liep in Marseille een
dammer rond met de bijnaam de Markies. De Markies verwierf vermaardheid met een
bijzonder listig eindspel, dat overleefde als de stand van de Markies.

In de diverse damcafés die
Frankrijk in die tijd rijk
was, sloot de Markies wed-
denschappen op dit eind-
spel af (zie diagram 1). De
Markies had dit eindspel
zo diepgravend bestu-
deerd, dat hij zowel wedde
op winst met de witte
kleur als op remise met de
zwarte kleur. De Markies
won al zijn weddenschap-
pen. Nooit echter speelde
hij een echte dampartij om
geld, omdat de Markies
maar 1 stand beheerste en
dat was zijn eigen myste-
rieuze eindspel. Hoe dat
eindspel dan precies
werkt, beste lezer, dat was
en zal een mysterie
blijven. Mysteries zijn er
om de mens in verwonde-
ring te brengen en dienen
dus onopgelost te blijven.
Hooguit kan er een tipje
van de sluier opgelicht
worden. Om u een blik
achter de sluier van
mystiek die dit eindspel
omgeeft, te gunnen,
schotel ik u een prachtige
eindspelcompositie voor
van Bourquin. Ter inlei-
ding laat ik u eerst zien
wat ir. J. Viergever het
eindspelthema van
Bourquin noemt.

In de stand van het tweede
diagram, in 1903 gecompo-
neerd, wint wit door 1.47-
36! 4-10 2.36-9! 10-28 Op
andere zetten wint wit

met 9-20. Bijv. 2... 10-32 3.9-
20 32-49 4.34-7 49-16 5.7-2
16-49 6.2-16 +. Na 2... 10-28
is 3.9-20 remise, omdat
zwart op de tric-trac
ontsnapt.
Wit speelt evenwel 3.9-25!
(derde diagram) en het
eindspelthema van
Bourquin staat op het
bord. Wit heeft verhinderd
dat wit op de trictrac
vlucht! En als zwart ergens
anders heengaat, wint wit
met het systeem 25-20.

Dit vangsysteem met
behulp van het inklem-
men van een schijf, had ik
verwerkt in de compositie
(vierde diagram) die ik
eerder in een rubriek liet
zien. De oplossing was:
1.46-37! Verhindert spelen
naar 8, 12 en 17, terwijl het
offeren van de schijf 1... 26-
31 faalt op de tang na
2.37x26 3-14 3.27-9 14x3
4.48-25 +. Vandaar dat
zwart 1... 3-20 moet doen.
Dan begint het klemsys-
teem met 2.27-31! Er kan
bijvoorbeeld nog volgen:
20-15 3.48-43 15-4 4.43-27 4-
15 en wit zet de achter-
volging in: 5.27-4 15-47 6.4-
15 +.

Nu dan de schitterende
bewerking van Bourquin
(diagram 5) van het
eindspel van de Markies
uit 1907. 1.16-2 Dreigt 18-12.
Op 1... 37-26 volgt 2.34-48

26-21 2-16 +. 17-21 2.34-25
10-15 De enige zinnige
parade tegen de dreiging
2-19. 3.2-24 37-28 (A) 4.18-
34 en nu staat het thema
van Bourquin op het bord
met een extra schijf op 21,
waardoor de winst na 28-5
4.25-20 via het systeem
van de Markies verloopt:
21-27 (speelt zwart met de
dam, dan wordt de zwarte
schijf meet 34-48-26)
opgedreven. 5.34-48 5-46
6.48-42 46-5 7.42-47 32-37
Op 46-37 volgt 47-38 24-23
+. 8.47-38 +
A. Als zwart probeert te
vluchten met 3... 37-10 4.25-
20 10-4 volgt 3.18-23! 21-27
4.23-28 27-31 5.28-32 31-36
6.32-37 (36-41 37x46 4-36
46-41 36x47 30-25) +

Het wordt tijd om mijn
excuses aan te bieden aan
mijn kudde trouwe
volgelingen.
Ooit legde ik de nadruk
erop dat de verdedigende
kleur in het beroemde c.q.
beruchte eindspel van
dam + schijf tegen 3 toe-
komstige dammen zijn
overtollige schijf moet
offeren en liefst zo snel
mogelijk. Kijk eens welk
een ramp ik heb aan-
gericht bij trouwe volgers
van mijn Leer.

Zo kwam het te staan bij
T. Schippers-H. Kroesber-
gen tijdens de slotronde

De Markies

Diagram 1

Compositie uit 1903

Diagram 2

Bourquin

Diagram 3

Compositie

Diagram 4

van de clubcompetitie in
de wedstrijd Het Noorden-
CEMA (diagram 6).
Natuurlijk is het na 1... 26-
31 potremise, maar
Hermen is een trouwe
discipel, die kritiekloos de
adviezen van Het Richt-
snoer volgt. 1... 13-18?
Ruimhartig offert zwart de
overtollige schijf, we ko-
men immers in een 3 om 1
terecht! En oh, verraderlijk
damspel, zonder vast-
staande wetten, spel
waarop ieder dogma
strandt, u verrast ons
weder! Hij die ogen heeft
om te zien, kijke en zij die
hersens heeft om te
begrijpen, begrijpe: 2.22x13
26-31 3.13-8 31-37 4.8-2! Op
4... 37-41 laat wit 5.2-19 +
volgen. 4... 37-42 5.2-30! En
daar stond Hermen dan
met zijn goeie gedrag...
Aan de andere kant:
“Nobody told you life was
fair...”

Het was al eerder bijna
een keer misgegaan.
Trouw discipel Erik
Hoogendoorn, berichtte
mij eens over een 3 om 2
eindspel dat hij moest
verdedigen tegen Anton
Kosior. De man met de 4
o’s schreef mij: “Tot mijn
schande moet ik bekennen
dat ik bijna beetgenomen
werd door Kosior (inder-
daad, de man met een
zekere reputatie) in zo’n
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fijn eindspelletje enkel en
alleen door de gulden
regel van Goedemoed toe
te passen: ‘Geef zo snel
mogelijk de ballast-
schijven weg.’ In de stand
van het zevende diagram
ging Kosior verder. Slechts
met één doel voor ogen
speelde ik, besmuikt
lachend om de minachting
van Kosior voor de talen-
ten van zijn tegenstander:
76.36-31 15-20 77.31-27 Zo,
die gaat de goede kant op,
naar veld 13. 77... 46-19
Mijn hand hing inmiddels
boven schijf 27. Vanwege
de vele omstanders keek ik
nog even naar het publiek
op zoek naar honende
blikken over het onsportie-
ve gedrag van Kosior. Ik
ontmoette evenwel lijk-
bleke gelaten, holle ogen
en openvallende monden.
De betekenis hiervan
drong slechts langzaam tot
mij door: zou hier sprake
zijn van de zelden voor-
komende ‘vergiftigde
schijf’? Zou ik slachtoffer
worden van het Spanjer-
syndroom, werd een plaats
in de Goedemoed-top-tien
mijn deel? Hiervan zou ik
toch zeker gevrijwaard
blijven? Nadat al deze
visioenen in een flits aan
mij voorbijgeschoten
waren, onderkende ik de
desastreuze gevolgen van
mijn eerste impuls. Met
pijn in mijn hart zondigde
ik tegen de regel van
Goedemoed door 78.39-44

te spelen, hiermee een
reprimande van de Fries
riskerend. Ik biecht het bij
deze op.”

Erwin Heling legde dit
eindspel (diagram 8),
enkele rubrieken geleden
ter opgave gegeven, voor
aan Harm Wiersma.
Wiersma schreef na een
kwartier tevergeefs zoeken
de stand op en nam hem
mee naar huis. Wie zei ook
alweer dat 3 om 1 een-
voudig was? Oplossing:
1.24-19! 43-48 2.20-42 48-25
37-41! en de beroemde
stand van Huegenin is
ontstaan.

De andere opgave uit
“Kosmische eindspelen”
(HD 2003 nr. 4) is minstens
zo pittig (diagram 9). 1.12-
26! 43-48 Op 1... 43-49 volgt
fraai 2.40-7!! +. Na 1... 43-48
volgt het geniale 2.12-29!!
Vet kicken als je die zet
vindt. Op 2... 48-43 volgt 11-
16 3.43-25 en de schaar 16-
43 29-42 +. Op 2... 43-25
volgt 3.26-48! annex
schaar. De hoofdvariant is
2... 48-30 3.11-16!! En de
dubbele schaar is dodelijk.
Herkent u de (oostelijk)
gerichte Magische
Driehoek, beste lezer?
Voorwaar, beste lezer, het
damspel is schitterend!
U kunt uw krachten
beproeven op het laatste
diagram waarop wit zelfs
op twee manieren kan
winnen! Bourquin

Diagram 5

T. Schippers-H. Kroesbergen

Diagram 6

Kosior-Hoogendoorn

Diagram 7

Erwin Heslinga

Diagram 8

Kosmisch eindspel’

Diagram 9

Opgave

Diagram 10

Snel Dam Spektakel voor maximaal
66 liefhebbers van de digitale gong 

Hoofdklasse (A)
Eerste klasse (B)

2e klasse + jeugd (C)
ook voor huisdammers

zaterdag 31 juli
2004

van 10 tot 17 uur

Dammen op de DijkDammen op de Dijk

Ad Vreeswijk
035 6423330/5247751
mobiel 06 54993243
ad.vreeswijk@planet.nl

Piet Schuurman
035 5825440

Jan Kooistra
035 621 86 26

Info:

voor de 5e keer in:
Loosdrecht
Watersportcentrum Ottenhome
Oud Loosdrechtsedijk 207

Postadres:
Postbus 1270
1200 BG Hilversum

of stort € 5
op P 3220366
tnv A.M.Vreeswijk
te Hilversum o.v.v. A B of C

vóór 16 juli 2004

Info:
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Huissensche Waarden
sponsort NK 

Op verzoek van het KNDB-bestuur
werd de optie echter verlengd tot
eind september. Ook toen kreeg
Heijting Huissen de begroting niet
rond en besloot men de organisatie
opnieuw terug te geven, zeker toen
bleek dat de bezuinigingen ook
direct gevolgen had voor de KNDB-
bijdrage aan het toernooi. Vlak
daarna vond voorzitter Joop
Hendriksen van Heijting Huissen
alsnog onverwacht een hoofd-
sponsor: de stichting Huissensche
Waarden. Ondanks de flink
versoberde begroting besloot het

bestuur van DV Heijting Huissen
daarop de organisatie van het NK
toch op zich te nemen. De KNDB
werd echter, in tegenstelling tot de
vorige malen dat het NK in Huissen
gehouden werd, financieel geheel
verantwoordelijk.

Huissensche Waarden is een
stichting die is opgericht door drie
lokale ondernemingen: HUWA BV
uit Angeren en Van Dalen BV en
Heijting Beheer BV uit Huissen. De
stichting wil het project Huissen-
sche Waarden uitvoeren. Het
plangebied van het project is het
typisch Nederlandse rivierdijkland-
schap van de Huissensche Waarden
en Angerensche en Doornenburg-
sche buitenpolder. De stichting
ontwikkelt voor het gebied een
maatschappelijk gedragen plan
met rivierverruiming en natuur-
ontwikkeling. Onder meer via het
NK dammen wil de stichting zich
presenteren aan de bevolking.
Ook de nieuwe gemeente Linge-
waard draagt een flink steentje bij
aan de organisatie van het NK. De
gemeente Lingewaard is een
samenvoeging van de gemeentes
Huissen, Bemmel en Gendt. Andere
woonkernen zijn Angeren, Haal-
deren, Doornenburg en Ressen.

Het Huissensche Waarden NK
dammen 2004 wordt gespeeld van
4 tot en met 17 april in ‘t Koelhuis in
Huissen. De opening is om 11.30
uur, de eerste ronde begint om
13.00 uur. De laatste ronde op
17 april begint om 11.30 uur, alle
overige ronden beginnen om 12.00
uur. Zondag 11 april (eerste paas-
dag) is een rustdag. Op 4, 9, 10, 12 en
17 april geven Johan Krajenbrink en
Guntis Valneris demonstraties voor
het publiek. Op de woensdagen 7
en 14 april verzorgen Alex
Mathijsen en Johan Krajenbrink

speciale workshops voor basis-
schoolleerlingen. Verder verzorgt
Alex Mathijsen een speciale
simultaan voor gehandicapten in
Huissen. Andere nevenactiviteiten
zijn nog niet bekend.

Het organisatiecomité bestaat uit
Joop Hendriksen (voorzitter DV
Heijting Huissen), Paul Visser
(secretaris DV Heijting Huissen),
Ruurd Wuestman (KNDB-bestuurs-
lid persoonlijke wedstrijden en
penningmeester van dit NK) en
Joost Hendriksen (lid DV Heijting
Huissen). Via de site
www.dvheijtinghuissen.nl is het
Huissensche Waarden NK dammen
2004 op internet te volgen.

Dit jaar viert Heijting Huissen zijn zeventigjarig bestaan. In dat kader vatte de
vereniging twee jaar geleden het plan op het nationaal kampioenschap 2004 te
organiseren, net als in 1984, 1994 en 1999. Het zoeken naar de benodigde gelden
verliep echter zo stroef dat men in juni 2003 besloot de organisatie terug te geven
aan de KNDB.

Deelnemers
aan NK
Via finale 2003:
Ron Heusdens, Gérard Jansen,
Erno Prosman en Kees Thijssen;

Via halve finale 2004:
Jeroen van den Akker, Marino
Barkel, Gerrit Boom, Tanja Chub,
Hans Jansen, Niek Kuijven-
hoven, Hein Meijer en Auke
Scholma;

Keuzeplaatsen:
Alexander Baljakin en
Rob Clerc.
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In deze rubriek een serie van negen
miniatuurtjes. Ze zijn vrij eenvoudig.
Wel dient er rekening te worden
gehouden met de regel: ‘Wanneer dam en
schijf een gelijke waarde kunnen slaan,
slaan met de dam voorgaat’. De oplossin-
gen staan hieronder vermeld.

Fries dammen
H. Walinga

Hagenadijk 21

8614 AC Oudega - W

Diagram 1

Diagram 4

Diagram 7

Diagram 2

Diagram 5

Diagram 8

Diagram 3

Diagram 6

Diagram 9

1. 20-15 15-10
2. 20-14 34-29 50x46
3. 37-31 33-29 31x5
4. 44-39 43-38 36x18
5. 19-14 48-26
6. 34-30 (10-15) 30-24
7. 44-39 39x48 15x24
8. 3-14 (45-50) 14-5 
9. 16-11 (dwang) 11-7 7x5

Oplossingen

5e 

HILTEX Zeeland Open
damtoernooi

16 t/m 21 augustus 2004 in GOES

hoofdgroep overigen
(op uitnodiging) (inschrijving)

1e prijs 700 euro 115 euro
2e prijs 450 euro 90 euro
3e prijs 320 euro 70 euro
4e prijs 230 euro 60 euro
5e prijs 140 euro 50 euro
6e prijs 90 euro 35 euro
7e prijs 70 euro 25 euro
8e prijs 50 euro 10 euro

(de groep overigen speelt 8 ronden Zwitsers)
Inschrijfgeld 30 euro per persoon en 15 euro voor jeugd t/m 16 jaar.

Sluiting inschrijving: 15 juli 2004.
Informatie: M. J.Walraven 0118-562506 en 

via internet http://www.daminfo.nl (tevens inschrijfmogelijkheid)
e-mail: adbouwens@zeelandnet.nl
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Jeugd- en kaderproject 2004
In het vorige Damspel stond de aankondiging van het jeugd- en
kaderproject 2004. Zondag 8 februari was een belangrijke dag
voor dit project. Toen werd namelijk in Sportcentrum Papendal
een bijeenkomst gehouden voor kaderdocenten.

Deze kaderdocenten gaan in het hele land verkorte
Jeugddamtrainer A-cursussen geven. Deze cursus leiden de
cursisten op tot Jeugddamleider. De cursus wordt gegeven bij de
mensen in de buurt en in maximaal negen contacturen.

zijn rekening, maar de regionale
coördinatie is minstens zo belang-
rijk en hiervoor moeten de
zogenaamde regiocoördinatoren
zorgen. De kaderdocenten die
aanwezig waren werd gevraagd of
ze regiocoördinator wilde worden.
Eerst werd natuurlijk uitvoerig
besproken wat er van hen in die
hoedanigheid verwacht kan
worden.

De dag was een groot succes. Er
waren veel mensen gekomen,
waarvan een groot deel zich als
regiocoördinator heeft aangemeld.
De regiocoördinatoren zijn nu
enthousiast bezig met hun werk-

zaamheden.
De regiocoördinatoren hebben
onder andere als taak de vereni-
gingen uit hun regio te bellen om
te vragen of ze belangstelling
hebben voor de verkorte cursus.
Deze telefoontjes hebben het
gewenste effect, uit het hele land
komen aanvragen voor de verkorte
A-cursus binnen.

De eerste cursussen zijn eind
maart van start gegaan en de
verwachting is dat er binnenkort
een nieuwe lichting gediplomeer-
de jeugddamleiders staat die het
jeugddammen in Nederland
nieuwe impulsen gaat geven.

De bedoeling van 8 februari was
dat de kaderdocenten uitleg
kregen bij het cursusmateriaal dat
ontwikkeld is door de KNDB. In
drie groepen liepen de kader-
docenten de drie onderdelen van
de cursus door (schooldammen,
opzetten van een jeugdafdeling en
damtraining geven aan beginners).
Tevens werd het jeugd- en kader-
project aan de hand van presen-
taties nog eens extra toegelicht.

Er was die dag nog wat anders aan
de hand. Het jeugd- en kader
project moet natuurlijk gecoördi-
neerd worden. De landelijke
coördinatie neemt de KNDB voor

Trainer gezocht?
U zoekt een goede trainer?
De regionale damschool zoekt een uitstekende jeugdtrainer?
Jullie club zoekt een inspirerende trainer?

Waarom zoeken jullie een trainer?
Misschien voor de afwisseling?
Of om iets te leren?
Of om te zien dat dammen nog mooier is dan je al wist! 

Een trainer voor een proeftraining? 
Een trainer voor één training? 
Een trainer voor een reeks van trainingen?

Er zijn veel goede trainers in ons land.
De KNDB werkt voortdurend aan hun scholing.
En dat doen zij zelf uiteraard ook.

Voor namen van trainers bel je natuurlijk het bondsbureau
van de KNDB: 026-4954198 of 026-4952309!
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door Piet Bennink

Alle modules van deze cursus zijn
in Rijnsburg gegeven. Cees de
Leeuw, jeugdleider van RDC
Rijnsburg was initiator van dit
project en zelf één van de
deelnemers en de geslaagden. Dat
het geven van cursussen op locatie
werkt, is een mooie opsteker voor
het jeugd- en kaderproject dat
begin dit jaar van start is gegaan.
Een belangrijk onderdeel van dit
project is namelijk het geven van
verkorte A-cursussen op locatie.
De eerste modules zijn in septem-
ber 2003 gegeven en vier maanden
later, 21 januari 2004, is het
schriftelijk examen afgenomen. De
geslaagden zijn: Hans Andriessen,
Ge Berlee, Michiel Kloosterziel,
Hans de Knikker, Richard Krom-
hout, Cees de Leeuw, Arjen de
Mooy, Nadine van Tiel, Ronald
Turenhout en Alexander Zwanen-
burg.

Volgens de cursisten was er veel
positieve energie in de groep, dat
kwam ook door de diverse samen-
stelling. Een waarnemend bonds-
bestuurslid, een paar jonge top-
dammers, de jongste gediplo-

Geslaagden
gecombineerde cursus
jeugddamleider
en damtrainer A
Tijdens de Leiderdorpse jeugddamdag op 20 maart hebben
de tien cursisten die de cursus jeugddamleider/damtrainer
A succesvol hebben afgerond, hun welverdiende diploma
ontvangen. De diploma’s zijn uitgereikt door Marcel Kosters,
waarnemend secretaris van de KNDB. Niet alle geslaagden
waren in de gelegenheid persoonlijk hun diploma in
ontvangst te nemen.

meerde arbiter van Nederland, een
belangstellende vader van drie
damtalenten, een voormalig
bestuurder van de Dambond
Midden-Holland (DMH) en een
aantal enthousiaste jeugdleiders,
brachten het beste in elkaar naar
boven.

Een kijk op het dammen
door Sijbrand M. van Eijk

Van links naar rechts: Hans de Knikker, Alexander Zwanenburg,
Nadine van Tiel, Hans Andriessen, Cees de Leeuw, Marcel Kosters,
Gé Berbee en Ronald Turenhout.
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diagram 1 diagram 2 diagram 3 diagram 4

Eerst maar eens de kleinste van de twee: Stefan
Stapper. Stefan speelde, vlak voor dat hij
Europees kampioen werd, in het Nederlandse
jeugdteam op de Olympiade in Estland. Dat ging
niet zo goed. Niet met het team en niet met
Stefan zelf. Er overkwamen hem een paar dam-
rampen. Een voorbeeld van zo’n ramp in Estland:
in het eerste diagram heeft hij een schijf meer
met zwart, maar speelde hij 13-18?? Dat is even
flink slikken na 29-24! 
In korte tijd kwam Stefan daar over heen. Dat is
knap! Dus is hij mentaal sterk! Maar natuurlijk
liet hij tijdens de Olympiade al wel zien dat hij

Gelijk of Ongelijk
Johan Krajenbrink
Piet Heinstraat 45
6512 GS Nijmegen
tel./fax 024-3603805

Boudewijn Derkx 
en Stefan Stapper!

Wat doen nu alle jeugdspelers?

Makkelijke vraag: alle jeugdspelers bekijken het spel van onze eigen grote

internationale jeugdkampioenen Boudewijn Derkx en Stefan Stapper.

Hoe spelen zij eigenlijk?

Wat doen ze goed en wat niet?

Zijn het goede toernooispelers?

Zijn ze mentaal sterk of niet?

Zijn ze tactisch goed of positioneel? 



PinkyPinky

diagram 5 diagram 6

veel beter kon. In diagram 2 heeft hij een scherp
oog voor een zwakte in de zwarte positie op de
lange vleugel: Stefan speelde sterk 34-29 en
zwart heeft een probleem. Het ging zo: 34-29
18-23, 29x20(!) 15x24, 40-34 17-21, 44-40(!) 14-
20, 31-27 12-18 en nu kaatsen met 27-22 en 34-
30. En nu won Stefan natuurlijk gelukkig wel met
een schijf meer. 

Dan nu Boudewijn Derkx. Ook Boudewijn kan
incasseren. In het juniorenkampioenschap van
Nederland 2003 speelde hij tegen Posthumus in
diagram 3 wel erg ongelukkig 37-32 26-31! Het
is altijd interessant om na te denken over het
`waarom’ van een combinatie. Boudewijn zal
gedacht hebben dat hij zwart terugdrong. Hij
dacht dus positioneel. Weet Boudewijn dan niet
dat achterlopen en op slag staan altijd gevaarlijk
is? Natuurlijk weet hij dat al lang, maar ja, denk
er maar altijd aan. Misschien heeft Boudewijn
ook gedacht aan directe acties van zwart met
19-23 of met 19-24. Maar het gaat helemaal
niet om een meerslag. De zet 37-32 is zelfs
dubbelfout, want zwart kan op twee manieren
naar veld 43 combineren. Deze nederlaag was

dubbel beroerd omdat Posthumus één van de
minder sterke NK-finalisten was. 
Tegen Johan Sterrenburg, uit datzelfde NK, ook
een prachtig fragment om na te denken over het
`waarom’. In diagram 4 speelt witspeler
Sterrenburg fanatiek om te winnen. Wit wil dus
niet iets als 45-40 13-19, 24x13 18x9 en 38-32
en na het slaan 22-27. De witspeler speelde fraai
31-26 en liet bewust 27-31, 36x27 22x33, 24-20
toe, want hij wil er door! Tot nu toe volstrekt
begrijpelijk. Dat geldt ook voor het vervolg:
Boudewijn speelde na 24-20 sterk 18-23! En wat
denkt wit nu uiteraard: “Ik wil de doorbraakruil
met 33-38 verhinderen, dus tegenhouden die
boel met 48-42”. Tsja, toen kwam sluw 17-21!
Boudewijn had ook op een andere manier een
vreemd soort geluk. Hij kon mee doen met het
wereldkampioenschap 2003 omdat de nummers
1 en 2 van Nederland, Niek Kuyvenhoven en
Bennie Provoost, niet internationaal werden
afgevaardigd omdat zij op zondag niet spelen.

In de tweede ronde van dat WK gebeurde iets
dat misschien geluk is, maar je kunt ook zeggen
dat Boudewijn slim is en er altijd staat.

Boudewijn en Jasper Lemmen hadden allebei de
eerste ronde verloren, en moesten tegen elkaar
spelen in ronde 2. Jasper dacht bezig te zijn met
een voortreffelijke forcing en haalde daarom nu
fout dam met 13-19? in diagram 5. Ik weet dat
Jasper op trainingen alle mogelijke combinaties
oplost. Daarom moest ik ook denken aan een
fragment uit de bondscompetitie van Boudewijn
tegen Edwin Twiest. Edwin heeft ook het
terechte imago van een allesoplosser. Als trainer
van de NST kan ik daarover meepraten. Toch zien
we ook nu dat training en wedstrijd niet
hetzelfde zijn. Boudewijn speelde in diagram 6
per ongeluk eerst nog 49-44 even, maar Edwin
liet het zetje er leuk inzitten met 3-9.

Ik denk dat deze fragmenten een goede
stimulans zijn voor Nederlandse jeugdspelers:
Boudewijn en Stefan maken fouten!

En de winnende 
naam is...

Jullie hebben allemaal erg jullie best gedaan om een naam voor mij te verzinnen. Er zijn tientallen
leuke namen bij het bondsbureau binnengekomen. Een paar voorbeelden van jullie namen zijn: Pingu,
Zetje, Dambo, Damzy, Flip, Coco, Pingo, Dampie, en zo waren er nog heel veel meer. 
Ik heb lang nagedacht en heb uiteindelijk gekozen voor de naam Pinky. Vicky Andriessen uit Delft heeft
deze naam verzonnen en ik ben Vicky daarvoor erg dankbaar. Ik vind het een heel mooie naam. Vicky jij
krijgt voor het verzinnen van Pinky een mooi verrassingspakket van mij. Ik weet zeker dat je het leuk
vindt!

Groeten van Pinky
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Voor de beginner
Alex Mathijsen
Lange Hezelstraat 113
6511 CG Nijmegen
06-24534195
bondsbureau@kndb.nl

De ladderstand
Er zijn al bijna zeventig deelnemers. Op naar de
honderd!
27 punten: Arno Bos, Gerben Bos, Dave
Bleeker, Eric Druyff, Thijs Gerritsen, H.
Groeneveld, Harmjan Lammers, Michelle Linssen,
Bart Lugthart, Erwin Minnen, Vivian Moorman,
Bertus Scheer, Bianca Smedinga, Jeroen de Veth,
Arie v.d. Weteringh 
26 punten: Mariska Bos, Jan Bareld de Groot,
Roald Looge, Johan Willems, 
25 punten: Jacco Bos
23 punten: Tom Keuken

19 punten: Henk-Jan van den Berg
18 punten: Bastiaan de Gunst
15 punten: René Alderliesten, Thijs
Alderliesten, Roel Boomstra, Arjen Bovee, Ebert
v.d. Bunt, H. van Beek, Reneé Doeleman, Bas
van Engelen, Wesley Gademan, Henk van
Keulen, Matthias de Kruijf, John B. Reade
14 punten: A. Finders, Dirk-Jan van Luijtelaar
13 punten: Luuk Maters
12 punten: Laura Andriessen, Feroz Amirkhan,
Jeffrey van Batum, Dylan de Braal, Tim Endstra,
Thomas Goudriaan, Martijn Harlé, Mitch

Harteveld, Lindsay Heijgen, Daan van
Herwaarden, Bas v.d. Heuvel, Dirk Joosten,
Emrecan Karacaoglu, Priscilla Kok, Zainal
Palmans, Marloes Schreuder, Henk Stunnenberg,
Pepijn Teunisse, Christie Toet, Rik Verboon, Johan
Verbrugge, Thomas Vermeulen, Loïs van
Vondelen, Joep Voorn, Brenda van Voorthuizen,
Bas van Zonneveld
11 punten: Rien Wijermars
8 punten: Sven Goldsmid, Martin v.d. Vliert
5 punten: Nick Hoksbergen
4 punten: Sander de Geus

Laddercompetitie op

internet

Oplossingen serie 2
Je kon 12 punten scoren. Voor elke juiste oplossing 1 punt.

13.  1.36-31 37x17 2.27-21 26x46 3.21x5 
14.  1.26-21 17x46 2.39-34 40x18 3.32x5 
15.  1.36-31 26x48 2.38-32 48x23 3.21x1 23x46 4.1x5 
16.  1.33-29 24x35 2.28-22 26x19 3.22x4 35-40 4.4-22 40-45 5.22-50 
17.  1.47-41 37x46 2.50-45 46x49 3.33x44 49x40 4.45x3 35-40 5.3-17 40-45 6.17-50 
18.  1.26-21 16x18 2.29-24 19x28 3.42x4 35-40 4.4-22 40-45 5.22-50 
19.  1.36-31 27x36 2.42-37 32x41 3.15-47 
20.  1.29-24 28x39 2.45x43 37-41 3.48-42 41-46 4.42-37 32x41 5.43-38 
21.  1.37-32 28x46 2.48-43 35x44 3.50x28 23x32 4.42-37 32x41 5.43-39 19-24 6.39-34 
22.  1.50-44 40x49 2.38-33 49x46 3.33x31 26x37 4.47-41 37-42 5.48x37 
23.  1.31-27 49x16 2.37-32 16x49 3.42-38 49x46 4.36-31 26x37 5.47-41 37-42 6.48x37
24.  1.49-43 33x44 2.43-39 44x33 3.41-36 32x41 4.36x38 41-46 5.38-32 28x37

6.42x31 6x37 7.47-41 37-42 8.48x37

Laddercompetitie op
internet

Weet je het al? Deze rubriek kun je nu ook vinden op de site van de

KNDB. Tik in www.kndb.nl en klik op de link naar DamZ! De speciale

website voor de jeugd. Er is daar van alles te doen! Als echte

computergek kun je dan je oplossingen per e-mail versturen. Maar je mag

het natuurlijk ook nog steeds met de post doen. Zend je oplossingen wel

voor 29 april in, anders ben je te laat.

Ook deze keer drie prijswinnaars.

Na loting zijn de gelukkigen:

Gerben Bos,

Dave Bleeker en

Jeroen de Veth.

Gefeliciteerd! Jullie kunnen

binnenkort een prijsje in de

brievenbus verwachten.
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Opgaven serie 3: winnen met een vette coup Philippe

Sommige combinaties komen heel vaak voor in een dampartij. Daarom hebben ze een eigen naam gekregen. Een voorbeeld
is de coup Philippe. Misschien heb jezelf wel eens gewonnen met deze slagzet. Of misschien ben je er wel eens ingetrapt. De
coup Philippe kun je herkennen aan de eindslag. Er zijn twee mogelijkheden:

Hier slaat wit vanaf veld 38
helemaal naar veld 16.

Hier slaat wit vanaf veld 40
helemaal naar veld 16.

vette coup Philippe c
o
u
p

P
h
i
l
i
p
p
e

coup PhilippeIn de volgende twaalf standen gaat wit winnen door een vette coup Philippe.
Noteer de oplossingen en stuur ze op. Veel succes en veel plezier!

Diagram A Diagram B

Diagram 25 Diagram 26 Diagram 27 Diagram 28

Diagram 29 Diagram 30 Diagram 31 Diagram 32

Diagram 33 Diagram 34 Diagram 35 Diagram 36
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Het deelnemersveld, met 30 spelers uit maar
liefst 15 landen, was ijzersterk dit jaar. Aanvoer-
der was Rim Ismetov, die vorig jaar verrassend
de titel pakte. Verder lag natuurlijk Robert Misans
op de loer. Deze jonge Let heeft al de scalp van
menig grootmeester te pakken (Anatoli Gant-
warg, Ron Heusdens, Hans Jansen) en was zelfs
al eens deelnemer in het EK voor senioren.
Raido Varik, Justinas Jankunas en Viesturs Tomass
strijden al jarenlang om de internationale
jeugdprijzen. De laatste twee waren zelfs al van
de partij toen schrijver dezes nog aan jeugd-
toernooien mocht deelnemen... Voeg daarbij de
Wit-Russische ‘supertalenten Igor Mihalchenko en
(vooral) Andrei Tolchikov. En zet dan de joker in
op Thomy Mbongo, een natuurtalent uit
Kameroen.

De Nederlandse equipe (Jasper Lemmen, Dik de
Voogd en Boudewijn Derkx) stond onder leiding
van de Wit-Rus Alexander Baljakin. Net als de
Engelse voetballers hebben ook de Hollandse
dammers dus een buitenlandse bondscoach. Het
begeleidingsteam werd aangevuld met Henk
Stoop en ondergetekende. Na de veelbesproken
overwinning van Boudewijn op de bondscoach,
enkele weken voor het WK, werd mij als club-
trainer gevraagd de toernooicoaching voor de

Eigenlijk had Boudewijn Derkx

zich niet eens geplaatst voor het

WK junioren. Afgelopen zomer moest

hij de vierde plaats op het NK junioren zelfs nog delen. Maar toen

hij als invaller toch mocht vertrekken naar Triëst, veroverde hij wél

overtuigend de wereldtitel. En daarmee hield Boudewijn een mooie

Nederlandse traditie in stand.

Boudewijn Derkx
wereldkampioendoor Jeroen van den Akker

Vijf keer eerder werd een Nederlander
wereldkampioen in de hoogste jeugdcategorie.
Toen Rob Clerc in 1973 als eerste de mondiale
titel pakte, had hij althans nog even aan de
nationale jeugdtitel mogen ruiken. Hans Jansen
was hem toen in een barrage echter met 5-1 de
baas. De overige vier (Geert van Aalten 1975,
Bauke Bies 1977, Erno Prosman 1991 en Wiebe
van der Wijk 1999) kwamen zelfs niet hoger dan
een derde plaats in hun NK. Hoewel al deze
spelers in eigen land niet konden domineren,
pakten zij wel de wereldtitel. En ook Boudewijn
Derkx kaapte nu dus als invaller het goud voor
alle favorieten weg. 
Nemen de kanshebbers zo’n ‘invallertje’ niet zo
serieus? Valt de druk van de favorietenrol weg?
Of is het domweg toeval dat de Nederlandse
juniorenkampioen nog nooit de wereldtitel heeft
gepakt?

Op het podium vlnr:

Thomy Mbongo, 3e plaats

BOUDEWIJN DERKX,
WERELDKAMPIOEN 
Roberts Misans, 2e plaats
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Boudewijn Derkx

Diagram 1

Andrei Tolchikov

Culemborgers te verzorgen. Voor Alexander was
er hierdoor meer ruimte om Jasper, die hij via
Talentontwikkeling traint, te begeleiden.

Jasper en Dik speelden een enigszins teleurstel-
lend toernooi. In tegenstelling tot veel Oostblok-
spelers, zetten zij hun partijen ambitieus op. Ze
speelden niet voor een Italiaanse 0-0 maar
gingen vol voor de winst. Hiermee werden volop
kansen gecreëerd, maar helaas waren beiden te
slordig in de afwerking. Uitstekende standen
werden soms in één zet weggeven. Zodoende
resteerde er voor hen niet meer dan een
gedeelde tiende plaats.

Boudewijn blonk dit toernooi juist uit in het
benutten van zijn kansen. Niet één liet hij er
schieten. In de 1e ronde zette hij alle favorieten
op een dwaalspoor door in grieperige toestand
zijn partij tegen de Mongool Oyuunbatar
Munkhbat weg te geven. Vervolgens begon hij
aan een indrukwekkende opmars van 14 punten
uit 8 partijen! Zijn overwinning in de 2e ronde op
Jasper was van cruciaal belang. In een goede
stand dacht Jasper een winnende damzet uit te
voeren, maar een verraderlijke tegenactie
leverde Boudewijn schijf- en partijwinst op.
Daarna begon Boudewijns spel steeds beter te

lopen. Hij voelde precies aan waar hij zijn
kansen moest zoeken. Dit leverde een serie
eenvoudige overwinningen op tegen Wim
Dekimpe, Raido Varik en Ivan Trofimov.

In de 6e ronde volgde de ontmoeting met de
verrassende Afrikaanse koploper. Mbongo (9 uit
5) had in wedstrijden en analyses geïmponeerd
met een verbluffend combinatiegevoel. Boven-
dien voerde hij in vlot tempo goede positionele
plannen uit. In het gebruikte partijschema van
80 minuten per speler, aangevuld met 1 minuut
per zet, kwam deze Afrikaanse speelwijze
uitstekend uit de verf. Toch bereikte Boudewijn
in een strakke positionele partij een voordelige
remise.
Vervolgens wachtte de 13-jarige Tolchikov, die
positioneel zeer verzorgd speelt. Boudewijn liet
een ongebruikelijke opsluiting toe en beide
spelers moesten improviseren. In diagram 1 is
duidelijk te zien waar dit voor Tolchikov is
misgegaan. In de partij koos hij ervoor zijn
troepen te richten op de witte korte vleugel.
Uiteindelijk wist hij hier geen bres te slaan, en
zwart zal ten onder gaan aan de extra schijf
achter zijn opsluiting: 15-20 42-37 17-21 27-22!
De wending 22-18 gevolgd door 28-23! is
cruciaal, ook na 9-13. 21-26 22-17 16-21 28-22!

Hoogste titel bij de junioren 

voor zesde keer naar Nederlander

22-18 12-17 of ?! 18x29 17-22 29-23! 19x39
30x19 39x30 35x15 en zwart was kansloos. 

Met deze belangrijke overwinning kwam voor
het eerst de mondiale titel serieus in zicht. Toen
medekoploper Mbongo in de 8e ronde snel
verloor van Varik, stelde Boudewijn zich
tevreden met remise tegen de sterke Misans. De
nederlaag van Mbongo was typerend: hij liet een
dubieuze damcombinatie toe, maar gunde
zichzelf niet de tijd deze goed door te rekenen.
Ten onrechte, zo bleek.
Met nog één ronde te gaan had Boudewijn nu
drie achtervolgers op 1 punt achterstand. Het is
nooit een prettig gevoel om van andere partijen
afhankelijk te zijn. Het antwoord op Jankunas’
openingszet 1.32-28 was dan ook veelzeggend:
16-21! In een spannende stand plaatste Jankunas
een foutief offer, waarna Boudewijn schijfwinst
kon afdwingen. Secuur werd vervolgens naar de
wereldtitel afgewikkeld. Misans won zijn partij
tegen Varik en behaalde zilver. Voor Mbongo
resteerde niet meer dan een eervolle derde
plaats, op 2 punten achter de toernooiwinnaar.

Boudewijns titel als eerstejaars junior mag
verrassend genoemd worden, maar kwam zeker
niet uit de lucht vallen. Zo behaalde hij bij de
aspiranten al een 2e en een 3e plaats op het
mondiale podium. De hoogste trede had hij
echter nog nooit mogen beklimmen, ook niet op
nationaal niveau.
Een groot deel van zijn damopleiding genoot
Boudewijn bij de befaamde Culemborgse
damschool. Deze bracht in het afgelopen
decennium maar liefst drie jeugdwereldkampioe-
nen voort. Daarnaast speelden de persoonlijke
training van Tjalling Goedemoed en tegenwoor-
dig van Johan Krajenbrink namens de KNDB
natuurlijk een belangrijke rol in zijn ontwikkeling.
Als trainer van Boudewijn, als lid van het eerste
tiental van Meurs Denk en Zet, én als toernooi-

Speler en begeleiders vlnr: boven: Jeroen van den Akker, Henk Stoop en Alexander

Baljakin. Onder: Dik de Voogd, Boudewijn Derkx en Jasper Lemmen.
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De dag werd gehouden in het clubgebouw van
drumfanfare “Tamarco” in Leiderdorp. Deze
locatie was uitermate geschikt, er was genoeg
ruimte voor dammers en publiek en de kantine
schonk heerlijke koffie. De bonte mix van
kerstverlichting, carnavalslampen en discoballen

zorgde voor een gezellige sfeer.

De eenenvijftig deelnemers werden
ingedeeld naar speelsterkte zodat iedereen
dammers van zijn of haar niveau tegenover
zich kreeg. Er waren vijf categorieën en in
iedere categorie werd er fanatiek gespeeld. 

Het toernooi trok veel beginnende
dammers. Bij binnenkomst hoorde ik een
jongen zeggen,”wow, we moeten toch
niet met een klok spelen, dat heb ik nog
nooit gedaan”. Er werd wel degelijk met
klok gespeeld, maar daar had uiteindelijk
niemand problemen mee.

Er waren clubs aanwezig uit de hele
regio zoals uit Katwijk, Rijnsburg,
Alphen a/d Rijn, Zegveld, Den Haag,
Reeuwijk, Vlaardingen, Hazerswoude,
Waddinxveen en natuurlijk uit
Leiderdorp zelf. Er heerste een hele
sportieve sfeer, maar de spanning was

af en toe ook duidelijk zichtbaar. Gelukkig was er
tussen de partijen door was er genoeg ruimte
om buiten even de benen te strekken en stoom
af te blazen.

een fantastisch evenement!

1 Derkx Boudewijn Nederland 14
2 Misans Roberts Letland 13
3 Mbongo Thomy Kameroen 12
4 Mikhalchenko Igor Wit-Rusland 12
5 Tolchikov Andrei Wit-Rusland 11
6 Tomass Viesturs Letland 11
7 Varik Raido Estland 11
8 Melamed Renat Duitsland 11
9 Verovkin Artem Oekraïne 11
10 Trofimov Ivan Rusland 10
11 Jankunas Justinas Litouwen 10
12 De Voogd Dik Nederland 10
13 Catana Mihail Moldavië 10
14 Lemmen Jasper Nederland 10
15 Wika Radoslaw Polen 10

16 Munkhbat Oyunbaatar Mongolië 9
17 Colomboni Roberto Italië 9
18 Dauge Zigmars Letland 8
19 Dusart Cédric Frankrijjk 8
20 Ishmetov Rim Rusland 8
21 Bat-Erdene Munkhbayar Mongolië 8
22 Villaeys Alan Frankrijk 8
23 Favale Daniele Italië 8
24 Lorusso Luca Italië 8
25 Petraitis Gintautas Litouwen 7
26 Gronowski Patryk Polen 7
27 Duplouy Sébastien Frankrijk 7
28 Dekimpe Wim België 4
29 Verkest Tom België 4
30 Tondo Abhinav Italië 1

coach hoop ik ook nog een bescheiden bijdrage
aan Boudewijns succes te hebben geleverd. Het
is een bijzonder prettige ervaring om een titel
die ik zelf nooit op mijn palmares heb kunnen
bijschrijven, wél via een ‘pupil binnen te halen.
Maar boven alles is dit kampioenschap natuurlijk
de verdienste van Boudewijn zelf. Na jaren hard
werken en mede dankzij een ijzeren toernooi-
discipline kon dit succes bijna niet uitblijven. Of
zoals Boudewijn het zelf in de voorbeschouwing
in dagblad De Gelderlander verwoordde: “Het
zou leuk zijn om ook eens eerste te worden op
een NK, een EK of een WK”.

Eindrangschikking WK Junioren Triëst

Zaterdag 20 maart werd de Leiderdorpse Jeugddamdag gehouden. Het

was de eerste keer dat dit evenement plaatsvond. Hier was echter niks

van te merken, de organisatie van het toernooi was uitstekend en een

opkomst van meer dan 50 jeugddammers is iets om trots op te zijn.

door Piet Bennink

Leiderdorpse Jeugddamdag: 
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Prijswinnaars Leiderdorpse jeugddamdag 
zaterdag 20 maart 2004

Groep A: Score:
Edwin Torn VDV Vlaardingen 10 punten uit 6 partijen
Martin van der Sluis ADC Alphen a/d Rijn 7 punten uit 6 partijen

Groep B:
Bastiaan de Gunst Samen Sterk Hazerswoude 16 punten uit 9 partijen
Corné de Bruin ADC Alphen a/d Rijn 15 punten uit 9 partijen
Wesly van Rossum RDC Rijnsburg 10 punten uit 9 partijen 

Groep C:
Michiel Torn VDV Vlaardingen 20 punten uit 10 partijen 
Patrick Kromhout RDC Rijnsburg 18 punten uit 10 partijen
Roy Looman KDC Katwijk 14 punten uit 10 partijen

Groep D:
Kariem Droog DEZ Reeuwijk 21 punten uit 11 partijen
Carla Gaalswijk ADC Alphen a/d Rijn 15 punten uit 11 partijen
Kevin van der Burg RDC Rijnsburg 14 punten uit 11 partijen

Groep E:
Bas van Ingen * Kijk Uit Zegveld 21 punten uit 11 partijen
Jolanda Baronner * LDC Leiderdorp 21 punten uit 11 partijen
Marnix van Bokhorst LDC Leiderdorp 16 punten uit 11 partijen

* = Na beslissingswedstrijd

Het toernooi begon om 12.00 en de
prijsuitreiking was geheel volgens planning om
16.00 uur. De eerste drie van alle categorieën
kregen een mooie beker. In groep E, de groep
van de meest onervaren dammers, werd Bas
van Ingen van Damclub Zegveld eerste. De
tweede plaats was voor Jolanda Baronner een
meisje dat (nog) niet op een damclub zit en
voor het eerst mee deed aan een toernooi als
dit. Een hele knappe prestatie.
In groep D werd Kariem Droog uit Reeuwijk
eerste. Kariem had een keer remise gespeeld en
de rest van zijn partijen allemaal gewonnen.
De eerste plaats in groep C was voor Michiel
Torn van damclub Vlaardingen. Michiel was de
onbetwiste kampioen uit groep C, hij had
namelijk al zijn partijen gewonnen.
De spanning zat er in groep B goed in,
uiteindelijk won Bastiaan de Gunst uit
Hazerswoude met één punt voorsprong op Corné
de Bruin van ADC.
De gebroeders Torn waren op dreef, in groep A
won Edwin Torn uit Vlaardingen net als zijn
broertje zonder puntverlies.

Na de prijsuitreiking was het nog niet gedaan
met de spanning. Er waren namelijk leuke
damprijzen te winnen met het Rad van Fortuin.
Onder de bezielende leiding van quizmaster Cees
de Leeuw werd het rad gedraaid en vlogen de
prijzen weg. 

Tussen alle bezigheden door was er nog een
belangrijke gebeurtenis. Er werden namelijk
diploma’s uitgereikt aan de cursisten die de
jeugddamleider/damtrainer A cursus succesvol
hadden afgerond. Hierover is elders in dit
Damspel meer te lezen.

Het was een ontzettend leuke dag in Leiderdorp.
De twee organisatoren Alexander Zwanenburg
en Cees de Leeuw verdienen een compliment. 
Zelf zijn ze hierover erg nuchter; volgens hen kan
iedereen met een beetje goede wil zo’n toernooi
organiseren, laten we hopen dat velen hun
voorbeeld zullen volgen.

Hopelijk volgend jaar de tweede 
editie van de Leiderdorpse 
Jeugddamdag!
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Alblasserdam
Bij Vergaar Montage/DVA in Alblasserdam zijn de volgende cursisten geslaagd:
diploma Van der Wal: Gaby Bakker, Tessa Dronkers, Christiaan Gort,
Rink Jonker, Yoshua van der Most en Joost Zijderveld;
Wiersma-wit: Christiaan Gort;
Wiersma-zwart: Lars van Acquooy en Wilco Stam;
Sijbrands-wit: Rehuël Bezemer, Richard Gort, Leonard Huisman, Anouk van
Loon, Ashley van der Most en Ruco Suijker;
Sijbrands-zwart: Deborah van Duijvendijk en Corwin Vlot;
Roozenburg-wit: Danny de Bruijn, Kevin de Bruijn, Ruben Groenendijk en
Martijn Sierksma.

Brummen
In Brummen slaagde Stephan de Boer voor het Van der Wal-diploma. Petra
Wessels en Roald Looge behaalden het diploma Wiersma-zwart.

Huissen
Liefst 38 diploma’s was de oogst van het voorbije opleidingsseizoen bij damclub
Heijting Huissen. De opleiders Alex Mathijssen en Leen de Rooij konden alle
cursisten een diploma overhandigen. Het grote aantal was overgebleven van het
schooldammen, waarbij aan deelnemers met enige aanleg een trainingskaart
voor tien gratis lessen was uitgereikt. Velen van de uitverkorenen gingen op die
gratis uitnodiging in en volgden de cursus met goed gevolg.
Van der Wal-diploma: Lotte Aleven, Wout Aleven, Lisanne de Baar, Wouter van
de Beld, Billie Bosch, Pepijn van de Brink, Nick de Bruin, Rodee Bruist, Saad
Chedid, Abdo Chedid, Sterre Damen, Bart Freriks, Stefan Hogers, Ivo Jager, Jeffrey
Klumper, Noud Lentjes, Huub Lentjes, Jeffrey Piergoelam, Rikke Ponger, Edith
Rap, Erik-Jan Rieksen, Petra Rosvisacovic, Jesper Sluiter, Martijn van Velsen, Joris
Witjes en Pepijn van den Brink (met lof geslaagd).
Ook de jeugdleden van vorige lichtingen konden nieuwe diploma’s behalen. Dit
had het volgende resultaat:
Wiersma-wit: Robin Heimans, Lonneke Standhart en Max van de Ven;.
Wiersma-zwart: Wesley Berends, Marco van Eijsden en Dirk Joosten;
Sijbrands-wit: Martijn Harlee, Willem Hoek en Wesley Neijenhuis;
Sijbrands-zwart: Martijn Harlee en Bas van Velsen;
Roozenburg-wit: Bas van Engelen;
Hoogland-wit: Coen Donders.

Wageningen
Na het Wageningse schooldammen van november 2003 startte de WSDV-
jeugdafdeling met een enthousiaste groep kinderen om het Van der Wal-
diploma te bemachtigen. In februari slaagden 23 jongens en meisjes voor het
examen:
Arsalan Azarfor, Jesse van Beek, Laurens Creutsburg, Paul van Dam, Joost van
Doorn, Ragnar Eggertsson, Jeroen Goedhart, Marijke v’t Hooft, Mahmoud
Hussaineid, Adriaan de Jonge, Anoek de Jonge, Enoche Kawele Gake, Dallas
Koops, Jannes Kromhout, Saviel Langius, Daan Leermakers, Matt Linssen, Danilo
van Maanen Martens, Jesse van Mourik, Tarik Otman, Bren Schaap, Brandon
Schouten, Pieter Sijtthof en Christiaan v.d. Weerd.
Saviel Langius en Ester van Muyen behaalden het diploma Wiersma-wit; Saviel
ook Wiersma-zwart.

Geslaagden
Geslaagden

WEDSTRIJD !
DOE MEE !!

WEDSTRIJD !!!

Maak zelf een damprobleem, stuur

het in naar de wedstrijd voor

beginnende damproblemisten en

word kampioen startend problemist

2004.
Zo doe je mee  - zie pagina 13
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Damkalender

Toernooien, trainingen en wedstrijden.
Organisatoren kunnen hun informatie
doorgeven aan het bondsbureau, 026-4952309.
Actuele kalender op internet: www.kndb.nl

April 2004
2: Warffum. Paas-

damtoernooi. N.R.
Werkman (0595) 42 24 29.

3: Nationale jeugddamdag.
KNDB (026) 495 23 09.

3-17: NK algemeen. KNDB
(026) 495 23 09.

3: Zwaagwesteinde.
Brugchelenkamp-toernooi.
L. van de Veen
(0511) 44 25 18.

5-12: Guadeloupe. 13e
Internationaal toernooi.
A. Rosier +06 90 72 29 42.

8-12: Amsterdam. Amsterdams
Paastoernooi/NK
studenten. G. Tigchelaar
(020) 616 59 67.

17: NK schooldammen BO en
VO halve finale. KNDB
(026) 495 23 09.

24: Papendal. Centrale
training subtop, vrouwen
en junioren. KNDB
(026) 495 23 09.

17/18: Lent. 3e Nacht van Lent.
M. Wijers (0616) 20 86 22.

25: Papendal. Centrale
training aspiranten,
pupillen en meisjes. KNDB
(026) 495 23 09.

Mei 2004
1: Jeugdleiderdcongres.

KNDB (026) 495 23 09.
3-7: Halve finales aspiranten

en junioren. KNDB
(026) 495 23 09.

5-8: Bunschoten. 5e Barnsteen-
toernooi. T. Offinga
(033) 298 70 74.

6-8: NK pupillen. KNDB
(026) 495 23 09.

8: KNDB beker. KNDB
(026) 495 23 09.

15: NK schooldammen. BO en
VO finale. KNDB
(026) 495 23 09.

15: KNDB-beker. KNDB
(026) 495 23 09.

16-24:Salou (Sp). Open
internationaal toernooi.
A. Presman (055) 844 08 24

22: Valkenburg a.d. Geul, 11.00
uur, openluchtsimultaan
door Olga Kamyshleeva en

Hans Jansen; openlucht-
sneldamtoernooi om het
kampioenschap van het
Heuvelland; inl. en aanm.
L. Pietershove, tel.
043-6016798, e-mail:
L.Pietershove@tele2.nl

19-23: NK visueel gehandicapten.
KNDB (026) 495 23 09.

20-22:NK meisjes. KNDB
(026) 495 23 09.

25-29: Deventer. 16e Open
Deventer kampioenschap.
R. Hendriks (0570) 65 28 83.

29: KNDB-beker. KNDB
(026) 495 23 09.

31: Lelystad. Palazzo-biatlon
dammen-schaken.
R. Bellemans (0320) 25 73 52.

Juni 2004
5: Papendal. Centrale

training subtop, vrouwen
en junioren. KNDB
(026) 495 23 09.

6: Papendal. Centrale
training aspirantten,
pupillen en meisjes. KNDB
(026) 495 23 09.

12: NK sneldammen alle
categorieën. KNDB
(026) 495 23 09.

16: Den Ilp. 7e Dooworld
jeugddamtoernooi.
H. Vermeulen (020) 482 28 89.

19: KNDB-beker halve finale.
KNDB (026) 495 23 09.

26: KNDB-beker finale. KNDB
(026) 495 23 09.

26: NK sneldammen
jeugdteams. KNDB
(026) 495 23 09.

26: Bondsraadvergadering.
KNDB (026) 495 23 09.

Juli 2004
3: NK welpen. KNDB

(026) 495 23 09.
3: Dordrecht. Open

sneldamkampioenschap.
C Leenheer (0168) 33 06 28.

3: Delft. DuWo Kennisstad
Damfestival:
Openluchttoernooi.
H. de Witt (015) 213 43 11.

4-10: Delft. DuWo Kennisstad
Damfestival: Toptoernooi,

Meestertoernooi en Open
Toernooi. H. de Witt
(015) 213 43 11.

7-17: Westerhaar. NK junioren.
KNDB (026) 495 23 09.

8-17: NK aspiranten. KNDB
(026) 495 23 09.

17-24: Den Haag. Axioma Orap
Open. A. Kruyshoop
(070) 364 96 28.

25-31: Nijmegen. Open
internationaal toernooi.
P. Visser (026) 325 68 69.

31: Loosdrecht. Dammen op de
Dijk. A. Vreeswijk
(035) 642 33 30.

Augustus 2004
6-14: Brunssum. Brunssum

Open 2004. J. Hannen
(0475) 46 50 83.

16-24:Goes. 5e Zeeland Open.
A. Walraven (0118) 56 25 06.

September 2004
11: Rijnsburg. Johan

Kromhout-toernooi.
A. van Dusseldorp
(071) 402 78 32.

18: Nationale Competitie 1e
ronde. KNDB
(026) 495 23 09.

25: Papendal. Centrale
training aspiranten,
pupillen en meisjes. KNDB
(026) 495 23 09.

26: Papendal. Centrale
training subtop, vrouwen
en junioren. KNDB
(026) 495 23 09.

Oktober 2004
2: Nationale Competitie 2e

ronde. KNDB
(026) 495 23 09.

9: Clubcompetitie junioren,
aspiranten en pupillen.
KNDB (026) 495 23 09.

16: Nationale Competitie 3e
ronde. KNDB
(026) 495 23 09.

23: Reeuwijk. 3e
Jeugddamtoernooi
Reeuwijk. H. de Knikker
(0182) 39 32 75

23: Papendal. Centrale
training aspiranten,

pupillen en meisjes. KNDB
(026) 495 23 09.

24: Papendal. Centrale
training subtop, vrouwen
en junioren. KNDB
(026) 495 23 09.

30: Nationale Competitie 4e
ronde. KNDB
(026) 495 23 09.

November 2004
6: Bondsraadvergadering.

KNDB (026) 495 23 09.
13: Nationale Competitie 5e

ronde. KNDB
(026) 495 23 09.

20: Papendal. Centrale
training aspiranten,
pupillen en meisjes. KNDB
(026) 495 23 09.

21: Papendal. Centrale
training subtop, vrouwen
en junioren. KNDB
(026) 495 23 09.

27: Nationale Competitie 6e
ronde. KNDB
(026) 495 23 09.

December 2004
4: Clubcompetitie junioren,

aspiranten en pupillen.
KNDB (026) 495 23 09.

11: Nationale Competitie 7e
ronde. KNDB
(026) 495 23 09.

18: CAT/CJT - Surinaamse
spelers in Nederland.
KNDB (026) 495 23 09.

30: Wamel. 27e Open
sneldamkampioenschap.
W. Duifhuis (0487) 59 45 81.

30: IJmuiden.
Oudejaarstoernooi.
M. Kosters (0628) 64 60 10.

Januari 2005
8/9: Papendal. Halve finale NK

algemeen en vrouwen.
KNDB (026) 495 23 09.

15: Nationale Competitie 8e
ronde. KNDB
(026) 495 23 09.

22/23: Papendal. Halve finale NK
algemeen en vrouwen.
KNDB (026) 495 23 09.

29: Nationale Competitie 9e
ronde. KNDB
(026) 495 23 09.
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Februari 2005
5/6: Papendal. Halve finale NK

algemeen en vrouwen.
KNDB (026) 495 23 09.

12: Nationale Competitie 10e
ronde. KNDB
(026) 495 23 09.

19/20:Papendal. Halve finale NK
algemeen en vrouwen.
KNDB (026) 495 23 09.

26: Nationale Competitie 11e
ronde. KNDB
(026) 495 23 09.

Maart 2005
5: Papendal. Halve finale NK

algemeen en vrouwen.

KNDB (026) 495 23 09.
5: Bondsraadvergadering.

KNDB (026) 495 23 09.
6: Papendal. Halve finales

algemeen en vrouwen,
barrages. KNDB
(026) 495 23 09.

12: Nationale Competitie
promotie/degradatie.
KNDB (026) 495 23 09.

12: Halve finale NK pupillen.
KNDB (026) 495 23 09.

19: Rayonwedstrijden meisjes.
KNDB (026) 495 23 09.

19: Papendal. Centrale
training subtop, junioren
en vrouwen. KNDB

(026) 495 23 09.
20: Papendal. Centrale

training aspiranten,
meisjes en pupillen. KNDB
(026) 495 23 09.

26: Nationale Competitie
promotie/degradatie.
KNDB (026) 495 23 09.

26: Halve finale NK pupillen.
KNDB (026) 495 23 09.

April 2005
2: Nationale jeugddamdag.

KNDB (026) 495 23 09.
3-16: NK algemeen. KNDB

(026) 495 23 09.
9: Halve finales

schooldammen BO en VO.
KNDB (026) 495 23 09.

23: Papendal. Centrale
training subtop, junioren
en vrouwen. KNDB
(026) 495 23 09.

24: Papendal. Centrale
training aspiranten,
meisjes en pupillen. KNDB
(026) 495 23 09.

Mei 2005
2-6: Halve finale NK junioren.

KNDB (026) 495 23 09.
2-6: Halve finale NK

aspiranten. KNDB
(026) 495 23 09.

2-6: NK pupillen. KNDB
(026) 495 23 09.

4-8: NK visueel gehandicapten.
KNDB (026) 495 23 09.

7: KNDB-beker 1e ronde.
KNDB (026) 495 23 09.

14: KNDB-beker 2e ronde.
KNDB (026) 495 23 09.

14: NK meisjes. KNDB
(026) 495 23 09.

21: Papendal. Centrale
training subtop, junioren
en vrouwen. KNDB
(026) 495 23 09.

22: Papendal. Centrale
training aspiranten,
meisjes en pupillen. KNDB
(026) 495 23 09.

28: KNDB-beker kwartfinale.
KNDB (026) 495 23 09.

Juni 2005
4: NK sneldammen. KNDB

(026) 495 23 09.
11: KNDB-beker halve finale.

KNDB (026) 495 23 09.
11: Finales schooldammen BO

en VO. KNDB
(026) 495 23 09.

18: Bondsraadvergadering.
KNDB (026) 495 23 09.

25: KNDB-beker finale. KNDB
(026) 495 23 09.

25: Sneldammen jeugdteams.
KNDB (026) 495 23 09.

Juli 2005
2: NK welpen. KNDB

(026) 495 23 09.
6-16: NK junioren. KNDB

(026) 495 23 09.
7-16: NK aspiranten. KNDB

(026) 495 23 09.

Laat je verrassen door de makers van

Dé hersenkraker
van Denksport!

Voor slechts € 2,50 te koop bij uw
vakhandel, supermarkt of kiosk.
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Curiosa
Wim van Mourik
St. Jacobslaan 94
6533 BV Nijmegen
(024) 356 52 32

Damgeografie volgens
Willum Schoot

In Het Damspel nr. 2 van 2003 stond Ton
van den Elzen in de schijnwerper. Stilzitten
is er voor de 75 jarige man uit Rosmalen
niet bij. Een serie van 5 uitgaven verscheen
in 2003 van zijn hand, uitgegeven door
Heijmans Excelsior Damvereniging, onder
de titel: Verzamelde Damproblemen van
Ton van den Elzen. Met de toevoeging:
waarvan een aantal gemaakt met anderen.
De grappige illustraties zijn van Franciscus
Wilhelmus ( Willum ) Schoot ( ‘s- Hertogen-
bosch 1926-1995). Schoot was als
huisschilder werkzaam bij Heijmans in
Rosmalen en enkele jaren damclublid; in

latere jaren was hij uitvoerder bij de
afdeling wegmarkering. Als jongen kreeg
hij tekenlessen van een frater. Later volgde
hij cursussen bij het Bosch Palet. Zijn
artistieke gave heeft hij breed gebruikt met:
tekenen, schilderen, etsen, beeldhouwen,
boetseren en poppenmaken. In Rosmalen
tekende hij jaarlijks voor de Carnavalskrant.
In ’s-Hertogenbosch was hij de eerste die de
jaarrede van de voorzitter van de Kamer
van Koophandel illustreerde. In de serie
uitgaven zorgt Schoot ervoor dat je al snel
op zoek gaat naar de volgende “Dam”-
plaats in Nederland.

Wilt u genieten van problemen en nog meer tekeningen dan het afgedrukte viertal ? De
uitgaven kosten per deel € 3,50. Voor de gehele vijfdelige serie van 148 pagina’s damplezier bent
u eigenaar voor € 17,50 excl. Porto. Te bestellen bij Ton van den Elzen Tel: 073 – 5212818.



Teodorico Ramasola
In 1951 werd door Shell op de Filippijnen de First National Students Art
Competition gehouden. De 36e editie van deze kunstwedstrijd vond plaats in
2003, zodat er sprake is van een lange traditie. De tiende editie in 1960 werd
gewonnen door Teodorico Ramasola, in de categorie Conservative Art.

Het traditioneel-figuratieve
olieverfschilderij “Dama” laat lijnen-
damspel zien zoals het ooit door de
Spanjaarden op de Filippijnen is
geïntroduceerd. Het diagonale
lijnendamspel heeft in Spanje bestaan
onder de benaming “andarraya”. Het
eerste signaal is uit 1454, maar de term
sterft naar het eind van de 16e eeuw al
uit. De naam wordt etymologisch in
verband gebracht met het Marokkaanse
woord “attaracha” voor (vis)net. De
mazenstructuur komt overeen met de
lijnen op het dambord. Dankzij de
andarraya-vondst van de Amsterdammer
Rob Jansen is het hiaat tussen het
middeleeuwse twaalfschijven spel
(alquerque-de-doze) en het damspel op
het 64 veldenbord beter verklaarbaar
geworden. Dr. Govert Westerveld
publiceerde er uitvoerig over in zijn boek
uit 1997: “De invloed van de Spaanse
koningin Isabel la Catolica op de nieuwe
sterke dame in de oorsprong van het dam
- en moderne schaakspel.”

Het Filippijnse lijnenbord was al wel
eerder bekend. Stewart Culin schreef er
over in 1900, evenals Murray in 1952. Een
historiserend kunstwerk van het
andarryaspel werd door Westerveld
opgenomen als voorplaat in zijn
genoemde boek. De tekening is een
ontwerp van Luis Fernández Miñano,
gebaseerd op een afbeelding in het
manuscript Douce 353, gedateerd op circa
1475, uit de Bodleian Library, Oxford,
Engeland Aan boord van een type
koggeschip wordt door twee mannen een
spel gespeeld. Aangezien er geen ruiten
en geen diagonale lijnen zichtbaar zijn is
niet vast te stellen of het andarryaspel
hier met zekerheid wordt gespeeld. Voor
historisch geïnteresseerde dammers
wordt verwezen naar deze afbeelding en
beschrijving door Ir. G. Bakker in Het
Nieuwe Damspel 1992-2, p.39.

Panorama 45
Wim van Mourik


