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NK Meisjes 2004
Kampioenen Karlijn Overes, Saskia Veltman, Mei-Jhi Wu en Laura

Andriessen kregen onder grote belangstelling de bekers en bloemen

overhandigd. De kampioenschappen werden op 20, 21 en 22 mei

gehouden in Heino. Meer informatie via DamZ! 
www.kndb.nl/damz

Foto’s: Erik Ploeger
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We schrijven vrijdag 27 juli
1934. Op die dag verschijnt de
eerste jaargang nr. 21 van het
Dammersweekblad. De vooral
als problemist bekende G.L.
Gortmans treedt op als hoofd-
redacteur. Het openingsartikel
van het blad ‘ter behartiging
van het damspel en het
verenigingsleven’ trekt meteen
de aandacht, want de kop luidt:
’Hoe staat het met het Wereld-
kampioenschap?’.

In 1934 is Ben Springer (1897–
1960) zes jaar wereldkampioen.
Hij is als speler nu een beetje in
de vergetelheid geraakt, behalve
dan door het Zetje van Springer,
door hem voor het eerst toe-
gepast op het WK in 1928.
Gelukkig wordt de jongste
generatie weer met hem in
kennis gebracht (www.kndb.nl/
damz).

Wat is er in 1934 dan aan de
hand? Er is bestuurlijk gedoe –
en dat is van alle tijden. De
KNDB vindt dat eerst alle
dammende landen in een
internationale bond moeten zijn
verenigd voordat er weer een
wereldkampioenschap kan
worden gehouden. Deze

opvatting heeft tot gevolg dat
de sterkste spelers van die tijd
niet om de wereldtitel kunnen
spelen. De titel is vrijgekomen
omdat Springer, zoals het
Dammersweekblad schrijft, ’zijn
in 1928 verworven titel niet
wenscht te verdedigen’.
De KNDB weigert Springers
afstand. Dit betekent volgens
het Dammersweekblad dat
Springer wereldkampioen is en
blijft, tot in lengte van dagen. En
hiermee zou Springers titel
erfelijk worden, ten gunste van
zijn oudste zoon, aldus de
redactie van het blad. Pas on-
langs ontdekte Leo Springer het
artikel uit 1934, zijn geboorte-
jaar. Leo Springer, intussen 70,
ziet er de grap wel van in. Hij
’eist zijn wereldtitel op die hem
rechtens een besluit van de
KNDB toekomt en is bereid de
titel te verdedigen’. Zo zie je
maar wat er allemaal kan
gebeuren als er ’papieren
besluiten’ worden genomen.
De sprong naar het heden is
snel gemaakt. Zelfs over het
persoonlijk kampioenschap van
Nederland wordt vooraf al op
een curieuze manier een
beslissing geforceerd. Bij gelijk
eindigen geldt als eerste regel

dat de speler met de meeste
overwinningen kampioen wordt
Critici zeggen: met de meeste
nederlagen…
Is het aantal overwinningen
gelijk dan treedt de tweede
regel in werking. Dan geeft het
onderlinge resultaat de door-
slag. Valt er nog geen beslissing,
dan geldt de derde regel: de titel
gaat naar de speler die het beste
resultaat heeft behaald tegen de
eerstvolgende speler in de
eindstand. Mochten drie regels
nog geen uitsluitsel geven dan
valt het zwaard van Damocles
in de vierde regel, door loting.
Dat gebeurt in 2001. Men heeft
geen trek in een herkamp met
talloze remises en kiest voor
loting. Hans Jansen of Harm
Wiersma kampioen van Neder-
land? We loten erom – en Harm
Wiersma ’wint’.
Half april 2004 is Kees Thijssen
kampioen van Nederland
geworden door toepassing van
de derde regel. Thijssen wint de
titel omdat Hans Jansen in hun
onderlinge partij door een on-
benullige telfout in de opening
een schijf inlevert. Alexander
Baljakin en Rob Clerc hebben
het nakijken.
Nu twijfelt niemand aan de

capaciteiten van Kees Thijssen.
De kenners zijn het erover eens
dat de titel is terechtgekomen
bij de speler die er speltechnisch
gezien het meeste recht op
heeft. Je kunt nu eenmaal altijd
een partij winnen en kampioen
worden omdat je tegenstander
blundert, of in winnende stand
op de klok verliest. Dat hoort
erbij. Ajax wint immers ook
altijd zijn lastige wedstrijden in
de laatste minuut? 

Het blijft onbevredigend dat
belangrijke toernooien op een
dergelijke manier worden
beslist. Hoe het dan moet? Laten
alle bestuurlijke Tom Poezen
samen met spelers-deskundigen
een list verzinnen. Wat mij
betreft kiezen ze voor een
herkamp totdat er een
beslissing valt, zoals bij het WK
in Zwartsluis. Maar laat het
vanaf 2005 zo zijn en blijven,
dat je alleen maar kampioen
van Nederland kunt worden
omdat je achter het bord de
sterkste speler bent gebleken. Zó
kampioen worden is altijd
bevredigender – zelfs voor de
verliezer(s) - dan door
toepassing van artikel zoveel
van een reglement.

Het Damspel officieel orgaan van de KNDB
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KNDB Bestuur:
Wij willen meer leden!
Van links naar rechts:
Nadine van Tiel (Trainingen en Opleidingen-waarnemend)
Leo Mous (Teamcompetitie)
Jeanine van der Horst (Jeugdzaken)
Teus de Mik (Penningmeester)
Marcel Kosters (Secretaris-waarnemend)
Ruurd Wuestman (Persoonlijke wedstrijden)
Ebbo de Jong (Voorzitter) 

Strategisch beraad leverde voor de komende vier jaar een
eenvoudige doelstelling. Het bestuur wil het ledenbestand
robuust uitbreiden en heeft dit tot topprioriteit gemaakt.
Enkele projecten die deze doelstelling ondersteunen zijn al
ver gevorderd. En omdat iedereen nieuwe leden kan werven
willen we dat stimuleren ook.
Daarom introduceren we op de 
volgende bladzijden een nieuwe 
competitie. Lees snel verder.
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Wie werft de meeste nieuwe leden?
De fonkelnieuwe ledenwerfcompe-
titie staat open voor personen en
verenigingen. De beste ledenwerver
en ledenwervende vereniging
krijgen ieder een training door
Nederlands Kampioen 2003 en
2004 Kees Thijssen aangeboden! En
of dit nog niet genoeg aanmoedi-
ging is om meteen aan de slag te
gaan, delen wij ook bonussen uit.
Per nieuw lid van 13 jaar of ouder
ontvangt de ledenwerver een bonus
van 10 euro. Dat tikt lekker aan als
al je vrienden lid worden… 

Spelregels
De ledenwerfcompetitie loopt van
1 juni 2004 tot 1 juli 2005. Iedereen
mag aan de competitie meedoen.
Om in aanmerking voor de bonus
te komen, moeten de nieuw aan-
gemelde leden 13 jaar of ouder zijn.
Nieuwe leden, jonger dan 13 jaar,
tellen mee voor de ledenwerf-
competitie maar leveren geen
bonus op. Hun eerste lidmaat-
schapsjaar van de KNDB is echter
gratis. Oud-leden van de KNDB
tellen ook mee als nieuwe leden als
ze sinds 1 januari 2004 geen lid
meer waren van de bond.
Natuurlijk krijg je de bonus ook, als
je er voor zorgt dat iemand zich via
een andere dan je eigen club bij de
KNDB aanmeldt. Nieuwe leden kun
je aanmelden via de clubsecretaris.
Geef hem behalve de gegevens van
het nieuwe lid ook je eigen gege-
vens inclusief bankrekeningnum-
mer. Zodra de aanmelding van je
aanwinst op het bondsbureau
verwerkt is, ontvang je van de
KNDB 10 euro. Per nieuw lid wordt
maar één keer 10 euro betaald. Als
je met clubgenoten gaat werven,
kun je onderling afspreken hoe je
de bonus verdeelt.

Maak ze lid
Er spelen veel recreatiedammers bij
damclubs. Ze zijn wel lid van de
damclub, maar geen lid van de
bond en dat is natuurlijk jammer.
Leden krijgen namelijk het bonds-
blad - dat we nog mooier willen
maken - en kunnen meedoen aan
club- en persoonlijke competities.
We hoeven jou als enthousiaste
dammer niet te vertellen dat dit de
moeite waard is. Ook de KNDB is
gebaat bij een groter ledental. Veel
leden zijn de beste garantie voor
een gezonde club- en individuele
competitie en bieden meer finan-
ciële armslag bij de organisatie van
landelijke activiteiten.

Tussenstand
In de komende uitgaven van ‘Het
Damspel’ publiceren we de tussen-
stand van de ledenwerfcompetitie.

Voor vragen over de ledenwerf-
competitie kun je terecht bij het
bondsbureau: 026-4954198,
bondsbureau@kndb.nl

Aan de slag
Zo, nu ga jij dus aan de slag, maar
wat doen wij naast onze dagelijkse
bestuurstaken? Geen zorgen, wij
gaan verder met het project ’Kader
traint kader’ en het Schooldam-
project. Ook blijven we werken aan
ideeën om het lidmaatschap van de
bond nog interessanter te maken
en blijven we zoeken naar meer
mogelijkheden om nieuwe leden te
winnen. Ondertussen rekenen wij
op jou. Succes!

Het bestuur van de KNDB 

Goed nieuws. De inspanningen van actieve damclubs en de KNDB hebben resultaat opgeleverd.

Na een lang dalend jeugdledental is dit jaar een lichte groei gerealiseerd. Deze groei van het aantal 

jeugdleden wil het KNDB-bestuur uitbreiden naar álle leeftijdscategorieën. In de kaders is te lezen hoe  

de KNDB verenigingen ondersteunt bij het (blijven) boeken van jeugdledenwinst.

Als extra stimulans introduceren wij hier de 

Jij:
Het gebruik van de jij –
vorm past goed in het
verhaal dat we aan
onze jeugdleden willen
vertellen.
Vanzelfsprekend hopen
we dat alle leden zich
aangesproken voelen
door ons idee en
meedoen aan de
ledenwerfcompetitie.
Wij willen
benadrukken dat de jij
– vorm niet voortkomt
uit een gebrek aan
respect, maar dat zij
illustratief is voor de
jonge geest van onze
organisatie en sport! 

Kader traint kader

De KNDB komt naar je club toe
om te vertellen over de organisa-
tie van een schooldamtoernooi,
het opzetten van een jeugd-
afdeling en het geven van
training aan kinderen. Met het
project ’Kader traint kader’ willen
we meer clubs met een jeugd-
afdeling krijgen en de clubs die al
een jeugdafdeling hebben, helpen
met tips.

Meer informatie over dit project
staat op pagina 24 van deze
uitgave.

KNDB

De KNDB is een vereniging van
dammers. We dragen allen de
damsport een warm hart toe en
maken hiermee de vereniging
KNDB tot wat zij is.

Samen vormen we de basis van 
de damsport en zijn we
verantwoordelijk voor het
voortbestaan van dammen als
sport. Elk lid van de KNDB mag
zijn of haar steentje bijdragen.
Dát lijkt ons de beste reden om 
lid te zijn van de KNDB.

Wij willen meer leden!

fonkelnieuwe ledenwerfcompetitie

Bonus:
Elk nieuw lid 

levert 10 euro op.
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Jeugdafdelingen in Nederland

Huissen is de damvereniging met het grootste aantal jeugdleden.
Hieronder de top twintig van dit moment.

Belangrijke informatie voor clubbesturen:

Gratis lidmaatschap voor nieuwe jeugdleden
Nieuwe jeugdleden, die geboren zijn ná 1990 hebben een jaar lang recht op
gratis lidmaatschap van de KNDB. Aarzel niet en meld uw gloednieuwe
jeugdspeler aan! Voordelen: recht op deelname aan persoonlijke én
teamwedstrijden, een ledenkaart en het bondsblad met jeugdpagina’s.

Activiteiten van het KNDB-bestuur

Ledenwerving is prioriteit nummer één, maar
het bestuur doet meer. Hieronder volgt een
summier overzicht.

Wat te doen bijvoorbeeld met het hoge remisepercentage aan
de damtop? De FMJD heeft in overleg met de KNDB een
internationale commissie van experts ingesteld, die naar
deze vraag en mogelijke oplossingen kijkt. Een groot voordeel
van deze samenwerking is, dat oplossingen een
internationaal draagvlak hebben.

Een andere vraag is, of de organisatie van KNDB en
provinciale bonden nog voldoet aan de eisen van deze tijd.
Op 10 januari werd namelijk de bondsraad ingesteld, een
beslisorgaan dat de Algemene Ledenvergadering vervangt en
daarmee de bestuurlijke rol van de provincies verandert.
Momenteel maakt de Commissie Herziening Reglementen in
opdracht van de bondsraad een uitvoerige studie van de
huidige bestuurlijke situatie en van de verbeteringen die
daarin aangebracht kunnen worden.

Ook een belangrijke vraag is, hoe de damsport beter
gepresenteerd kan worden in de media en op internet.
Daarom presenteert het bestuur op 26 juni de nieuwe
commissies PR en ICT aan de bondsraadsvergadering.
Intussen heeft voorzitter Ebbo de Jong al veel ondernomen
om onze bond in de kijker te spelen. Zo was de KNDB te gast
in een spelprogramma van de publieke omroep BNN en
publiceerde de Volkskrant een uitgebreid interview met onze
voorzitter. Bondsdirecteur Johan Haijtink zorgde voor een
portret van Tanja Chub in het NOS Sportjournaal en last
maar zeker niet least hebben Paul Visser, Elly de Knikker en
Piet Bennink de spetterende jeugd damsite DamZ! opgezet.

Schooldamproject en promotiemateriaal
De KNDB benadert dit najaar alle basisscholen van Nederland en wil zo
nog meer kinderen laten kennismaken met dammen als sport. De le-
raren kunnen gratis (!) mooie lesboekjes voor de kinderen bestellen. Het
materiaal is geschikt als voorbereiding op het schooldamtoernooi, dat
hierdoor een grotere toeloop van deelnemende scholen kan verwachten.

Aan de verenigingen de taak om doorstroming naar de damclub te
bevorderen. De KNDB biedt ook hier de helpende hand. Het project
’Kader traint kader’ is daar een voorbeeld van. De KNDB zorgt ook voor
een steeds betere presentatie die op de clubs afstraalt. Zo verschijnt in
de herfst de tweede editie van het succesvolle DamZ!. DamZ! is een
kleurrijke uitgave, speciaal voor kinderen gemaakt. Deze uitgave kan ter
promotie van de club op het schooldamtoernooi uitgedeeld worden.
Inmiddels zijn ook het online trainingsprogramma DamMentor, het
online speelprogramma Damserver en de spetterende jeugdwebsite
DamZ! operationeel. Deze projecten hebben tot doel kinderen met
dammen in aanraking te brengen én enthousiast te houden. Neem
maar eens een kijkje via www.kndb.nl

Doe mee met de

ledenwerfcompetitie 

en, wie weet, win jij of

je vereniging een

training van Nederlands

Kampioen 2003 en 2004

Kees Thijssen.

Tip:
Benader alle voormalige

leden van je club structureel.

Jouw enthousiasme kan voor

oud-leden al genoeg reden

zijn ons mooie spel weer op te

pakken. Vraag de club-

secretaris om adressen.

Heijting Huissen 64
ADC Alphen aan den Rijn 46
Meurs Culemborg 44
Witte van Moort Westerhaar 40
SNA Heerhugowaard 40
Hiltex Amsterdam 34
DC Lent 32
Hijken DTC 32
MDV Monster 30
Michael 2000 29

DVSB Soest 28
DC Den Haag 27
RDC Rijnsburg 26
DOS Delft 26
Enkhuizer Damclub 25
DC Heteren 24
DC Zenderstad IJsselstein 23
BDV Bennekom 22
Verhaar Montage 22
DES Lunteren 20
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Na even rust genomen te hebben in
de beslotenheid van de organisatie-
ruimte gaf ik een presentatie over
’De schoonheid van het dammen’.
In eerste instantie geschikt voor
niet-dammers. Die vinden dammen
vaak gras dat groeit en ik laat graag
zien dat het wel een ietsje
spannender is. Helaas waren de
niet-dammers allemaal al weg.
Gelukkig vaak met goede reden, zo
hadden sommige die presentatie al
meegemaakt bij het vorige NK in
Huissen. Maar ik vond het met de
aanwezige dammers toch ook
geslaagd, zo hoorde ik weer nieuwe

dingen waarom dammers dammen
mooi vinden.
Een voorbeeldje: dammers zijn erg
interessant en erg verschillend!
Daarna gaf ik demo’s samen met
Alex Mathijsen en later in het
toernooi met Guntis Valneris. De
organisatie had mij gevraagd het te
toen zoals ik dat bij het WK 2003 in
Zwartsluis geprobeerd heb: ’Alles’ is
mogelijk in de demoruimte. Ik vind
demo’s geven op die manier
trouwens ook de enige manier: het
publiek bestaat niet alleen uit
dammers en je moet dus nadenken
over de vraag hoe de anderen te
boeien.
Dus wat gebeurde er allemaal?
Zware groepsgesprekken over
bijvoorbeeld de remiseproblema-
tiek, duizelingwekkend veel vragen,
kritiek op het nieuwe reglement en
natuurlijk werden de partijen
gevolgd en verschenen na afloop
van de partijen NK-deelnemers.
Marino Barkel, de verrassing van
het toernooi, kwam heel vaak in de
demozaal, was heel toegankelijk en
vermaakte het publiek optimaal.
Een damtoernooi kan niet zonder
demo’s en het liefst iedere dag.
Maar dat is nauwelijks rendabel,
omdat er op gewone dagen weinig
toeschouwers zijn. Ook een beetje
een vicieuze cirkel, dus.
Gedurende het toernooi vroegen
toeschouwers mij wel eens om raad
over bepaalde partijen en fragmen-
ten, maar dat wist ik dan niet. Dat
vond men vreemd. Maar een
randfiguur houdt zich met heel
andere dingen bezig en niet alleen
maar met de hoofdactiviteit. Ik
vroeg me bijvoorbeeld af of er
woensdag 14 april wel een partij
klaar zou zijn om 16.00 uur.
Waarom? Alex Mathijsen en ik
gaven een jeugdtraining en een
onderdeel daarvan was het inter-
view! Maar de training duurde tot
16.30 uur en de ronde begon om
12.00 uur. Dat kan goed gaan, maar
ook fout. Maar Alex had bedacht
dat we Guntis Valneris eventueel
konden vragen als ’noodoplossing’.
Gelukkig waren een paar partijen al
klaar. Dus werden Tanja Chub en
Jeroen van den Akker heel serieus
ondervraagd door twintig kinderen

uit de regio en ook uit het verre
Halle in de Achterhoek. Een belang-
rijke vraag bleek: ”Wanneer bent u
begonnen met dammen?”. Vooral
het antwoord van de eerste vrou-
welijke deelnemer aan een NK
algemeen hakte er danig in: Tanja
begon met dammen toen ze 4 jaar
was! Een ondeugende vraag was:
”Kent u de Haarlemmer?”. Wij
hadden geluk met Tanja en met Je-
roen, want ze deden het geweldig.
Een randfiguur kan ook voor wat
overlast van de NK-deelnemers
zorgen. We waren er te laat
achtergekomen dat we te weinig
borden hadden en die borden
moesten uitgerekend uit de
speelzaal komen. De arbiter was
niet echt blij toen Paul Visser ze
ging halen. We gaven trouwens
twee jeugdtrainingen en één leuk
idee heeft u al gehoord. Het andere
idee was minstens zo fraai:
zenuwen! Na eerst een groepsge-
sprekje over de zenuwen van de
jongens en meisjes zelf, gingen ze

NK 2004 in Huissen 
door een randfiguur

door Johan Krajenbrink

Bij het NK 2004 in Huissen was ik een randfiguur:
ik deed veel naast het toernooi. Het begon er mee
dat ik bij de opening met woord en beeld de spelers
voorstelde. Ik sprak een minuut over iedere speler
en allesdoener Paul Visser zorgde ervoor dat de door
mij uitgekozen fragmenten op een wit doek te zien
waren. Een goed idee, en jullie moeten maar eens
aan de aanwezigen vragen of de uitvoering ook
geslaagd was.

Nederlands kampioen 2004: Kees Thijssen.

Guntis Valneris tijdens de
aanschuifsimultaan bij meubel-
gigant ’Jansen totaal wonen’.
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in de speelzaal allemaal een speler
observeren en die zenuwen in kaart
brengen. Later sprak ik Lent-speler
Eep van Maanen, en die had
gedacht wat doen die kinderen toch
en ging dus spieken. Hij zag dat een
jongen bij Gérard Jansen had opge-
schreven dat Gérard met de ene
schoen over de andere wreef. Eep
keek en warempel, dat klopte.
Ik was ook nog drie keer in Huissen
om de verkorte kadercursus te
geven. De KNDB brengt de cursus
in 2004 naar de clubs toe. Ook
hiervoor geldt: het is een goed idee
om dat als nevenactiviteit bij een
toernooi te houden. Op 8 april gaf
ik de verkorte cursus ’Organisatie
van de jeugdafdeling’. Tien cursis-
ten, vooral jonge jongens uit
Huissen, Lent, Heteren en Driel.
Hierbij Joost Hendriksen, die
trouwens al veel deed bij het NK en
ondermeer Paul Visser ondersteun-
de en er ook voor zorgde dat ik de
zetten kreeg die ik nodig had voor
de demo’s.
Tweede Paasdag werd de tweede
cursus gegeven. Het leek slim om
het juist die dag te doen. Traditi-
oneel zijn er dan veel toeschouwers,
en dan kun je mooi aansluitend de
cursus geven. Donderdag 15 april
werd de derde en laatste module
gegeven, ’Training geven’. Twee
cursisten gaven zelf een lesje en
werden volgens beoordeeld. Altijd
een leuk onderdeel, waarbij veel
wordt gelachen.
Als randfiguur die het al druk
genoeg heeft met zichzelf, is het
zelfs lastig om oog te hebben voor
andere actieve randfiguren. Ik heb
nog wel net meegekregen dat
Valneris een aanschuifsimultaan
gaf bij de meubelgigant ’Jansen
totaal wonen’. Bij de prijsuitreiking

kreeg Bas van Engelen namelijk een
prachtig gemaakt dambord. Ik
geloof dat Mark Kemperman en
Alex Mathijsen ook nog een simul-
taan hebben gegeven. Kortom, er
gebeurde genoeg bij het NK 2004.
En dan heb ik het belachelijk
genoeg niet gehad over het
toernooi zelf en óók niet over de
website van het toernooi, met bij-
voorbeeld razendsnelle informatie
en zware analyses van Valneris.
Ook nog dit: ik geloof dat het
toernooi behoorlijk wat publiciteit
kreeg. Dat kwam ondermeer door
Tanja Chub, die al een paar dagen
voor het NK voor een mooie
reportage zorgde in het ’Sport-
journaal’. Teleurstellend vond ik dat
het daarbij bleef: alleen TV Noord-
Holland op de slotdag. De NOS is
verplicht om een aantal minuten
per jaar aandacht te besteden aan
het dammen. Hadden ze die
minuten al gescoord door Chub of
is het wachten op de blindsimul-
taan van Ton Sijbrands in het
najaar? En tot slot: het viel niet mee
om dit NK georganiseerd te krijgen,
Huissen gaf het meermaals terug.
Uiteindelijk lukte het toch nog op
het nippertje, ondermeer door de
sponsoring door ’Huissensche
Waarden’. Perfect was de organisa-
torische uitvoering van dit NK. Voor
de hoofdrolspelers was er wel een
fikse teleurstelling, het prijzengeld
en het startgeld waren niet zoals
gebruikelijk. Over vijf jaar is er
weer een NK in Huissen, dat is dan
een mooi aandachtspunt.

De verrassing van het toernooi:
Marino Barkel.

Kinderen mochten tijdens de damworkshop hun vragen
afvuren op Tanja Chub.

Alexander Baljakin (links) geeft uitleg aan Auke Scholma
(rechts) en Niek Kuijvenhoven. Niek was de jongste deelnemer
aan het NK 2004.

Kees Thijssen speelt tegen Tanja Chub, de eerste vrouw die zich
voor de eindstrijd bij de senioren wist te plaatsen.

Eindrangschikking
1 Kees Thijssen 17 
2 Alexander Baljakin 17
3 Rob Clerc 17
4 Hans Jansen 16
5 Marino Barkel 15
6 Jeroen van den Akker 15
7 Gérard Jansen 14
8 Erno Prosman 14
9 Auke Scholma 13
10 Ron Heusdens 12
11 Hein Meijer 11
12 Tanja Chub 10
13 Niek Kuijvenhoven 7
14 Gerrit Boom 4
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Het gevarieerde programma is
uniek in de damwereld. Het festival
wordt 3 juli geopend met een groot
Openluchttoernooi op de Beesten-
markt. Behalve het Toptoernooi zijn
er een Mestergroep, een Open
toernooi, een Vrouwentoernooi, een
Universiteitentoernooi, een snel-
damtoernooi en een match tussen
de organiserende vereniging DOS
en de Surinaams/Antilliaanse
vereniging Sranti.
Net als bij eerdere festivals wordt
gespeeld volgens de zogenoemde
Delftse telling. Deze telling houdt
in dat een winstpartij wordt
beloond met 5-0, een punten-
overwinning met 3-1 en remise met
2-2. Er is sprake van een punten-
overwinning wanneer een speler
groot voordeel heeft in het eindspel
(minstens drie schijven), maar net
niet kan winnen. In de ’gewone’
telling is zo’n partij remise. De tel-
ling is een antwoord op de vele
remises in het topdammen.
Een andere bijzonderheid van het
Delftse festival is de rapidcompeti-
tie waarmee het Toptoernooi en de
Meestergroep zaterdag 10 juli
worden afgesloten. De toppers
spelen dan opnieuw een volledige
competitie, maar nu op één dag
met versnel tempo: twintig
minuten plus drie seconden per zet
erbij (Fischersysteem). De winnaar
krijgt 6 punten, nummer twee 5
punten, enz. Deze punten worden
opgeteld bij de eerder behaalde
punten in het reguliere toernooi. De
combinatie Delftse telling en spe-
len met versneld tempo levert extra
spektakel op. Het toernooi krijgt
daarmee een bijzondere afsluiting.
Het festival wordt georganiseerd
door damclub DOS in samen-
werking met Stichting DUWO.

Hoofdsponsors zijn de gemeente
Delft en Stichting DUWO. Sub-
sponsors zijn op dit moment TU
Delft, Proper-Stok en Drukkerij
Grafia. Het Comité van Aan-
beveling bestaat uit Jan Torenstra,
wethouder sport en recreatie, Harm
Wiersma, Jan Benschop, algemeen
directeur van DUWO en Hans van
Luijk, voorzitter van het College van
Bestuur van de TU Delft. De wed-
strijden worden gespeeld in het
DUWO Denksportcentrum, Zuster-
laan 110, Delft.

Deelnemers Toptoernooi
• Alexander Georgiev, Rusland,

regerend wereldkampioen
• Zoja Golubeva, Letland, elfvoudig

wereldkampioen vrouwen
• Jean-Marc Ndjofang, Kameroen,

kampioen van Afrika 2000
• N’Diaga Samb, Senegal, twee-

voudig kampioen van Senegal
• Kees Thijssen, Nederland, rege-

rend kampioen van Nederland
• Guntis Valneris, Letland,

wereldkampioen 1994

Deelnemers Meestertoernooi
• Olga Kamyshleeva, regerend

wereldkampioen bij de vrouwen
• Tanja Chub, Europees kampioen

bij de vrouwen
• Fred Ivens, veelvoudig kampioen

van het Westland
• Tjalling Goedemoed, meervoudig

kampioen van Friesland
• Geert Prinsen, drievoudig

kampioen van Delfland
• Michele Borghetti, kampioen van

Italië (64 velden)

Opening en loting Toptoernooi 
en Meestertoernooi:
zondag 4 juli, 12.00 uur 
Start eerste ronde: 13.00 uur. Vijf
ronden: zondag, maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag dagelijks om
13.00 uur. Woensdag 7 juli rustdag.
Demonstraties op speeldagen vanaf
15.00 uur door Ben Smeenk. Arbiter
Piet Rozenboom. Zaterdag spelen de
grootmeesters een volledige
rapidcompetitie (10.00-15.00 uur,
versneld tempo), meetellend voor
het klassement. Delftse telling:
winst 5-0, puntenoverwinning 3-1,
remise 2-2.

Open toernooi
Het open toernooi begint zondag 4
juli, 12.00 uur. Elke dag een ronde
om 12.00 uur, laatste ronde
zaterdag 10 juli, 10.00 uur.
Maximaal 30 deelnemers, zeven
partijen (Zwitsers, 50 zetten per 2
uur, vervolgens 25 zetten per uur.
Prijzengeld tot ¤ 150 voor de eerste
plaats. Inschrijven (€ 15) bij Henk
de Witt, Oosteinde 154b, 2511 SR
Delft, tel. 015-2134311, witt@ilse.nl

Vrouwentoernooi
Zondag 4 juli houdt damclub DOS
Delft een vrouwentoernooi van zes
ronden, tien minuten per persoon
per partij. Ook vrouwen die geen lid
zijn van een damclub mogen mee-
doen. Het toernooi begint 14.00 uur.
Aantal deelnemers: maximaal 20.
Inschrijfgeld € 2,50. Informatie en
inschrijving: Petra Rijgersberg, I. da
Costalaan 75, 2624 XS Delft, 015-
2621209, prijgersberg@zonnet.nl.

Universiteitentoernooi
Drietallen uit zes universiteits-
steden spelen woensdag 7 juli een
competitie tegen elkaar (vijf
ronden rapid, 25 minuten per
persoon per partij; begin 12.00 uur,
einde 17.00 uur). De teams komen
uit Amsterdam, Delft, Groningen,
Leiden, Rotterdam en Utrecht. Na
afloop krijgen de deelnemers een
diner aangeboden. ‘s Avonds is er
de mogelijkheid om deel te nemen
aan het grote sneldamtoernooi
waaraan ook de grootmeesters uit
het Toptoernooi meedoen, o.a.
wereldkampioen Georgiev. Het
sneldamtoernooi begint om 20.00
uur. Informatie en inschrijving bij
Ina Wielaard, Hannie Schaftsingel
8, 2642 CW Pijnacker, tel. 015-
3610150, p.wielaard@hec.nl

Sneldamtoernooi
Woensdag 7 juli wordt het Snel-
damtoernooi gehouden (20.00-
23.30 uur; zeven ronden Zwitsers, 10
minuten per persoon per partij;
prijzengeld). Spelersklassen: A
(Toppers), B (landelijke hoofdklasse
en eerste klasse), C( landelijke
tweede klasse), D (provinciale
hoofdklasse en eerste klasse), E
(provinciale tweede en derde

Veel nieuwe kampioenen 
bij damfestival in Delft
In Delft wordt van zaterdag 3 tot en met zaterdag
10 juli het vierde DUWO Kennisstad Damfestival
gehouden. Verschillende grote damkampioenen
nemen het dan tegen elkaar op. Tijdens het festival
zijn onder anderen van de partij: wereldkampioen
Alexander Georgiev, oud-wereldkampioen Guntis
Valneris en Nederlands kampioen Kees Thijssen. Zij
spelen in het Toptoernooi.
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klasse), F (recreanten vrouwen) en
G (recreanten mannen). De klassen
A (zes toppers) en B spelen in één
groep met aparte klassementen.
Inschrijven (volwassenen € 3, jeugd
€ 1,50) bij Henk de Witt, Oosteinde
154b, 2511 SR Delft, tel. 015-2134311,
witt@ilse.nl

Openluchttoernooi
Zaterdag 3 juli, 12.00-17.00 uur,
Beestenmarkt, Delft, wordt het
Openluchttoernooi gehouden:
maximaal 100 deelnemers, zeven
ronden Zwitsers, 10 minuten per

persoon per partij, prijzengeld. De
Beestenmarkt ligt vijf minuten
lopen van het NS-station Delft. Bij
slecht weer wordt gespeeld in het
DUWO Denksportcentrum.
Inschrijven (volwassenen € 3, jeugd
€ 1,50) bij Henk de Witt, Oosteinde
154b, 2511 SR Delft, tel. 015-2134311,
witt@ilse.nl

Zie voor meer informatie:
www.damclub-dos-delft.nl

Gep Leeflang

Transfergeruchten

Al gekeken op de internetsite van de FMJD? Sinds een
tijdje is dat the place to be, als je tenminste op de
hoogte wilt blijven van de laatste geruchten, roddels of
keiharde feiten. Neem nou de discussie over de
transfers voor komend seizoen: altijd een thema van
belang voor wie denkt de volgende competitie hoge
ogen te kunnen gooien in de strijd om het
kampioenschap.
We nemen onze sport serieus, niet waar? En dus
hunkeren we naar informatie over wie er volgend
seizoen tegenover ons achter de borden kan plaats-
nemen. In een onbeduidend sportje als voetbal is het al
wereldnieuws als ene Van Persie via een sms’je een
provincieclubje als PSV nul op rekest geeft, is het
opnieuw wereldnieuws als het gerucht de kop op steekt
dat hij misschien wel naar Arsenal gaat en is het
helemaal wereldnieuws als hij daadwerkelijk naar de
Engelse kampioen blijkt te gaan. Transfers in een sport
die er echt toe doet (ahum…) blijven helaas buiten de
media en moeten dan ook met een vergrootglas in de
pers worden gezocht.
Actie geboden via internet dus. Voor de speurders:
http://fmjd.org. De handleiding voor het wereldse
discussieforum is eigenlijk heel eenvoudig: neem een
illustere bijnaam, zodat onwetende medebezoekers
zich het hoofd erover kunnen breken wie in vredes-
naam Damkoningin, Kosmos, Insomnia, Blondegod of
Vraagje is. Post de laatste wetenswaardigheden en
bezorg naar informatie hunkerende lotgenoten een
onvergetelijke avond en gespreksstof voor tot in de late
uurtjes. Bezoek de discussie vol transfergeruchten en
huiver al vast over zoveel tegenstand bij die toch al
gevreesde tegenstander. Wijk even uit naar een
overzicht vol krantenartikelen en lees bijvoorbeeld dat
Fred Ivens zijn laatste partij voor wijlen RDG/DIO heeft
verloren, alvorens de overstap te maken naar een
gerenommeerde ereklasser. Keer verbijsterd terug naar
de transfergeruchten en lees waarom Ton gewoon bij
ADG blijft en waarom men bij Hiltex een andere
grootmeester heeft aangetrokken. DVSB kan Sijbrands
niet betalen... al het geld gaat op aan drank en
vrouwen, leer je verrast.
Wat zou eigenlijk de opvallendste transfer voor
komend seizoen zijn? Misschien is het wel de transfer
die geen transfer is en die is te vinden in het epistel vol
krantenartikelen: Tjalling Goedemoed, Kosmos voor
intimi, speelt volgend seizoen voor de amateurclub
Apeldoorn.
Het is allemaal te vinden in cyberspace.

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:

advertentie
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Vuurwerk
Harry de Waard

1. M.Barkel-E.Prosman
NK 2004
9… 7-12 10.27-22 18x27 11.28-23 19x28 12.33x31 21-27 13.31x22
26-31 14.37x26 14-19 15.25x23 13x18 16.22x13 8x46 17.38-32
46x40 18.45x34.

2. E.Prosman–G.Boom
NK 2004 
24.38-32 24-30 25.35x15 5-10 26.15x4 13-18 27.4x33 11-17
28.33x11 7x47.

3. L.Leimena–A.Ottink
Amsterdam Paastoernooi
28.48-42 16-21 29.27x16 22-27 30.31x24 10-14 31.29x18 14-20
32.25x14 9x47.

4. B.Eggens–D.de Voogd
Amsterdam Paastoernooi
Openingszetje: 1.31-27 19-23 2.33-28 17-21 3.28x19 14x23
4.39-33 10-14 5.34-30 14-19 6.30-25 20-24 7.44-39 5-10 8.25-
20? 24-29 9.33x24 19x30 10.35x24 18-22 11.27x29 13-19
12.24x13 15x35.

5. M.van Dijk–A.de Mooij
Amsterdam Paastoernooi
17…10-14? 18.32-28 23x32 19.37x17 12x21 20.30-24 19x28
21.29-24 20x29 22.38-33 29x38 23.43x1.

6. B.Eggens–M.Hees
Amsterdam Paastoernooi
21.39-34? 23-28 22.33x11 12-17 23.11x22 13-19 24.22x24 14-20
25.25x14 9x49.

7. T.Harmsma–H.van Westerloo
36. …18-23 37.24-20 15x24 38.38-32 27x38 39.42x33 28x48
40.49-44 48x31 41.36x18 12x23 42.25-20.

8. A.de Mooij–P.Oudshoorn
Amsterdam Paastoernooi
26.37-32? 17-21 27.26x10 18-22 28.32x21 22-28 29.33x22 9-14
30.10x19 13x44 31.49x40 11-17 32.22x11 6x46.

9. M.Palmans–L.Sekongo
Amsterdam Paastoernooi
33…12-18 34.22-17 21x12 35.27-22 18x27 36.32x21 16x27 37.33-
29 24x44 38.43-39 44x33 39.38x7 27-32 40.37x28 19-23
41.28x8 3x1.

10. L.Fijn van Draat–A.van Mourik
UPDB-beker
41.20-15? 22-27 21.32x3 23-29 22.34x23 13-19 23.24x13 9x49
24.3x20 25x14

11. A.Kousemaker–R.Palmer
Angarde Informatica – ’s Gravenpolder (nacompetitie)
38…12-17?! 39.28-22 17x28 40.33x2 16-21 41.27x7 6-11 42.7x16
30-35 43.2x30 44.25x31 26x37 45.25x34.

12. P.Chmiel – A.Drygacz
Kampioenschap van Polen
23…4-10? 24.24-19 13x24 25.35-30 24x35 26.34-30 25x23
27.28x19 14x23 28.33-28 22x42 29.31x4 42x31 30.36x18

Diagram 11Diagram 10 Diagram 12

38 …12-17?41.20-15? 23. …4-10?

Diagram 8Diagram 7 Diagram 9

26.37-32?36. …18-23? 33...12-18?

Diagram 5Diagram 4 Diagram 6

17. …10-14?8.25-20? 21.39-34?

Diagram 2Diagram 1 Diagram 3

24.38-32?9. …7-12?! 28.48-42?
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door Peter Frans Koops

De Senegalese grootmeester
Macodou N’Diaye heeft het 5e
Barnsteentoernooi gewonnen. De
gemiddelde rating van zijn tegen-
standers was hoger dan die van
Nederlands kampioen Kees
Thijssen (2e) en Ron Heusdens (3e),
die eveneens 11 uit 7 scoorden. Op
de vierde plaats eindigde de piep-
jonge Pim Meurs, die met zijn
prestatie de revelatie van het
toernooi was. De swingende Jean
Marc Ndjofang demonstreerde
tijdens het discodammen een
staaltje Afrikaanse vrolijkheid. Hij
won deze negen ronden durende
sneldamcompetitie en pakte ook
nog eens de vijfde geldprijs.
Het jubileumtoernooi werd in
Bunschoten gehouden van 5 tot en
met 8 mei 2004. Het deelnemers-
veld groeide deze editie met 20 tot
74 dammers (m/v), onder wie een
flink aantal grootmeesters.
Natuurlijk was er ook voldoende

ruimte voor de mindere goden om
eens tegen een crack te spelen.
Opnieuw was het mooie Denk-
sportcentrum En Passant het strijd-
toneel en werd de uitstekende
gratis catering verzorgd door
schaakvereniging En Passant.
Voor de gehandicapte dammer
bood de rolstoellift een goede uit-
komst, hoewel die lift er tijdens dit
toernooi niet altijd even veel zin in
had waardoor, voordat de monteur
arriveerde, via handbediening Theo
Schimmel een aantal keren moest
worden bevrijd uit zijn hachelijke
positie.

Wethouder M. van de Groep van
sport en cultuur loofde de plaatse-
lijke damclub Univé dat ze er
wederom in geslaagd was een goed
toernooi te organiseren en dat
hierdoor de gemeente Bunschoten
promotionele aandacht had
gekregen. Hoofdsponsor Flip
Barneveld van de firma Barnsteen
Haarden & Kachels kreeg tijdens

Impressies van het
Barnsteentoernooi

Eindstand (eerste 50)

Pt
1 Macodou N’Diaye GMI 11
2 Kees Thijssen GMI 11
3 Ron Heusdens GMI 11
4 Pim Meurs 10
5 Jean M Ndjofang GMI 10
6 Sven Winkel MN 10
7 John v.d. Borst GMI 10
8 Rienk van Marle 10
9 Ruud Kloosterman 10
10 Martin van Dijk 9
11 Henk Kleinrensink 9
12 Jesse Bos 9
13 Bert Zwart 9
14 Francis Tholel 9
15 Erik Hoogendoorn 9
16 Wim Bor 9
17 Gerrit Draaisma 8
18 Bertus de Harder 8
19 Gerbrand Hessing 8
20 Leo van der Laan 8
21 Roelinda Lunenborg 8
22 ArieJanssenvanDoorn 8
23 Jeroen Kos cMN 8
24 Ton Bollebakker 8
25 Harry de Waard 8
26 Wim Bremmer 8
27 Teun van de Krol 8
28 Bert Woolschot 8
29 Bas Messemaker MN 8
30 Andrew Tjon A Ong 8
31 Derk Kleinrensink 8
32 Aart Walraven 8
33 Ruud van Drunen 8
34 Tjitse Offinga 8
35 Gerrit Boom MN 7
36 Katrinus Posthumus 7
37 Raphaël Martens MFR 7
38 Herman Damman 7
39 Gerard van Niel 7
40 Ruud Palmer MI 7
41 Dieter van Gortel 7
42 Jelmer Martens 7
43 Bennie Provoost 7
44 Linda Schnieders 6
45 Piet Rozenboom 6
46 Arie Stehouwer 6
47 Dick Halma 6
48 Wout van de Groep 6
49 Peter Frans Koops 6
50 Dick Roelofs 6

zijn openingswoord de lachers op
zijn hand, doordat hij er trots op
was dat er een slagzet naar hem
vernoemd was, de coup Ph(i)lippe...
Voor het eerst deed in deze editie
een afvaardiging mee uit de
Barnsteen Jeugddamgroep. Dit
gebeuren hoort bij de filosofie van
het toernooi, waarin een door-
stroom van jeugd naar senioren
wordt bevorderd. Naast alle
gezelligheid werd door de strakke
arbitraire leiding het serieuze
aspect niet vergeten. Door het
secure optreden van de scheids-
rechter werden de spelers er goed
aan herinnerd om 1 op tijd te
vertrekken naar de speelzaal, 2 het
notatiebiljet verzorgd en compleet
in te vullen, 3 mobiele telefoons uit
te zetten en liever thuis te laten, 4
niet hard te spreken in de omge-
ving van de borden.

Meer informatie, uitslagen, partijen,
foto’s zijn te zien op de website
www.damclubunive.nl.

Vijf koninklijke onderscheidingen

In Tilburg ontving Theo van
den Hoek een onderscheiding
vanwege zijn verdiensten in het
onderwijs bij de Rijksuniversi-
teit Groningen en de Katholieke
Universiteit Brabant. Daarnaast
voor zijn verdiensten in de
damsport; bij de Groninger
Dambond, bij de Nederlandse
Club van Correspondentie-
dammers en in diverse functies,
waaronder vijf jaar voorzitter,
bij de KNDB.

In Groningen ontving Douwe
de Jong uit handen van
burgemeester Wallage een
onderscheiding – lid in de Orde
van Oranje-Nassau - vanwege
zijn verdiensten als docent bij

de Rijksuniversiteit Groningen.
Daarnaast voor zijn verdiensten in
de damsport; bij damclub Gronin-
gen, bij de organisatie van de WK’s
in Groningen in 1986 en 1990 en in
diverse functies bij de KNDB.

Tot lid in de Orde van Oranje-
Nassau is benoemd Tjeerd Jaasma
uit Franeker. Tjeerd Jaasma is
onderscheiden voor zijn verdien-
sten als bestuurslid in het
protestants-christelijk onderwijs,
voor zijn damactiviteiten, als
voorzitter van een korfbalvereni-
ging, scheidsrechter, bestuurslid
wereldwinkel en als kerkenraads-
voorzitter (Gereformeerde Kerk
Franeker).

Frank Barten van Damclub Lent
ontving eveneens een konink-
lijke onderscheiding, o.a. van-
wege zijn verdiensten in de
damsport, waaronder het oplei-
den van jeugd.

In de gemeente Leeuwardera-
deel is Jan Hoekstra (60) uit
Britsum benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje Nassau.
Hoekstra is actief voor de
damclub Begint Eer Gij Begint
(BEGB, Cornjum), heeft functies
in de Gereformeerde Kerk, is
vrijwillig koster en was
bestuurslid van de vogelwacht.

Tijdens de jaarlijkse Lintjesregen op 29 april hebben vijf leden 
van de KNDB een koninklijke onderscheiding ontvangen.
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Nieuw dopingreglement
KNDB in mei ingegaan

Het nieuwe dopingreglement van
de KNDB is 1 mei ingegaan en is te
raadplegen via de website. Het
maakt onderdeel uit van het
Handboek KNDB (het nieuwe hand-
boek is al vanaf 1 april beschikbaar).
Er zijn twee wezenlijke veranderin-
gen vergeleken met het oude
reglement. De denksportbonden
hebben geen uitzonderingspositie
meer. Dat wil zeggen dat er vanaf
1 mei gecontroleerd wordt op alle
stoffen die op de IOC-lijst
voorkomen. De lijst is aan het
reglement toegevoegd.
Voorts zullen er vanaf het moment
van inwerkingtreding van het
nieuwe reglement ook controles
buiten competitieverband kunnen
worden uitgevoerd. De KNDB zal
voorstellen om deze groep sporters
te beperken tot de A-sporters,
spelers die regelmatig aan
nationale en internationale
toernooien deelnemen.
In november 2001 heeft de
Algemene Vergadering het eerste
dopingreglement aangenomen. Op
dat moment verkeerden de denk-
sporten nog in een uitzonderings-
positie. Bij alle andere sporten werd
op alle verboden middelen van de
IOC-lijst gecontroleerd, maar bij de
denksporten slechts op vijf stoffen.
Op 1 augustus 2004, juist voor
aanvang van de Olympische Spelen,
moet elke nationale en inter-
nationale sportbond een doping-
reglement te hebben dat voldoet
aan de eisen die het anti-doping-
bureau WADA heeft gesteld. Ook de
KNDB moest daarom het reglement
aanpassen.

Extra geld kabinet
voor activeren van 
jeugd door sport

Het kabinet heeft besloten extra
middelen aan gemeenten beschik-
baar te stellen om jeugdigen te
activeren bijvoorbeeld door sport.
Het heeft aangegeven hiermee te
starten in het kader van het
Europees Jaar van de Opvoeding
door Sport 2004. Dit is een van de
uitkomsten in de kabinetsreactie
op het rapport ‘Waarden, normen
en de last van het gedrag’ van de
Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid.
Het kabinet erkent dat uiteenlopen-
de organisaties zoals bedrijven,
scholen en (sport)verenigingen een
belangrijke bijdrage kunnen
leveren aan normbesef door binnen
hun domein duidelijke gedrags-
regels op te stellen en deze te
handhaven. Het kabinet ziet in zijn
reactie verder ook een belangrijke
rol weggelegd voor sportverenigin-
gen in de ondersteuning van
onderwijsinstellingen in de
opvoeding van kinderen. Het
kabinet bevestigt hiermee het
standpunt van NOC*NSF dat
sportverenigingen bijdragen aan
een groter besef van normen en
waarden.
Naast de belangrijke rol van ouders
heeft ook de omgeving directe
invloed op de jeugd. Het onderwijs
neemt daarbij een centrale plaats
in, maar ook buurt- en sport-
gelegenheden zijn van belang.
Damverenigingen die zich
intensief inzetten voor de jeugd,
moeten bij hun gemeente
informeren op welke wijze ze
aanspraak kunnen maken op de
extra middelen die het kabinet
beschikbaar heeft gesteld.

Twee vertrouwens-
personen in geval van
seksuele intimidatie

Het onderwerp seksuele
intimidatie is de laatste tijd
door gevallen in de sportwereld,
opnieuw in de publiciteit
gekomen. Als het bij andere
sporten voorkomt, kan het ook
bij de damsport voorkomen,
want ook binnen onze sport
wordt veel met jeugd gewerkt.
Het bestuur brengt nog eens
onder de aandacht dat de KNDB
twee vertrouwenspersonen
heeft, aan wie men eventuele
gevallen van seksuele
intimidatie kan melden. Dat
zijn Jeanine van der Horst,
(0113-222580) en Johan Haijtink
(026-4952309). Ook kan men
contact opnemen met het
meldpunt van NOC*NSF (0900-
2025590). Het spreekt vanzelf
dat alle informatie strikt
vertrouwelijk wordt behandeld.

Overleden

Het bestuur geeft met
leedwezen kennis van het
overlijden van:
F. Bouwman, Houdt Stand
Beilen; H. Wentink, ADC Aalten;
P.Y. Versloot, Damlust Gouda;
H. Stam, DC Wierden; F. Arts,
Zwart-Wit Boekel.
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Oplossingen van de problemen uit het februarinummer 2004:

869. (A. v.d. Stoep) 30 (23xA) 3 (41B) 9 (34) 17, 161, 10, 3, 47  
A (25x) 49, 3 (28) 21, 26 (11, 40) 17. B (21) 9, 17, 19, 32, 22.
Een niet zo moeilijk, maar toch goed in elkaar zittend vraagstuk.
870. (P. Kuijper) 20, 9, 4, 2, 8, 42.
Na een aantal fraaie meerslagen eindigt het probleem in oppositie. Een prachtig
geheel.
871. (Ir. J. Viergever) 438, 10, 38, 32, 33, 9, 3, 43, 48 (19) 361, 24. Jaap heeft het vak nog
steeds goed onder de knie. Na de 9e zet ontstaat een fraaie dwangpositie.
872. (A. Uvarov) 11, 31, 33, 44, 39, 3, 5
Na een fraaie meerslag loopt de ontleding keurig naar het meest gewerkte motief.
873. (D. de Ruiter) 20, 24, 19, 504, 39, 9, 3, 5 (37) 31 (42) 38 (37) 32, 46.
Dirk komt weer eens met een goed in elkaar zittend probleem met een leuke
eindstand. Ga nog lang zo verder, Dirk!
874. (A. Wuijtenburg) 172 (8*A) 193, 23, 43, 9, 4, 2. Guerra. A (22) 8, 25, 30, 48.
Janus komt met een nieuwe Guerra, wat al iets bijzonders is, want er zijn er al
duizenden.
875. (A. v.d. Elzen- L. de Rooij) 204, 139, 8, 493, 43, 38, 28, 5, 22, 20, 44.
Het duo komt met een goed in elkaar zittend probleem voor de dag.
876. (J. van den Boogaard) 372, 393, 17, 12, 5, 41, 37, 32, 28, 49.
De oplossers waren wel tevreden met dit vraagstuk.
877. (J. A. Pennings ob.) 42, 41, 31, 21, 42, 8, 38, 44, 44, 8, 3, 39. Een prachtig probleem dat
weer eens aantoont, hoeveel we verloren hebben na Jans dood. Helaas is er een b.o.:
42, 41, 31, 21, 42, 8, 3, 44, 34. Dit werd door veel oplossers aangegeven.
878. (W. Riemens) 372, 37, 21, 31, 42, 383, 9, 14, 10, 440, 7, 7 (11) 16 (34) 40 (45) 11 (30, 34) 7 of
6, 1 (39) 44, 6
Een goed probleem van de Zeeuwse problemist.

Ladderstand t/m februari 2004:

G. van Os 508, G. Adam 471, H. Kroese 461, L. Faber 410, W. Riemens 386, F. Schermer
383, W. Krom 380, N. Versteeg 281, G. Morseld 185, J. Lammers 124, W. de Zwart 119, R.
Winkel 108, P. Groot 88, J. Bulstra 48, J. Reiffers 38, J. Plat 35, H. v.d. Heijden 25, T.
Uilhoorn 24, E. Holstvoogd, J. Uijterlinde 20, L. de Frankrijker 20, R. van Egmond 19, A.
Bergsma 17, H. Roorda 15.
Winnaar: G. van Os. Als hij zijn bank- of gironummer aan het Bondsbureau doorgeeft
(tel. 026-4952309) kan hij zijn prijs tegemoet zien.

Oplossingen tot een maand na verschijning van dit nummer insturen aan de
redacteur.

Problematiek
Johan van den Boogaard
Dr. Van Erpstraat 75
5341 AX Oss

Ter oplossing
Voor alle problemen geldt: wit speelt en wint

Diagram 897
G. van der Linde ob.

Diagram 898
L. de Rooij

Diagram 895
R. Morkus

Diagram 896
A. Wuijtenburg

Diagram 893
E. Zubov

Diagram 894
J. van den Boogaard

Diagram 891
Ir. J. Viergever

Diagram 892
D.v.d. Berg– Dr.A.v.d.Stoep

forcing

Diagram 889
S. van Eijk

Diagram 890
Drs. P. Kuijper

Het WK dammen 2003 toernooi-
boek met bijdragen van Ton Sijbrands

en Gerrit Boom is uit. U kunt dit boek

bestellen door € 27,50 (inclusief € 2,50

verzendkosten) over te maken op

rekeningnummer: 95.03.46.640 t.n.v.

DSS & O&O te Zwartsluis.

advertentie
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Heijting Huissen zet alle
concurrenten op afstand

Sinds de loskoppeling van de
nationale en provinciale competitie
wordt gezocht naar een nieuwe
balans in de opbouw van de
nationale competitie. Als gevolg
van het besluit van de Bondsraad
van juni 2003 stond de competitie
2003-2004 in het teken van herstel
naar de reguliere piramideopbouw.
Hierdoor was er op alle fronten in
de verschillende klassen iets om
voor te vechten en bleef de strijd
tot op het laatst vrijwel overal
ongemeen spannend. Vooral de
eerste en tweede klasse boden door
de verstrekte promotiemogelijk-
heden en de vergrote kans op
behoud voor elk wat wils.

De top van de ereklasse gaf, zoals
gezegd, uiteindelijk de minste
spanning te zien. Heijting Huissen
was daar gewoon te sterk en ein-
digde met veel vertoon van macht
op de eerste plaats, voor Witte van
Moort en Van Stigt Thans. Het was
vooral het constante scoren waarin
Huissen zich onderscheidde van de
concurrenten, die te veel steekjes
lieten vallen. In de tabel van de
eindstand (zie aprilnummer) valt
de zeer gelijkmatige verdeling van
de Huissense puntenmachine op.
Dit in tegenstelling tot de spreiding
van de resultaten van de overige
teams. Ook op basis van het
bordpuntensaldo is Huissen de
terechte kampioen, al was daar het
verschil met Van Stigt Thans veel
minder groot dan de eindstand zou
doen vermoeden.
In de kelder van de ereklasse lukte
het de kersverse fusieclub Dam-
mers Uit Oost niet zich te hand-
haven. Angarde Informatica en
Wolter&Dros/ADG hebben via de
nacompetitie hun plaats in de
ereklasse veiliggesteld.

De echte thrillerliefhebbers konden
hun hart ophalen in de hoofdklasse.
Daar tekende zich als snel een
kopgroep af van drie teams die om
de titel gingen strijden:
PWG ’s-Gravenpolder, Troesoe en
CEMA/DVZ. Laatstgenoemde kwam
wat traag op gang, maar pakte
uiteindelijk in een zinderende
slotronde de titel en realiseerde
daarmee terugkeer naar de ere-
klasse. CEMA/DVZ profiteerde in de
laatste ronde van het feit dat zowel
PWG ’s-Gravenpolder als Troesoe
zeer verrassend tegen midden-
moters op een gelijkspel bleef
steken. Het bordpuntensaldo gaf
uiteindelijk de doorslag, waardoor
PWG ’s-Gravenpolder evenals vorig
seizoen werd veroordeeld tot het
spelen van de nacompetitie en er
vervolgens andermaal niet in
slaagde om de fel begeerde pro-
motie voor elkaar te krijgen. De
hoofdklasse kende door de ver-
sterkte promotie uit de eerste
klasse geen directe degradatie.
Dammers Uit Oost 2 en RDG-DIO
kregen daarom de kans in de
nacompetitie proberen te bewijzen
dat zij sterker zijn dan de nummers
7 van de beide eersteklassegroepen.

In de eerste klasse is het ambi-
tieuze DVSB, zoals verwacht,
nagenoeg onbedreigd kampioen
geworden. De belangrijkste con-
current Het Noorden werd ver-
slagen en de overige achtervolgers
bleven op respectabele achterstand.
Behalve DVSB en Het Noorden
promoveerden Heijting Huissen 2,
Witte van Moort 2, Huizum en
Franeker/Visser rechtstreeks naar
de hoofdklasse. DIOS eindigde als
zevende en versloeg in de na-
competitie om de resterende plaats
in de hoofdklasse Dammers uit

Oost 2. Op de onderste drie plaatsen
eindigden WSDV, Harderwijk en
Warffum. Na beslissingswedstrij-
den bleven ze eersteklassers.

In de eerste klasse B slaagde Dam-
lust met kopman Erno Prosman er,
mede door winst in de onderlinge
confrontatie, na een slow start, in
Van Stigt Thans 2 te passeren en de
titel binnen te halen. Met Damlust
en Van Stigt Thans 2 verhuizen
IJmuiden, TDV, Constant-Charlois
en Hiltex 2 naar de nieuwe hoofd-
klasse. Het als zevende geëindigde
Schagen mocht door in de na-
competitie van RDG-DIO te winnen
ook een ticket naar de hoofdklasse
te regelen. Hier hebben de hekken-
sluiters SNA, PSV Dammen en
Source+NDG via de nacompetitie
hun verblijf in de eerste klasse
kunnen continueren.

Sinds de invoering van de vrije
inschrijving heeft de nationale
competitie een grote groei door-
gemaakt: verwachtten we in 2001
nog 40 à 48 teams in de tweede
klasse-nieuwe-stijl, in het seizoen
2003/2004 speelden inmiddels al
65 tientallen. Het lijkt erop dat de
populariteit van het competitie-
dammen op zaterdag eerder zal
toenemen dan zal afnemen. Vooral
door deze ontwikkeling had de
competitiepiramide met zes
tweedeklassegroepen een zeer
onevenwichtige vorm gekregen.
Het voert te ver om op de eind-
standen van alle tweedeklasse-
groepen in te gaan. De tabellen (zie
aprilnummer) spreken voor zich.
Belangrijk was dat het afgelopen
jaar vanuit elke groep om vier
promotieplaatsen gespeeld kon
worden. Daar is in alle groepen
verbeten om gestreden. Ook de
nummers vijf kregen nog een kans
via nacompetitiewedstrijden met
de laagst geëindigde eersteklasse-
teams.

Topscorers
Good old Ton Sijbrands behaalde in
de ereklasse de meeste punten. Met
19 uit 11 bleef hij sterke concurren-
ten als N’Diaga Samb, Mark
Podolski (beiden 18 uit 11), Rob Clerc,

In het aprilnummer van
Het Damspel is al melding
gemaakt van het club-
kampioenschap van Neder-
land, behaald door Heijting
Huissen. Dankzij de mede-
werking van de vormgevers,
Elly de Knikker en haar team,
konden op het laatste
moment ook nog de uitslagen
van alle beslissingswedstrij-
den worden meegenomen.
Het verslag van competitie-
leider Leo Mous kwam echter
net na de deadline binnen.
Vandaar dat het nu in het
juninummer van Het Damspel
een plaats krijgt.

Redactie

door Leo Mous

Als iemand mij aan het begin van de competitie had voorspeld dat twee ronden
voor het einde de landskampioen bekend zou zijn en deze vervolgens met zeven
punten voorsprong op de nummers 2 en 3 zou eindigen, dan had ik hem voor gek
versleten. En toch is het gebeurd. Heijting Huissen heeft laten zien dat het dit jaar
over een bijzonder klasseteam beschikte door de eveneens ijzersterke concurrentie
op ongekend grote afstand te laten. Zo kon Huissen op 29 februari dubbel feest
vieren doordat het 70-jarig jubileum met de tiende landstitel werd bekroond.
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Gerard Jansen, Ron Heusdens en
Kees Thijssen (met elk 17 uit 11)
voor. Ton kon met zijn score niet
voorkomen dat zijn club
Wolter&Dros/ADG in de gevaren-
zone belandde.
In de hoofdklasse was Vadim Wirny
met een score van 18 uit 11 de
productiefste speler. Achter hem
volgden Michael Palmer met 17 uit
11 en Theo Schippers, Cor van
Dusseldorp en Frank Teer met elk 16
uit 11.
In 1A behaalde Rein van der Pal
maar liefst 20 punten uit 11 wed-
strijden voor Michiel Kroesbergen
met 18 uit 11. In de parallelgroep
was het Erno Prosman met 19 uit 11
voor Wim Kalis en Andre Venema
met 16 uit 10. In de tweede klasse
viel de 100% score van Evert
Bronstring (18 uit 9) op.

Nacompetitie
De nacompetitie die op 13 en 20
maart werd afgewerkt, is probleem-
loos verlopen. Er vielen uitsluitend
beslissingen, zodat de altijd lastige,
maar wel spannende barrages met
sneldamwedstrijden achterwege
bleven. Angarde Informatica en
Wolter&Dros/ADG handhaafden
zich in de ereklasse ten koste van
het opnieuw uiterst ongelukkige
PWG ’s-Gravenpolder dat net als
vorig seizoen in de nacompetitie
afviel. Angarde slaagde daar
gemakkelijker in dan Wolter&Dros/
ADG. Ik was er zelf getuige van dat
de Amersfoorters op de sterfdag
van prinses Juliana door het oog
van de naald zijn gekropen in een
stormachtig Goes. Je zou kunnen
zeggen dat uiteindelijk twee trieste
missers van Johnny de Leeuw (in de
laatste ronde van de reguliere
competitie) en Cees Rijk (in de na-
competitiewedstrijd tegen ADG)
het pleit opnieuw voor de Zeeuwen
beslechtten.
De nummers 11 en 12 van de hoofd-
klasse redden het niet tegen de
nummers 7 van de eerste klasse.
DIOS en Schagen verdienden daar-
door alsnog een plaats in de
hoofdklasse. Geen van de als vijfde
geëindigde tweede klasse teams
slaagde erin zich voor de eerste
klasse te plaatsen. Dit had het
opmerkelijke gevolg dat geen enkel
team uit de eerste klasse is
gedegradeerd.

De uitkomsten van de nacompetitie
zeggen iets over het verschil in
niveau tussen de verschillende
klassen. Het niveauverschil tussen
de ereklasse (1365) en de oude
hoofdklasse (1220) is groot, hoewel

PWG ’s-Gravenpolder heeft laten
zien dicht tegen het tweede rijtje
van de ereklasse aan te zitten. Ik
heb er geen onderzoek naar
gedaan, maar het zou mij niet
verbazen als de ereklasse het
afgelopen seizoen de sterkste ooit is
geweest. Door de concentratie van
topspelers is de Nederlandse
competitie nog meer dan ooit het
walhalla van de dammer gewor-
den. Tussen de oude hoofdklasse en
de twee eersteklassegroepen (1181)
lijkt het lichtelijk andersom te
werken: de middenmoot van de
eerste klasse (nummers 7) blijkt
sterker dan de onderste teams uit
de hoofdklasse. Vervolgens is het
verschil tussen de eerste klasse en
de tweedeklassegroepen (1045)
gemiddeld genomen zeer groot.
Vooral in de tweede klasse was de
variatie zeer grillig. Mij hebben
echter geen signalen bereikt dat de
spelers het spelen in de tweede
klasse niet plezierig vonden.
Integendeel, ik hoor alleen maar
enthousiasme. Of het moet mijn
selectieve perceptie zijn. Hoe dan
ook, verwacht mag worden dat de
nieuwe competitie-indeling weer
een meer normale curve in de
verdeling van de speelsterkte zal
brengen.

Verder
Zoals al aangegeven neemt de
populariteit van de landelijke com-
petitie en het dammen op zaterdag
nog steeds toe. Helaas bleken er
onvoldoende actieve arbiters om
alle wedstrijden door een KNDB-
arbiter te laten leiden. Dat heeft
ertoe geleid dat alle wedstrijden in
de tweede klassen door clubarbiters
moesten worden geleid.
Teleurstellender was dat ook in de
eerste klasse, vooral 1B, voor een
aantal wedstrijden geen arbiter te
vinden was. De oorzaken zijn niet
echt onderzocht, maar zeker is dat
er wel een aantal aan te wijzen is:
de spreiding van de arbiters over
Nederland is zeer onevenwichtig,
arbiters stoppen of willen slechts
enkele wedstrijden arbitreren. Ook
zijn er steeds meer arbiters die zelf
op zaterdag spelen of afspraken
met tweedeklasseteams maken om
daar te arbitreren. Vooral het
laatste heeft, hoewel sympathiek
bedoeld, als consequentie dat
minder arbiters beschikbaar zijn
voor de hogere klassen. Dat is
natuurlijk niet de bedoeling.
Het bestuur hoopt dat met de
nieuwe impuls die in 2003 aan de
arbiterscommissie is gegeven, ook
de belangstelling voor het

arbitreren zal toenemen en er weer meer
arbiters zullen bijkomen. Ook zou het zeer
plezierig zijn als de niet-actieve arbiters,
vooral in het midden en oosten van het land,
zich weer beschikbaar zouden stellen. Voor
het seizoen 2004-2005 zal met de nieuwe
klassenindeling het indelingsbeleid opnieuw
bekeken moeten worden.

Ook het afgelopen seizoen zijn de teams elke
zaterdag over het algemeen genomen keurig
compleet achter de borden verschenen, ook in
de tweede klasse. Niettemin moest 18 keer
een team worden beboet voor het niet-
opkomen van een speler. Teleurstellend is de
constatering dat sommige tweedeklasseclubs
hebben verzuimd voor een clubarbiter te
zorgen. Hoewel dat voor zover bekend, niet
tot onregelmatigheden heeft geleid, moet
opgemerkt worden dat dit strijdig is met de
vooraf gemaakte afspraken. Minstens zo
ernstig is het feit dat is gesignaleerd dat niet
altijd het rookverbod in het speellokaal is
gehandhaafd. Het bestuur vindt dit een
slechte zaak en overweegt beide
overtredingen van de wedstrijdvoorwaarden
in het vervolg strafbaar te stellen.

Een aantal clubs heeft verzuimd opgegeven
spelers het minimaal vereiste aantal van vier
wedstrijden te laten spelen. Omdat nagelaten
was deze wedstrijdvoorwaarde in het
programmaboekje op te nemen, is hier dit
seizoen niet straffend tegen opgetreden.
Volgend jaar zal hieraan weer strikt de hand
worden gehouden.

Tot slot
De competitie 2003-2004 gaat de boeken in
als een zeer voorspoedig verlopen competitie.
Afgezien van de vervelende kwestie-
Goedemoed en de daardoor ontstane
perikelen rond de wedstrijd Apeldoorn-Maas
van’t Hoog, waren er geen incidenten van
betekenis. Ik zie al weer uit naar het nieuwe
seizoen.

Het kampioensteam van Heijting Huissen
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Alle reden voor een feestje dus op
deze warme zaterdagmiddag in de
grote zaal van het multifunctioneel
centrum, waar Walinga uitgebreid
in het zonnetje werd gezet. Zeer
terecht, aldus Han Grüschke,
eindredacteur van (ook al) Oer
Alles, het bondsblad van de
Dambûn Frysk Spul. ”Hiele Walinga
moet wel een volhardend man zijn.
Hij heeft de bronnen met ijzeren
zorgvuldigheid doorgewerkt”, zo zei
Grüschke, die zich ook aan een
berekening had gewaagd. Alleen al
aan het tot op de bodem uitspitten
van één bron, de Leeuwarder
Courant, moet Walinga 1250 uren
hebben gespendeerd, zo rekende hij
voor. En dan praten we dus nog niet
eens over de andere Friese krant,
het Friesch Dagblad, de vroeger in
dit gewest verschijnende kranten
(Friese Koerier, Ons Noorden en de
Friese editie van Het Vrije Volk) en
de vele streekbladen die Friesland
rijk is en die allemaal wel over het
Fries dammen hebben bericht. Dat
komt neer op zeven jaar alleen
maar werken aan het opzoeken van
gegevens, zo rekende Grüschke
verder.
Maar dan moet het boek op zichzelf

worden geschreven en dan doemt
er één van de zwaarste offers die
een schrijver moet brengen op: alle
gegevens kunnen er niet in, het
boek moet immers handzaam een
leesbaar blijven. Hoewel er bij
Walinga sprake is van een
weldadige obsessie, aldus Grüschke,
moet er dus wél terdege rekening
mee worden gehouden dat het
’toch voor 99 procent op
transpiratie neerkomt’.
Grüschke prees de Fryske Akademy
voor het uitgeven van het boek,
maar Walinga zelf mag toch wel de
grootste sponsor worden genoemd,
zo zei hij. Dit door geheel op eigen
kosten van archief naar archief en
van bibliotheek naar bibliotheek te
reizen. Het boek van Walinga is te
vergelijken met een proefschrift, zei
Grüschke, en het zou daarom ook
best eens aan de basis van nieuwe
ontdekkingen kunnen staan. Hij
eerde Walinga tenslotte als ’de
filosoof van het Friese spel’.

Ledental
Ulbe Koopman uit Oldemarkt,
voorzitter van de Provinciale Friese
Dambond (PFDB), was ook naar
Oudega (W) gekomen. Hoewel hij
de Poolse variant van het dammen
beoefent (en aan zijn beoefenaren
leiding geeft) was hij in ’It Joo’
bepaald geen vreemde eend in de
bijt want hij sprak in ’geef Frysk’.
Koopman schetste dat hij nog op de
’ouderwetse’ wijze aan het
dammen verslingerd is geraakt:
”Sneintemoarns út tsjerke kaam it
damboerd op ’e tafel.” (Op
zondagmorgen na de kerk kwam
het dambord op tafel.) Op die
ochtenden kwam hij ook wel in
contact met de Friese variant van
het spel, maar ’dat daasde my foar
de eagen’ (dat dwarrelde mij voor
de ogen). Koopman stipte twee
problemen even aan: het gebrek
aan aanwas van jeugd en aan de

andere kant de vergrijzing. ”In de
tijd van Roel Bergsma hadden wij
nog 1400 leden en nu nog 900 en
bij het Fries dammen zal het wel
niet anders zijn”, zo zei hij. ”En toch
wordt er nergens zo veel gedamd
als in Friesland. Je hebt het Pools
dammen, het Fries dammen en dan
is er ook nog de ’wilde’ bond in de
Friese Zuidwesthoek”. En over het
boek: ”Het is ongelooflijk om dit
allemaal uit te zoeken. Dit is een
standaardwerk waarbij ’degelijk’
nog een eufemisme is. Een onge-
looflijke prestatie”.

Basis
Burgemeester Jacob Reitsma
(afkomstig uit Witmarsum, oud-
Tweede-Kamerlid voor het CDA en
voorzitter van de Koninklijke
Nederlandse Schaatsenrijders
Bond) verklapte dat hij het Fries
dammen heeft geleerd van een opa
die weliswaar in Parrega woonde,
maar afkomstig was uit
Gaastmeer... in de gemeente
Wymbritseradeel.
”Yn Wymbritseradiel leit de basis
fan it Frysk damjen”, aldus Reitsma.
En even inhakend op de woorden
van Koopman: ”It sil miskien sa
wêze dat it ledetal ôfnimt, mar as it
spul mar fêst leit dan is dat oan ‘e
oare kant dochs in wichtige saak.”
(Het zal dan misschien zo zijn dat
het ledental afneemt, maar als het
spel maar vastligt dan is dat aan de
andere kant toch een belangrijke
zaak.) ”Wat Walinga heeft gedaan
met het schrijven van het boek is
het leveren van een grotere
prestatie dan die van gewone
sporters”, zo zei Reitsma. ”Dit is pas
topsport.” Hij prees ook de Fryske
Akademy: ”Was die er niet geweest
dan was het wellicht niet mogelijk
geweest het boek zo mooi uit te
geven”, aldus de burgemeester.
Lammert Jansma, wetenschappelijk
directeur van de in 1938 opgerichte

Hiele Walinga richt
met standaardwerk
monument voor het
Fries dammen op

door Albert Schootstra

In de historie van het Friese dammen was het
zaterdag 1 mei een wel heel bijzondere dag. Hiele
Walinga uit Oudega (Wymbritseradeel) bood
namelijk in het multifunctioneel centrum ’It Joo’ in
zijn geboorte- en woonplaats het eerste exemplaar
van het boek ’Oer Alles’ (Over Alles), over de ge-
schiedenis en ontwikkeling van het Friese damspel,
aan burgemeester Jacob Reitsma van Wymbritsera-
deel aan. Walinga (77 en zelf vijf keer kampioen in
’zijn’ spelsoort) heeft met het schitterend
vormgegeven en door de Fryske Akademy in
Leeuwarden uitgegeven boek een waar monument
voor het Friese dammen opgericht.



17

Fryske Akademy (bedoeld voor
onderzoek naar de Friese taal,
cultuur en geschiedenis in de meest
ruime zin van het woord), vertelde
dat Walinga zijn boek in het
Nederlands heeft geschreven en dat
het vervolgens onder auspiciën van
de Akademy in het Fries is vertaald
en bewerkt. Zoals gezegd ziet het
boek er zeer fraai uit en de prijs van
20 euro hoeft voor de echte
liefhebbers ook geen bezwaar te
zijn, aldus Cor Kooistra uit Nijland,
plaatsvervangend voorzitter van de
Dambûn Frysk Spul die de
bijeenkomst soepel en
humoristisch leidde: ”Dat is noch
gjin fiif pakjes sigretten.”

Dubbeltje
Walinga zelf vertelde dat hij in
1936/1937 het (Fries) dammen van
zijn vader leerde en dat er in 1937
een club in Oudega werd opgericht.
De contributie van een dubbeltje in
de week vormde aanvankelijk
echter wel een barrière. In
november 1947 moest hij zijn
dienstplicht vervullen in het
voormalige Nederlands-Indië. ”Heit
sei: moatst in damboerd meinimme
en moatst in deiboek byhâlde.”
(Vader zei: je moet een dambord
meenemen en je moet een dagboek
bijhouden.) Beide dingen had hij
gedaan en zowel het dambord als
het dagboek kon hij de aanwezigen
nog tonen. ”Een stuk van Grüschke
in Het Nieuwe Damspel uit 1973
opende mij de ogen voor de
geschiedenis van het Fries
dammen”, aldus Walinga. De hem
toegezwaaide lof zwakte hij danig
af: ”As je segeningen hawwe en
sûnens, dan kinne je in soad oare
dingen dwaan. As je dat yn ‘e
achterholle hâlde dan kinne je foar
yn ‘e holle damje.” (Als je gezegend
wordt en een goede gezondheid
hebt dan kun je een hoop andere
dingen doen. Als je dat in het
achterhoofd houdt dan kun je voor
in het hoofd dammen.) Walinga
bood dus zelf het eerste exemplaar
van het boek aan burgemeester
Reitsma aan, maar kreeg zelf een
’eerste exemplaar’ van Cor Kooistra.
”Ik hoop dat het aanzet tot verder
onderzoek”, aldus Kooistra. Ook hij
had veel lof voor de Fryske
Akademy.
De ‘nazit’ was uiteraard bijzonder
gezellig, vooral ook omdat de
wereld van het Fries dammen
eigenlijk één grote familie is. Toch
was er ook buitenlandse
belangstelling: de Deen Peter
Michaelsen uit Randers had er de
lange reis naar Oudega voor

overgehad in het kader van zijn
grote passie: het overal verzamelen
van gegevens over zo veel mogelijk
denksporten. Een prominente
aanwezige was ook Augustinus van
der Goot (59), afkomstig uit
Gaastmeer en nu wonend in Balk.
Van 1966 tot en met 2000 kwam hij
onafgebroken (35 seizoenen lang
dus) uit in de kampioensklasse. Het
eerste jaar moest hij nog even
wennen met een zesde plaats.
Daarna werd hij twaalf keer
kampioen, twaalf keer tweede en

tien keer derde. De Cruijff of - meer
in stijl - de Ton Sijbrands dus van
het Fries dammen.
Maar de meeste aandacht ging toch
uit naar Walinga zelf. En terecht: hij
heeft - als gezegd - een monument
voor het Fries dammen opgericht!

Van 25 tot en met 31 juli wordt voor de
twintigste keer het open toernooi van
Nijmegen gehouden. Hoewel de
organisatie er (nog) niet in geslaagd
is een hoofdsponsor te vinden, gaat
dit grootste open toernooi gewoon
door. Dankzij een financiële bijdrage
van Philips Nijmegen kan ook weer
gebruik gemaakt worden van de
ruime Jan Massink-hal.

’Nijmegen Open’ is een zeer zwaar toernooi
(tien ronden en drie speeldagen met twee
ronden) en zo’n toernooi moet in een
uitstekende accommodatie gespeeld worden.
De Jan Massink-hal biedt alles wat een
toernooi als Nijmegen nodig heeft: een
uitstekende atmosfeer in een zeer ruime
speelzaal, een goedkoop, prettig en gezellig
restaurant, ruime parkeergelegenheid en de
hal is goed bereikbaar.

Hoewel er dus geen geld is om topspelers aan
te trekken, heeft een aantal GMI’s zich toch al
aangemeld: Johan Krajenbrink, Geert van
Aalten en Guntis Valneris doen zeker mee. Het
totale prijzengeld bedraagt 3000 euro, verdeeld

over diverse klassementen. Via de rating wordt
voor elke speelsterkte een apart klassement
opgemaakt.

Frans Kalsbeek begon het toernooi in 1985
onder de naam ‘Rondje Goffert’. Op 5 augustus
vorig jaar overleed Frans volkomen
onverwacht tijdens het open toernooi in
Brunssum. In overleg met zijn vrouw Riet en
zijn dochter Mariëlle heeft de organisatie
besloten de prijs voor het mooiste fragment de
Frans Kalsbeek-prijs te gaan noemen. Frans
was vooral dol op analyseren: het lijkt dan ook
gepast juist die prijs naar hem te vernoemen.

Traditioneel kent Nijmegen een goede
bezetting wat betreft subtoppers, maar ook de
nodige andere spelers weten de weg naar
Nijmegen te vinden. De laatste jaren doen ook
steeds meer jeugdspelers mee.

Het inschrijfgeld bedraagt 35 euro voor
senioren en junioren en 17,50 euro voor
aspiranten en pupillen. Meer informatie en een
inschrijfformulier zijn te vinden op de website
http://home.planet.nl/~ppvisser/index.html. U
kunt ook contact opnemen met Paul Visser,
telefoon 026-3256869.

Voor twintigste keer
het ’Nijmegen Open’



Kijkjes in de damwereld
Leo Aliar
Sassenheimstraat 14
6843 MK Arnhem
(026) 381 79 97
l.aliar@chello.nl
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De stand van diagram 1 kreeg ik
van Eddy Hoebink via e-mail. Eddy
Hoebink staat met wit lastig in
deze stand en speelt 44-39 om op
14-20 van Menno de Block te
vervolgen met 39-33 enz. wat ook
geschiedde. Maar in plaats van op
te vangen met 39-33 kon wit
vervolgen met 37-32 20x29 38-33
29x38 39-33 38x29 32-28 23x32 26x8
3x12 en 34x3.

De stand van diagram 2 heb ik uit
Nieuws Bulletin van Damclub Den
Haag. Deze deed zich voor tijdens
de Harry de Hardt bokaal 2004.
Herman Vroom dacht na 39-33 van
Stefan Stapper in de diagramstand
met de actie 21-26 33x24 26-31 zijn
tegenstander schrik aan te jagen,
maar verrassend combineerde
Stapper via 22-17!! 11x33 38x29 31x22
24-20 15x33 32-28 23x32 42-38 32x43
48x8 naar winst.

Ik kreeg van de talentvolle Wouter
Ludwig uit Doetinchem op verzoek
een zestal fraaie eigen composities.
Stuk voor stuk aardige, praktische
standen met een goede afwerking.
De stand van diagram 3 is een oude
slag en in meerdere composities
verwerkt, maar Wouter begint in
zijn creatie met een ander
inleiding. Een goede combinatie-

speler ziet meteen waarom het in
deze stand draait. Wit aan zet
forceert de winst met 42-38 17-21
gedwongen 38-32 26-31 37x19 28x46
39-33 46x5 47-41 5x46 29-23!! 46x29
34x1.

De stand van diagram 4 komt uit
Informatiemagazine van Dam Club
Lent en zit wederom boordevol
diagrammen. Het blad wordt goed
verzorgd door Willem van den Berg
uit Nijmegen. De stand deed zich
voor in de partij van Marjoleine
Geurts met wit tegen Van
Ommeren met zwart. Geurts ruilde
hier sterk met 28-23 19x28 32x23. En
na 11-17 verzuimde zij de fraaie
winst met 39-34! 17-22 (omdat op 13-
19 wit wint door 43-39 19x28 33x4
24x44 27-21 16x27 31x11 6x17 37-31
26x37 48-42 37x48 4-9 48x30 35x24
20x29 9x50) 34-30 13-19 43-39 19x28
30x10 15x4 25x14 9x20 29-23! 28x19
37-32 26x28 48-42 22x31 33x15 met
schijfwinst.

De stand van diagram 5 komt uit
Zwart & Wit van De Oldehove uit
Leeuwarden. Tijdens de slotronde in
het open Fries Kampioenschap
rapid zag Tjalling Goedemoed dat
indien Teake Kooistra met zwart
hier 12-18 had gespeeld, hij niet met
38-32? mocht voortzetten. Hierna
zou een originele Coup Raphael
volgen met 7-11! 6x17 23-28 32x12 14-
20 25x23 1-7 30x8 7x38 42x33 3x41!

De stand van diagram 6 komt uit
De Huizumer van Damclub Hui-
zum. Rein van der Pal beschouwt de
hier geboekte overwinning als een
van zijn mooiste uit 2003. Tijdens
de wedstrijd Woudsend–Heeren-
veen was de sympathieke Geale
Stoker met wit de aangever, zegt
Van der Pal, die hier de winst
forceert met 23-28 38-33 18-22 27x18
16-21 33x22 17x28 26x17 11x13 en wit
rest niets anders dan 45-40, en nu
4-10!! 15x4 14-20 4x33 20x49.

Zoals u hebt kunnen lezen in mijn
korte inleiding zit ik erg in tijdnood.
Vandaar dat ik uit het onvolprezen
’Symfonie van damfragmenten’ 70
jaar dammen in Huissen
1934–2004, een prachtig boekwerk
van dam duizendpoot Piet Levels
uit Huissen. Twee standen haal ik
eruit. De eerste is een dam op bezet
veld en komt uit de onderlinge
competitie van 1947 van DV
Huissen. Zie diagram 7. A. Jeurissen
haalde er met wit een aardige dam
uit tegen W. Neijenhuis door 29-23
20x27 23-18 12x23 34-30 25x34 40x9
3x14 47-41 36x38 43x3.

De stand van diagram 8 komt uit
het kampioenschap van Gelderland
1970. De auteur van bovengenoemd
boek, Piet Levels, speelde in de
diagramstand met wit heel
geniepig 50-44!? Ook wetende dat
de snel spelende M.Meeuwissen uit
Dieren zal toehappen. Zwart nam
de dam met 26-31 37x26 17-22 28x17
12x21 26x17 23-28 32x12 13-18 12x23
19x50 waarop Levels vervolgde met
17-12 8x17 27-22 17x28 43-39 50x33
38x9.

Uit damtijdschrift en clubblad van
de Haarlemsche Damclub HDC de
stand van diagram 9.
Oud-kampioen van Nederland en
ook enige tijd lid van HDC Freek
Raman ontwierp in de jaren dertig
deze stand, met een dam op bezet
veld. Een partijstand en een mooie
afwikkeling.
Wit wint door 38-33 29x49 30-24
19x30 28x10 5x14 35x24 49x19 25-20
14x25 27-22 17x28 26x8 3x12 en 32x3.

Tot slot de traditionele prijsvraag.
Van Leo Springer uit Enschede heb
ik op verzoek een aantal fraaie
composities ontvangen, waarover
een andere keer mee. Ik bewaar ook
wat voor later. In de stand van
diagram 10 forceert wit de winst.
Tot aan eindspel aangeven. Stuur

Op reis naar India
Mijn inleiding zal en moet heel kort zijn! Waarom?
Nou, ik zit in ontzettende tijdnood! Heb erg veel
haast als ik dit alles aan het tikken ben.
Ik vertrek namelijk over enkele uren naar India!
India? Ja, India! En hoezo dat dan?
Nou, mijn broer Waldo en ik gaan op missie. Wij
gaan met heel veel dammateriaal om het spel daar
te propageren en nog veel meer. Per toeval is er een
heel goede band ontstaan met het bestuur van de
Indiase Dambond. Maar u zult hier beslist nog meer
over horen.
Veel leesplezier.
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uw oplossing - en graag ook een
paar fraaie fragmenten, composi-
ties of clubbladen, naar boven-
staand 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 april 2004. Zwart 7,
8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 26; wit 21, 24, 30,
32, 36, 41, 42, 43, 47, 49. Het betreft
hier een compositie van oud-
wereldkampioen Isidore Weiss. Wit
aan zet behoudt schijfwinst door in
de stand 32-28 te spelen (en niet 30-
25, wegens 14-19!) en nu als zwart
zijn verloren schijf wil terug winnen
met 14-20 dan volgt verrassend 28-
22! 17x28 36-31 26x39 41-37 20x29 49-
43 39x48 30-24! 48x17 24x4. Na
loting is de heer J. Plat uit Volendam
de gelukkige winnaar.

Diagram 1 Diagram 2 Diagram 3 Diagram 4 Diagram 5

Diagram 6 Diagram 7 Diagram 8 Diagram 9 Diagram 10

Johan Kromhout
Damtoernooi

De reglementen van de K.N.D.B. zijn
van toepassing. Het toernooi wordt
gehouden in de kantine van de
gemeentewerf, Korte Voorhouter-
weg 12, Rijnsburg, tel. (071) 4057265

Aanmeldingen voor 7 september
2004 op tel.: (071) 4027832 - (06)
30260853 
E-mail: avdusseldorp@ncrvnet.nl.

Ook aanmeldingen mogelijk op
www.damclubrdc.nl 

Bij het buffet zijn naast koffie en
drankjes, ook broodjes, tosti’s en
cup à soup verkrijgbaar.

Er worden 7 ronden gespeeld
volgens het “zwitsers”
systeem voor mooie geld-
prijzen in een hoofd-, eerste
en tweede klasse. Het
inschrijfgeld bedraagt € 5,00;
jeugd € 2,50.
Indeling geschiedt aan de
hand van uw rating en/of uw
deelname in de landelijke
en/of provinciale competitie.
De speeltijd bedraagt 20
minuten per speler per partij.

Prijzen hoofdklasse eerste klasse tweede klasse
1e prijs € 120,00 € 70,00 € 40,00
2e prijs € 70,00 € 40,00  € 20,00
3e prijs € 35,00   € 25,00 € 10,00

Na het succes van de afgelopen jaren, organiseert
damclub RDC ook dit jaar het “Johan Kromhout
damtoernooi”. Het toernooi wordt op de 2e zaterdag van
september voor de 4e keer gehouden.

Datum: 11 september 2004 
Aanvang: 10.00 uur 
Plaats: Rijnsburg
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Op m’n vijftiende wilde ik eindelijk
wel eens gaan dammen. Prompt
klopte m’n vader zichzelf onhoor-
baar op de borst wegens onver-
moede pedagogische kwaliteiten
(‘Jongen blijf jij maar voetballen.
Dammen is niets voor jou’). En zo
werd ik op een warme vrijdagavond
ergens in juni 1959 lid van het
roemruchte Residentie Dam
Genootschap. De grote zaal met het
hoge plafond en de prijzenkast van
schaakclub DD, de serre en de twee
zijzaaltjes van het Nationaal
Schaakgebouw in de Van
Speykstraat staan nog steeds op m’n
netvlies gebrand. Evenals de
matrone die met evenveel haar op
haar tanden als haar bovenlip de
koffie rondbracht. De onvolprezen
Bert Lapaer regelde de onderlinge
competitie, achterin de zaal op zijn
vaste plek bij het raam zat de
eminence grise Wieger Hoekstra. De
oprichter en erevoorzitter van RDG
(anno 1923) paarde beminnelijkheid
aan (levens)wijsheid en humor. Veel
later kreeg ik eens een gipsen replica
van de Wieger Hoekstra Plaquette
voor het meest verdienstelijke lid
van het jaar. Ik nam ’m met een
brok in de keel in ontvangst en hij
heeft nog steeds een ereplaats
tussen al mijn damparafernalia.
Ik herinner me het RDG uit die tijd
als een club met een bepaalde stijl
en allure zonder stijf te zijn. Waar ik
bij het voormalige DIO (anno 1906)
vooral aan de bordjes ‘Stilte’ denk
was het bij ons soms meer een
sociëteit. Met Hoekstra en m’n vader
Aad Ivens als gangmakers, maar ook
een ‘Woeste’ Willem van Rooij kon er
wat van. Als beginnend journalist bij
de Haagsche Courant ging ik later
op vrijdag om een uur of elf van de
redactie steevast nog even naar de
club. Voor een vluggertje, een biertje
en de laatste mop met mensen als
Hans Rotteveel, Lex Mulder, Krijn
Toet, Dirkie Boom, Ebbo de Jong en
Leo Springer.
Ik begon in het vijfde tiental. Verloor
– uiteraard - m’n eerste partij maar
gaf verder geen punt meer af. Het is
dan ook uiterst navrant dat ik 45
jaar later ook m’n laatste
clubcompetitiepartij voor deze
vereniging verloor. Jaap Buis van

Schagen was de man die voor mij de
cirkel weer rond maakte.
Intussen mocht ik wel eens invallen
in een hoger team. Ik heb zelfs nog
een keer in één tiental gezeten met
Ben Springer, de oud-wereldkam-
pioen die volgens mijn niet geheel
onbevooroordeelde trotse vader ‘wel
wat in mij zag’.
Een jaar later was ik kopman van
het derde tiental en haalde daarin
met 8 uit 8 een van de slechtste
resultaten uit mijn damcarrière. In
het voorjaar van 1961 promoveerde
ik - als vervanger van de zieke Rudi
van der Klift naar ik meen – naar
het vlaggenschip en werden we
meteen landskampioen. In de
beslissingswedstrijd tegen Joseph
Blankenaar (later met Gezellig
Samenzijn opgegaan in VAD) werd
de score geopend door ‘een
ongelofelijke gelukstreffer van de
jonge Ivens’ zoals onze kopman
Henk Kinnegin in Het Vaderland
schreef. M’n tegenstander
(Jongenelen?) dacht een drie-om-
drie-afruil te nemen maar ik kon
ook anders slaan. Om de successtory
compleet te maken beleefde mijn
vader, zoals Ton Sijbrands in 1994 in
zijn necrologie schreef, zijn finest
hour door bij een stand van 9-9 Lex
den Doop te verslaan. Zonder zich
daarvan bewust te zijn kreeg hij de
beroemde stand De Haas-Fabre op
het bord en vond op eigen kracht tot
in het eindspel telkens de sterkste
zet. Ik kan me nog herinneren dat
hij de kampioensbeker met jenever
liet vullen.

Ajax 
In de gouden jaren zeventig waren
wij het Ajax van de damsport. Met
Ton Sijbrands als onze Johan Cruijff.
De huidige KNDB-preses Ebbo de
Jong was in die tijd onze vooruit-
ziende voorzitter die deze opzien-
barende transfer beklonk. Ton ging
wonen in een flat in Kijkduin en
werd betaald uit de toto-inkomsten
want die waren niet mis. Een groot
deel van de provinciale top meldde
zich prompt in de Van Speykstraat.
Jan Weerheijm (maakte onlangs een
herstart), Cees Rijkaard, wijlen Fokke
en Sally de Jong  deden ook mee aan
onze onderlinge competitie en

laafden zich op de trainingsavonden
in het kantoor van mijn vader aan
de onuitputtelijke bron van kennis
die Ton Sijbrands toen al was.
Mensen als Frans van de Velde en ik
halen nog wel eens dertig jaar oude
stencilvarianten van de Maestro uit
Muiden van stal.
We waren – uiteraard – ook de
eerste club met een sponsor.
Tapijtcentrale Ali Baba doneerde
jaarlijks 1500 gulden. Als contra-
prestatie speelden we in een witte
sweater met de sponsornaam en de
afbeelding van een olifant erop. Ik
riep toen al dat, als we spelers
zouden kopen die alleen tijdens de
wedstrijden voor de clubcompetitie
zouden opdraven, ik ook betaald
wilde worden of zou opstappen. Er is
slechts in de persoon van mijn Guter
Freund Andreas Kuyken één keer
tegen dit principe gezondigd maar
dat leverde wel - dankzij de huisvlijt
van Ton  Sijbrands - die onsterfelijke
winstpartij tegen Harm Wiersma op.
Wat we wel met het sponsorgeld
deden? Wel, bij verre uitwedstrijden
in trainingskamp gaan, vooral. Zo
herinner ik me een hotel in Hengelo
waarvan de eigenaar en zijn vrouw
laat in de avond gezellig met de
spelers gingen stappen. Want we
moesten wel in ons normale
vrijdagavondlijke ritme blijven, niet
waar. Arie Bom, Cees Varkevisser,
Fenno Boog  en ik bleven met een
krat bier in het hotel achter om te
klaverjassen. De volgende ochtend
was het om half elf ontbijten en een
uur later op ons gemak naar de
speelzaal. Met een dergelijk riant
levensritme konden de successen
domweg niet uitblijven…. Vijf keer
waren wij in die jaren de sterkste
wat het totaal aantal landstitels op
twaalf bracht. Dat betekende ook
vijf keer groot feest in het ouderlijk
huis aan de Frankenslag.
Als er in de damwereld iets belang-
rijks gebeurt, moet je bij RDG zijn,
placht oud-wereldkampioen Piet
Roozenburg te zeggen. Ik herinner
me de internationale Zeven
Provinciëntoernooien, de beruchte
WK-match Sijbrands-Andreiko (22-
18) in het Congresgebouw die zo’n
hoog RDG-gehalte had en overige
(bonds)bestuurlijke kwaliteiten van

Dag club van Hoekstra,
Ivens, De Jong en Vink

M’n vader en ik bestreden
elkaar altijd op leven en
dood. Na een afgebroken
partij in het kampioen-
schap van Den Haag
kwamen Leo Springer en
Jaap Bus er zelfs aan te
pas om te kijken of er nog
winst c.q. remise in zat.
Slechts één keer wist pa
een officiële partij van me
te winnen. In de onder-
linge competitie van
RDG/DIO vergreep ik me
in de diagramstand aan
25… 3-8? Na 26. 25-20!
14x25 27. 28-23! kwam ik
tot de conclusie dat ik het
beste kon opgeven. Een
paar weken later viel pa
in Cyprus van een trapje
en verbrijzelde bijkans
zijn elleboog. Hij moest
zich terugtrekken
waardoor alle door hem
gespeelde partijen
ongeldig werden
verklaard. Tsja…

door Fred Ivens
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mijn vader, die het in tegenstelling tot mij wél een
keer tot het NK wist door te dringen. En dat doet nog
steeds pijn….
Met Sijbrands verdween ook de regionale top en
kwamen spelers als Pierre Urlings, Piet Lagas, Peter
Slagter weer aan bod. Desondanks beleefde ik in 1978
bijna m’n mooiste kampioenschap. Met een
afgeroomd tiental gingen we de laatste
competitiewedstrijd met een punt voorsprong op
IJmuiden de laatste ronde in. Onze grote rivaal kwam
op bezoek en was meteen al door remises van zoon en
vader Ivens op Rob Clerc en Ton Sijbrands (!) de
belangrijkste giftanden kwijt. Helaas, helaas verloren
we twee partijen waar slechts de overwinning van Ed
Holstvoogd op Ton de Haas tegenover stond. We zijn
na afloop nog wel met z’n allen de kroeg ingedoken,
maar het bier smaakte niet echt best.
In de jaren tachtig fuseerden we met Door Inspanning
Ontspanning, de aloude Haagse club van de
vooroorlogse meester Millikowski en met twee
landstitels (1920 en 1932) op zak en die bekende spelers
als Kuijer, Jan Bom, Kalden, Jacobs, Kruijswijk, Schaaf,
Burggraaff, Van der Staaij en de nog steeds actieve
Kain heeft voortgebracht, zoals m’n clubgenoot (tot 1
juli) Jan Leenaars zo attent voor me op papier heeft
gezet. In de Van Speykstraat en in De Zeshoek hadden
we aanvankelijk wekelijks twee bloeiende
clubavonden. In De Zeshoek bracht ik Harm Wiersma
ook na zeventien jaar z’n eerste nederlaag in de
clubcompetitie toe, waarmee ik zelfs de landelijke pers
haalde. Maar dat kwam ook doordat m’n vader na
afloop met een biertje voor mij in z’n hand naar mij
liep te zoeken (‘Jongen waar zit je?)  terwijl ik achter
een muurtje even m’n emoties de vrije loop liet.
Begin jaren negentig hadden we nog even een
opleving met een tweede plaats in de clubcompetitie.
Erevoorzitter Peter Vink had in de Gemeentelijke
Krediet Bank voor een sponsor voor Rob Clerc gezorgd,
maar het bleek achteraf onze laatste stuiptrekking. De
wet van de remmende voorsprong deed zich gelden,
zeker toen onze verhuizing naar het dienstencentrum
Om en Bij in de binnenstad gepaard ging met de
opkomst van DC Den Haag. In 1997 degradeerden we
uit het damwalhalla en in maart duikelden we zelfs
naar de eerste klasse. Tsja…. Inmiddels raakten we wel
een aantal spelers kwijt waarmee we een volwaardig
ereklassetiental zouden kunnen bemannen. Een
greep: Rob Clerc, Arjan van Leeuwen, Frits Luteyn,
Evert Bronstring, Ed Holstvoogd, Wim Bremmer, Erik
van Dusseldorp, Dick van Dijk, Waldo Aliar en Francis
Tholel. Nadat ik de voorzittershamer had
overgenomen van Henk Scholten heette ODB-
voorzitter Fred Versteeg ons drie jaar geleden welkom
in de kantine van de Haeghe Groep. Ondanks de
grotere gezelligheid bleven clubbezoek en sportieve
prestaties ook daar echter onder de maat. Het leidde
onlangs niet tot een door het bestuur gewenste
samensmelting van beide verenigingen. ‘Ik ben meer
RDG’er dan dammer’, zo verwoordde een lid het
onlangs op de jaarvergadering. Voor mij geldt dat
niet. Zelfs niet na 45 jaar. Daarom ga ik naar
Tomahaok/Westland (voor 1 jaar) en naar DC Den
Haag. En zal ik me na 1 juli niet meer tot de eerste
persoon meervoud bepalen als ik het over RDG/DIO
heb. Al zal ik me best nog wel eens verspreken…

Jean-Marc Ndjofang heeft het 24e Amsterdams Paastoernooi op zijn
naam geschreven. In de slotronde kwamen zijn directe achtervolgers
weliswaar tot winst, maar doordat Jean-Marc zelf ook een tandje
bijschakelde, veranderde er weinig in de kop van de ranglijst.

Jean-Marc Ndjofang 
wint 24e Paastoernooi

Einduitslag 
Cat + = - Pt WP SB

1 Jean-Marc Ndjofang 5 - 2 - 0 12 55 90
2 Tjeerd  Harmsma 4 - 3 - 0 11 60 89
3 Leopold  Sekongo 4 - 3 - 0 11 56 88
4 Klaas-Hendrik Leijenaar S 3 - 4 - 0 10 56 78
5 Bas  Messemaker S 4 - 2 - 1 10 53 73
6 Boudewijn  Derkx S 3 - 3 - 1 9 59 67
7 Pim  Meurs S 2 - 5 - 0 9 56 73
8 Peter van Heun 4 - 1 - 2 9 56 58
9 Paul  Oudshoorn 2 - 5 - 0 9 52 62

10 Andrew Tjon A Ong 2 - 4 - 1 8 59 62
11 Alfons  Ottink 2 - 4 - 1 8 59 61
12 Maikel  Palmans S 3 - 2 - 2 8 57 56
13 Krijn ter Braake 3 - 2 - 2 8 56 57
14 Joost  Verplak S 2 - 4 - 1 8 55 58
15 Herman van Westerloo 2 - 4 - 1 8 55 57
16 Gert van Willigen 2 - 4 - 1 8 53 51
17 Arjan van den Berg 3 - 2 - 2 8 46 43
18 Cock van Wijk 3 - 1 - 3 7 57 41
19 Martin van Dijk S 2 - 3 - 2 7 55 50
20 Arjen de Mooij S 3 - 1 - 3 7 50 43
21 Fons  Huybrechts 2 - 3 - 2 7 49 39
22 Kees van den Bosch 1 - 5 - 1 7 48 44
23 Martin de Jong 2 - 3 - 2 7 47 38
24 Marcel  Kosters S 2 - 3 - 2 7 43 36
25 Laurens  Leimena 3 - 1 - 3 7 43 31
26 Linda  Schnieders S 2 - 3 - 2 7 42 37
27 Micha van Tol 2 - 3 - 2 7 38 36
28 Hanco  Elenbaas 2 - 2 - 3 6 52 35
29 Henk  Stoop 1 - 4 - 2 6 50 35
30 Be  Eggens 1 - 4 - 2 6 43 30
31 Rob van Westerloo 2 - 1 - 4 5 52 31
32 Dik de Voogd S 2 - 1 - 4 5 48 31
33 Leeroy  Langerak 1 - 3 - 3 5 48 28
34 Jan  Terpstra 2 - 1 - 4 5 43 24
35 John Stins 1 - 3 - 3 5 41 26
36 Christian v.d. Schaaf 1 - 3 - 3 5 40 21
37 Mark Hees 1 - 3 - 3 5 37 19
38 Peter  Hospes 2 - 1 - 4 5 32 13
39 Jan  Riesthuis 1 - 2 - 4 4 44 14
40 Eugene  Caupain 0 - 4 - 3 4 37 16
41 Frans  Elzenga 1 - 1 - 5 3 43 9
42 Jan van Oosterhout 0 - 1 - 6 1 33 4

Met vijf overwinningen en twee
remises pakte de grootmeester uit
Kameroen ongedeeld de hoofdprijs van
200 euro. Bovendien wordt zijn naam
bijgeschreven in het Piet van Heerde
wisselschild. De tweede plek was voor
Tjeerd Harmsma en het brons ging naar
Leopold Sekongo, die een verrassende
zege boekte op Boudewijn Derkx.
Daarmee zette Sekongo ook meteen het
studentenkampioenschap op zijn kop.
Niet Boudewijn Derkx, die steeds aan de
leiding ging, maar Klaas Hendrik
Leijenaar werd de nieuwe kampioen.
Bas Messemaker kwam na een

indrukwekkende eindspurt enkele
weerstandspunten tekort. Voor
jeugdwereldkampioen Boudewijn
Derkx restte de derde prijs.
Het traditonele sneldamtoernooi op
zaterdagavond trok 25 deelnemers.
Drie paasdammers bereikten de
finalegroep, maar de hoofdprijs ging
hier naar NK-finalist Erno Prosman.
Leopold Sekongo werd tweede en 
Jean-Marc Ndjofang moest genoegen
nemen met plaats drie.
Maikel Palmans bereikte net als in 2003
de laatste vier, maar kon vervolgens
geen potten meer breken.

S= Student



De witte driehoek is naar
links omhoog gekropen,
zodat de witte driehoek die
van zwart lijkt te omhelzen
om eens een Kraaieterm te
hanteren.
En na 3… 7-11 gaat de oplos-
sing verder zoals die van
Bom & Bastiaannet.

Vroeger werden vertellin-
gen op rijm gemaakt, zodat
de nar ze beter kon ont-
houden. Zo’n probleem-
stand met symmetrische
figuren erin, onthoudt ook
lekker makkelijk. Dat vindt
een nar als ik wel prettig! 

Een nar komt graag met
merkwaardige raadsels en
puzzels om de mensen te
vermaken. Ik kwam onlangs
de volgende compositie van
Blonde (1800) tegen.
Wit wint na 1.15-10 28-33
2.10-4!! En niet 2.10-5? Zoals
in de partij Ainur Sjaibakov
– Joppe Lemmen,
internationaal RABO-
jeugdtoernooi dec. 2003,

22 Het Damspel juni 200422 Het Damspel juni 2004

Het Internationale damspel
stamt af van het Spaanse
damspel. Namen als
Caneléjas, Guerra, Timoneda
en Torquemada getuigen
van de bloeiperiode van het
damspel in Spanje in de 17e
eeuw. Oorspronkelijk werd
op het kleine bord (8 x 8)
gedamd. Bij het Spaanse
damspel is achteruitslaan
niet mogelijk, maar de dam
is in tegenstelling tot bij
checkers wel lang. Pas in de
18e eeuw werd In Nederland
voor het eerst op het grote
bord gedamd. We kunnen
het kleine bord, waarop in
Thailand, Engeland, Brazilië,
Rusland, de VS en Spanje
met verschillende regels
wordt gedamd dus met
recht het Spaanse dambord
noemen. In ieder geval
moeten we ophouden om
spelen op het Spaanse bord
‘dammen op het schaak-
bord’ te noemen. Een
schaakbord telt 64 velden,
terwijl een Spaans dambord
32 velden telt! Bovendien
moeten we niet verwijzen
naar een andere denksport
als dammers, dat getuigt
van een diep geworteld
minderwaardigheids-
complex. Overigens betreft
een Spaans dambord een
andere speelruimte dan een
Turks dambord, waar alle
64 velden bespeeld worden.
Kortom bij het 8 x 8 dam-
bord kunnen we het
Spaanse bord en het Turkse
bord onderscheiden. Het
Spaanse bord telt 32 velden,
terwijl het Turkse bord 64
velden telt.
Het 10 x 10 bord is inmid-
dels internationaal
geaccepteerd en noemen we
daarom het internationale

dambord. Dit bord telt 50
velden. Titels als “Strategie
der honderd velden” en “50
Veldslagen op 100 velden”
getuigen van een gebrek
aan besef in welke ruimte
we het damspel spelen. De
strategie in het eindspel
vindt echt op maar 50 vel-
den plaats. Volgende keer
zal ik u laten zien hoe de
ruimte waarin wij spelen er
nu echt uitziet.

Op het Spaanse dambord
winnen bij Russisch, Brazi-
liaans of Spaans dammen
3 dammen van 1 dam door
gebruik te maken van de
magische driehoek. Afhan-
kelijk van de positie van de
zwarte dam, is de driehoek
noordelijk, oostelijk,
zuidelijk of westelijk gericht
(zie De essentie van het
damspel, Het Damspel 2003,
nummer 5). In diagram 1
zien we de zuidelijk gerichte
driehoek. Zwart aan zet
wordt geknipt. (1… e1 - a5
2.f6 – d8 a5 – e1 3.d6 – b4 e1
x a5 4.e3 – b6 +.
De Magische driehoek is zo
mooi, omdat de driehoek
(met basis d6 – f6)
gelijkbenig is: De zijden d6 –
e3 en f6 – e3 zijn even lang.

Op het internationale dam-
bord treffen we ook een
magische driehoek aan, nu
is het een uitzonderlijke
situatie (zwart aan zet),
waarbij de zwarte dam
tegen de dreiging van een
dubbele schaar aankijkt.

Steenslag (de problemist
Siep Korteling) liet op het
FMJD-forum een fraaie
ontdekking zien, geïnspi-
reerd op het eindspel dat
door J. Bastiaannet en A.L.J.
Bom onafhankelijk van
elkaar vrijwel gelijktijdig
(verwonderlijk!) werd
gepubliceerd in Het Dam-
spel en De Telegraaf, begin
1980.
Oplossing: 1.26-21 6-11 2.24-19
11-16 3.21-17 18-23 (Duidelijk
de beste, na 18-22 4.28-23
22x11 5.23-18 wint wit
gemakkelijk) 4.28-22 23x14
5.22-18 14-19 6.18-12 19-23
7.12-8 23-29 (op 23-28 wint 8-
3-20 etc.) 8.8-3 (schijf 9
wordt het middenbord op
gedwongen) 9-13 9.3-12! 29-
33 10.12-7! En hier ontstaat

Magische driehoeken

Eindspel
Tjalling Goedemoed
Chr. Kerkhofstraat 12
8923 GB Leeuwarden
(058) 267 12 11

het motief van D. Vuurboom
(1949): 10… 16-21 11.17x26 en
er zijn 2 scherpe varianten:
1) 11… 13-19 12.7-2 19-23 13.2-7
23-28 14.7-11 28-32 15.11x39 32-
37 16.39-28 37-42 17.28-37
42x31 18.26x37 + een variant
van 35 ply.
2) 11… 33-38 12.7-2 13-18 13.2-7
18-22 14.7-16 38-42 15.16-27
22x31 16.26x48 +

Steenslag kwam met een
veel fraaiere beginstand
door de stand enkele zetten
terug te werken. De oplos-
sing telt nu 39 ply. (Een
computerprogramma telt
een zet van wit en een zet
van zwart als 2 ply.)
We zien in de beginstand
twee fraaie, zuidelijk gerich-
te, gelijkbenige driehoeken!
Na 1.30-24 3-9 2.33-28 2-7
ontstaat nogmaals de
situatie waarin de schijven
van zowel wit als van zwart
een (zuidelijk gerichte)
gelijkbenige driehoek
vormen.
De stand gaat met 3.27-21
naar Bastiaannet/Bom 1980.



Twee oplossingen is niet
optimaal. Ik raadpleegde de
collectie “Drie-schijven-
tegen-één” uit Gerhard
Bakkers “Black out”. Ik las de
collectie met het boek op
zijn kop om te kijken of er
ook standen zo wonnen. Op
deze manier ontdekte ik het
optimale kameleon! (Black
out, blz. 155, diagram 60)

Het eerste wat opvalt, is de
mooie, (westelijk gerichte)
gelijkbenige driehoek. Na
1.15-10 26-31 2.10-4 31-37 
3.4-15 37-41 4.15-47 verliest
zwart door een halve
hoekhinderlaag: 41-46 5.47-
24 46x30 6.35x24 +
Draaien we het bord om
dan is de gelijkvormige,
gelijkbenige driehoek naar
het oosten gericht!
Verbluffend is dat ook hier
wit wint door een halve
hoekhinderlaag: 1.16-11 25-30
2.11-7 30-34 3.7-2 34-39 4.2-16
39-44 5.16-49 44-50 6.44-27
50x31 7.36x27 +.
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omdat na 33-39 3.5-28 39-43
wit moet spelen in plaats
van zwart!   2… 33-38 (2… 33-
39 3.4-22-28) 3.4-10 38-43 10-
28 met een dubbele lijn-
hinderlaag.

Het grappige aan dit
eindspelstandje is dat als
we het bord omdraaien wit
ook scherp wint!
1.16-11 23-29 2.11-7 29-33 3.7-1
(verhindert 33-39 door 1-34
+) 33-38 4.1-34 38-42 5.34-29
met lijnhinderlaag of
opsluiting.

Een eindspelcompositie die
ook scherp wint als het bord
wordt omgedraaid staat
bekend als een kameleon. Ik
vind dat maar een vreemde
naam, want de kleuren
veranderen helemaal niet
zoals bij een kameleon.

Ik ging op zoek naar meer
kameleons. Ik kwam uit op
deze stand. Het winstsys-
teem is identiek aan dat van
Blonde 1800. Draai je het
bord om dan wint wit door
een dubbele lijnhinderlaag
door naar veld 4 te lopen en
dan (zwart staat inmiddels
op 39) 4-22-31 of naar veld 3
en dan 3-17-21.

“Magische driehoeken en
geen Mysticus die ter sprake
komt?” hoor ik u denken.
Maak u niet ongerust, lieve
lezer. In het WK 1976 had de
Mysticus deze stand
opgebouwd tegen wijlen
Hisard. Twee kleine drie-
hoekjes (28,32,22 en 30,34,35)
staan klaar. De Mysticus
controleert de vleugels en
wint op voor hem
karakteristieke wijze: 51… 23-
29 52.34x23 18x38 53.32x43
12-18 54.27-22 18x27 55.28-23

19x28 56.30x10 9-14 57.10-4
27-32 58.4-22   Zie diagram
58… 32-38? (Na 32-37
59.22x44 37-41 etc. ontsnapt
zwart in een 4 om 2, die
remise staat.) 59.43x14 17x28
60.14-10 en de winst van
Blonde 1800 is tevoorschijn
getoverd.

De oplossing van de opgave
van vorige keer (Wit
dammen op 25, 3 en 4,
zwarte schijf op 42): Wit kan
winnen door 1.3-9 of door
1.25-9! (zie diagram) een
klein, gelijkbenig (zuidelijk
gericht) driehoekje
bouwend… Op 1… 42-47 2.9-
36 gevolgd door 3-20 36-47 +
en op 1… 42-48 2.9-25
gevolgd door 4-31 25-48 +.

Een lezer uit Hoogeveen wees
mij op een groot aantal
slordigheden in de vorige
rubriek. Soms klopten de
zetnummers niet, en ik
maakte enkele notatie-
fouten.
In het eindspel van Bourquin
diagram 5: Na 7.42-47
ontbreken 2 zetten: Het gaat
verder met 7... 5-46 8.47-36
27-32 9.36-47 en dan pas 32-
37 10.47-38 +.
Bij de oplossing van diagram
9: De tweede zet is 2.40-29!
i.p.v. 2.12-29.
"Erwin Heling" was geen
naamgrap maar een
typfout...
Ik beloof dat ik de tekst
voortaan beter zal nakijken
op fouten...

Maak zelf een damprobleem, stuur het
in naar de wedstrijd voor beginnende
damproblemisten en word

KAMPIOEN STARTEND 
PROBLEMIST 2004

Deze wedstrijd is een samenwerkingsinitiatief van
de Koninklijke Nederlandse Dambond en de Kring
voor Damproblematiek.

LAATSTE KANS
-  h e t  l o k e t  s l u i t  o p  1  j u l i  -

WEDSTRIJD 
problemen maken voor
starters

Kijk in Het Damspel van april 2004 voor meer informatie.
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Het was nu zaak om snel te
handelen. Nederland werd verdeeld
in regio’s en alle damverenigingen
werden gebeld om cursisten te
werven voor de nieuwe, verkorte
kadercursus in de regio. De kader-
cursus in dit project kan in drie
avonden worden gegeven en
behandelt de onderwerpen school-
dammen, beleid en organisatie van
een jeugdafdeling en lesgeven. Na
het bijwonen van de lessen en het
afronden van de praktijk-
opdrachten ontvangt de cursist
certificaten. Het is dan nog maar
een kleine stap om door te groeien
naar Jeugddamleider of zelfs
Trainer A.

In het gehele land zijn de regio-
coördinatoren keihard aan de slag
gegaan. Inmiddels hebben al ruim
zeventig mensen de cursus
afgerond. Dit gebeurde bijvoorbeeld
in Huissen (tijdens het NK
senioren), Heino, Hazerswoude-
Dorp, Groningen, Aalten, Assendelft
en Den Haag. En het project loopt
door! Interessant om te zien is, dat
niet alleen (senioren) dammers de
kadercursus volgen. Ook jeugd en
ouders sluiten aan. De verwachting
is dat meer dan honderd personen
de kadercursus voor het eind van
het jaar hebben afgerond.

Kortom, 2004 is het jaar waarin de
KNDB een nieuwe impuls geeft aan
het jeugddammen. (Nieuw) kader
wordt getraind. Er komt educatief
materiaal voor de basisscholen (en
niet gering; 70.000 boekjes!!). Er is
een flitsende website speciaal voor
jeugd (www.kndb.nl/damz). En het
digitale trainingsprogramma
DamMentor is beschikbaar.

De volgende stap die we met zijn
allen straks kunnen gaan maken is
het opzetten van nieuwe en uitbou-
wen van bestaande jeugdafdelin-
gen bij onze verenigingen. De
vrijwilligers die zich inzetten voor
dit project zijn er klaar voor. U ook?

Mocht u naar aanleiding van dit
artikel geprikkeld zijn, u kunt de

ontwikkelingen van dit project
volgen via de website van de KNDB
onder het item Opleiding. Wilt u
een bijdrage leveren aan het project
of zelf de cursus volgen, stuurt u
dan een mailtje naar het
bondsbureau.

Doel: Jeugddammen een 
impuls geven

Middel: Kader traint kader project
Zondag 8 februari 2004. Een belangrijke datum voor de KNDB. Die dag is de
aftrap genomen voor het Kader traint kader project. De gecertificeerde trainers
uit het KNDB bestand werden aangeschreven en uitgenodigd om deel te
nemen aan dit project in de rol van regiocoördinator of van docent. Door veel
mensen werd enthousiast gereageerd en zo kwamen ongeveer twintig
personen die betreffende zondag bij elkaar op het sportcentrum Papendal. De
start van een ambitieus project was een feit.

Meer dan honderd

cursisten aan de

kadercursus
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Talentontwikkeling
De dag begon met een presenta-
tie door Johan Krajenbrink,
coördinator talentontwikkeling
van de KNDB. Johan kort een zo
compleet mogelijk beeld ge-
schetst van talentontwikkeling
in 2004. Naast de centrale trai-
ningen, steunt KNDB talenten
door individuele training. In
2004 zal deze individuele
training meer in groepjes gaan
plaatsvinden. Er wordt 13 juni
een trainersdag gehouden voor
trainers van talenten. Het thema
is ’ouders over trainers’. Daar-
naast wordt gesproken over
toernooibegeleiding en het
schrijven van een trainingsplan.
In het najaar is er ook een ouder-
dag voor ouders van talenten.
Vanuit talentontwikkeling
worden toernooien aangewezen
om ’nieuwe’ talenten te scouten.
Verder word bij internationale
toernooien (EK jeugd, WK
aspiranten en WK junioren) de
begeleiding gestuurd vanuit
talentontwikkeling. Tevens
worden bungalowtrainingen
georganiseerd als voorbereiding
op internationale toernooien.

Behoud van puberleden
Cees de Leeuw gaf een bevlogen
presentatie over het behoud van
leden in de puberteit. Cees is al
jaren succesvol jeugdleider en
wilde graag zijn ervaringen
delen met de aanwezigen. Dit
deed hij aan de hand van een
aantal stellingen.
Volgens Cees is de beginnende
jeugd aan het dammen krijgen
niet zo moeilijk. Via de organi-
satie van (school)damtoernooien
en het uitreiken van Dampas-
poorten krijg je de kinderen wel
naar de club. De club moet
voorzien in de basisbehoeften
van de kinderen, namelijk
behoefte aan competitie,
onafhankelijkheid en relaties.
De structuur van de vereniging is
erg belangrijk. Zo moeten dam-
lessen gegeven worden op de

club in plaats van op school. De
clubavonden moeten goed wor-
den doordacht. Jeugdleden
moeten in groepjes  tegelijk naar
hogere niveaus overgeheveld
worden. Zo blijven ze gezellig
met hun vriend(inn)en dammen.
Bied de jeugd een gezellige
clubavond, was de derde stelling
van Cees. Hij pleitte ervoor dat er
mag worden gepraat tijdens de
clubavond. Het hoeft geen dood-
stille bedoening te worden. Er
moet ook gezorgd worden voor
een ’after game’-gelegenheid,
door bijvoorbeeld de jeugd de
tijd te gunnen om nog even aan
de bar gezellig na te praten.
Integreer de jeugd in de
vereniging. Deze integratie kan
op verschillende manieren:
- Laat ze meebeslissen binnen de

vereniging (jeugdbestuur).
- Laat de jeugd helpen bij

landelijke wedstrijden (b.v.
bardiensten tegen betaling).

- laat oudere jeugd optreden als
wedstrijdleider bij de kleintjes

Asl laatste drukte Cees iedereen
op het hart dat communicatie
het sleutelwoord is. Zorg voor
een goede communicatie met
senioren-, jeugdleden en de
ouders van de jeugdleden!

Schooldammen
De laatste presentatie van het
ochtendprogramma werd
gegeven door Piet Bennink,
communicatiemedewerker voor
de jeugd van de KNDB. Piet
vertelde over het schooldam-
project: kinderen via dammen op
school enthousiasmeren voor
dammen in clubverband.
Volgens hem kun je dit in drie
fasen doen: voor, tijdens en na
het schooldamtoernooi. Bij elke
fase werd even stilgestaan.

Kader aan Z!

Het schooldamproject kent een
succesvolle start. De verkorte
kadercursussen worden gegeven.
De indeling van het educatief
materiaal dat begin september
in een oplage van 70.000 aan
alle basisscholen in Nederland
aangeboden wordt, is bepaald.
De verspreiding van dit mate-
riaal zal zorgen voor een flinke
toestroom naar de schooldam-
kampioenschappen.
Er is een uitgebreide handleiding
geschreven over de organisatie
van een schooldamtoernooi
De KNDB is bezig met de voor-
bereidingen voor de tweede
uitgave van DamZ!, een vervolg
op het populaire blad DamZ! dat
vorig jaar kosteloos bij de
Dambond kon worden besteld.
De KNDB schept hiermee belang-
rijke voorwaarden om het project
te laten slagen. Van de damclubs
wordt een actieve en enthou-
siaste houding verwacht. Zonder
hulp van de damclubs komt het
project niet uit de verf.

Diploma’s
Na de presentatie van Piet
werden er diploma’s uitgereikt
aan de geslaagden Jeugddam-
trainerA/jeugdleider.

Middagprogramma
De aanwezigen werden tijdens
het middagprogramma verdeeld
in drie groepen. De groepen
gingen in drie ronden drie
onderwerpen bespreken:
1) kader traint kader
2) jeugdbeleid en internet
3) jeugdzaken

Vervolg op de volgende pagina.

6e jeugdleiderscongres

door Piet Bennink

Geslaagden en docenten van de cursus Jeugddamleider A/Jeugdleider te
Baarn. Van links naar rechts: Peter Litjens, Andrew Tjon A Ong*, Jeanine
van der Horst*, Dimitri Otto, Richard Koot*, Fransesco Darmohoetomo,
Jozef Linssen en Harry Verploegen.

Cees de Leeuw

Zaterdag 1 mei werd het zesde jeugdleiderscongres
gehouden in het Denksportcentrum ‘En Passant’ in
Bunschoten/Spakenburg. Het motto van deze dag was
Kader aan Z(et). Het kader stond deze dag centraal.

* docenten
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Is er financiële zekerheid voor Talent-
ontwikkeling? Ja, op 16 april ontvingen wij
bericht van het ministerie van VWS. Viel
het tegen? Het is maar hoe je het bekijkt.
We hebben een groot plan gemaakt met
als totale waarde een kleine 46.000 euro.
We krijgen van VWS 38.733 euro. Dus het
moet wel wat minder, maar het blijft
natuurlijk een substantieel bedrag waar
we erg blij mee kunnen zijn en waar we
veel goeds mee kunnen doen! Alles met
het doel om onze talenten te ontwikkelen
tot zelfstandige sportmannen en -vrouwen
die meedoen in de strijd om de hoogste
prijzen in de wereld. Trouwens, het sub-
sidiegeld is niet het enige dat we beschik-
baar hebben voor Talentontwikkeling:

1. Talenten betalen een grotere eigen
bijdrage voor de individuele trainingen
die ze krijgen. Betaalden ze vorig jaar
10% van de individuele steun die zij
ontvingen, dat wordt in 2004 verhoogd
naar 15%.

2. De eigen bijdrage voor de Centrale
groepen is in 2004 verhoogd: CMT en
CPT vallen onder Talentontwikkeling.

3. Het volgende is niet een inkomstenbron
voor Talentontwikkeling, maar het komt
de talenten ten goede en daar gaat het
om: steeds meer betrokken clubs
steunen hun talenten met het uitvoeren
van hun trainingsplan 2004. Veel bewe-
ging zit er echter weer niet bij de provin-
cies: Gelderland blijft alleen staan met
een eigen ’Gelders Talentfonds’. Op dat
fonds moet óók worden bezuinigd,
gebiedt de eerlijkheid te zeggen. Verder
krijgen veel talenten steun van het
Kellerfonds!

Verdere ontwikkelingen in de eerste helft
van dit jaar:

1. Talentontwikkeling zal mee betalen aan
de talentstage van Stapper, Vogelaar en
Andriessen voor het Leo van der Kar
sportfonds dit najaar in Rusland. De
talenten betalen zelf ook mee. Ron Heus-
dens gaat mee voor een coach-stage. Het
KNDB-voorstel is uitgekozen uit heel
veel andere voordrachten. Met die keus
voor onze voordracht zijn we natuurlijk
erg ingenomen!

2. Uit oogpunt van efficiënt trainen is een
hoofdlijn om te kijken welke groepjes
groter gemaakt kunnen worden en
welke nieuwe groepjes gevormd kunnen
worden. Voorbeelden van groepjes: het
’Drenthe-groepje’’ met de gebroeders
Palmans, Mei Jhi Wu, Mostert en
Verheul. Trainer: Goedemoed. Nog een
voorbeeld: het ’Den Haag-groepje’ met
Stapper, Stork, Vogelaar, Andriessen.
Trainer: Heusdens.

3. De jaarlijkse Trainersdag is op zondag 13
juni. Een dag die verplicht is voor alle
trainers die actief zijn voor Talent-
ontwikkeling. Cruciaal blijft de kwaliteit
van onze trainers, dus daar moet ieder-
een, op verschillende manieren, voort-
durend aan werken. Een thema die dag
zal zijn ’Ouders over trainers’: de vader
van Boudewijn Derkx en de moeder van
Jasper Lemmen zullen spreken.

4. CPT-trainer Alex Mathijsen zal dit jaar
optreden als scout bij het NK pupillen en
het NK welpen. Een doel is om de
allerjongsten sneller in beeld te hebben
en eventuele steun niet alleen te
baseren op de eindstand.

Talentherkenning en 
talentontwikkeling in 2004

Subsidie ministerie voor ontwikkeling 
talenten tot zelfstandige sportmensen

Kader traint kader
Onder leiding van Johan Krajen-
brink werd gesproken over het
verse project ’Kader traint kader’. Er
werd stilgestaan bij de ervaringen
en taken van regiocoördinator en
kaderdocent. Veel nuttige tips en
opmerkingen werden gemaakt om
dit project te verbeteren. Veel van
deze informatie wordt in het
lopende project ingepast. Sommige
zaken worden meegenomen naar
volgend jaar.

Jeugdbeleid en internet
Paul Visser en Elly de Knikker
verzorgden de workshop Jeugd-
beleid en internet. Er werd

gesproken over DamMentor, het
programma waarmee on line kan
worden getraind. Paul Visser liet
zien wat er allemaal mogelijk was
met het programma en vroeg
aanwezigingen naar hun
meningen. Na een korte uitleg over
doelgroep en inhoud van het blad
en de website DamZ!, werd de
aanwezigen ook hierover om hun
mening gevraagd. Hen werd op het
hart gedrukt mee te helpen de
website actueel te houden. Vooral
door het toesturen van
wedstrijdverslagen. Bij voorkeur
geschreven door kinderen zelf.

Jeugdzaken
Het onderwerp jeugdzaken werd
besproken door Jeanine van der
Horst, coördinator jeugdzaken. Bij
de nieuwe opzet van het NK pupil-
len zal een halve finale worden
toegevoegd. De jeugdleiders

reageerden positief op de voor-
stellen. De opzet wordt in het na-
jaar aan de bondsraad voorgelegd.
Ook gaf Jeanine uitleg over het NK
meisjes en over de historie van het
toernooi. Het werd duidelijk dat er
een andere opzet moet komen,
maar dat het NK meisjes zeker niet
moet verdwijnen.

Tegen half vijf hadden alle groepen
de drie hoofdonderwerpen door-
lopen. Er werd nog even centraal
teruggekeken op de dag, waarna er
gelegenheid was om gezellig na te
praten. Het zesde jeugdleiders-
congres was een geslaagde dag. Het
was ruimschoots de moeite waard
en verdiende een grotere opkomst.

Meer informatie over de besproken
onderwerpen is te vinden op de
website of op te vragen bij het
bondsbureau.

door Johan Krajenbrink

Op de foto’s luisteren Paul Visser en
Johan Krajenbrink naar de mening
van jeugdleiders. Jeanine van der
Horst geeft uitleg over het jeugdbeleid.
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klasse!voor de jeugdNieuwsrubriek

Frerik Andriessen is overtuigend Nederlands kampioen bij
de pupillen geworden. De Delftenaar heeft al zijn negen partijen gewonnen en

bleef zijn concurrenten vijf punten voor. Casper Remeijer veroverde na barrage met Yuen Wong uit
Borne de tweede plaats. Frerik Andriessen, Casper Remeijer en Yuen Wong vertegenwoordigen
Nederland op het Europees kampioenschap. Het NK pupillen werd gespeelde in de Nieuwe Academie in
Groningen. De organisatie was in handen van Danny Staal en Henk Stroetinga.

Eén van de verrassingen in dit toernooi was Wijnand Ankersmit (13) uit Leeuwarden, die op de zevende plaats
eindigde. Jeugdleider en –trainer Tjalling Goedemoed heeft Wijnand ontdekt bij introductielessen op een
basisschool. 

Het toernooi is gespeeld onder riante omstandigheden en met het
modernste dammateriaal. Naast de borden stond een naamkaart met
foto, er werd gespeeld met elektronische klokken en twee partijen van
iedere ronde werden gedemonstreerd op een groot bord.

Frerik Andriessen

Casper Remeijer

Mei-Jhi Wu

Berry Hofmans

Frerik Andriessen boekte in de
zesde ronde een belangrijke
overwinning op concurrent
Casper Remeijer. Na een span-
nende partij (Keller-opening) had
Frerik de voorpost van zijn
tegenstander opgepeuzeld. 
In de stand van het diagram (na
42…14-19) maakt hij af door 43.
29-24 19x39 44. 48-43 39x48 45.
31-26 48x31 46. 36x7.

Berry Hofmans werd slachtoffer
van een verrassend zetje. Na de
’onschuldige’ achterloop 22… 21-
26 (diagram) sloeg Mei-Jhi Wu
toe. Zij ontdekte de combinatie
16. 33-29!! 26x37 17. 29x18
13x44 18. 40x49 37x28 19. 38-
33 28x30 20. 35x2 en uit.

Frerik Andriessen 
overtuigend Nederlands pupillenkampioen

Eindstand 

1. Frerik Andriessen 9 0 0 18
2. Casper Remeijer* 5 3 1 13
3. Yuen Wong* 5 3 1 13
4. Mei-Jhi Wu 5 2 2 12
5. Roland de Rijke 4 3 2 11
6. Roel Boomstra 4 2 3 10
7. Wijnand Ankersmit 4 2 3 10
8. Willem Hoek 4 2 3 10
9. Dave Bleeker 3 4 2 10
10. Matthijs Zandee 4 2 3 10
11. Gideon de Bruin 4 1 4 9
12. Nick Hoving 2 5 2 9
13. Heike Verheul 2 5 2 9
14. Bas van Engelen 4 1 4 9
15. Sjoerd ten Brinke 2 5 2 9
16. Rik Verboon 3 3 3 9
17. Berry Hofmans 3 2 4 8
18. Maarten de With 3 2 4 8
19. Henk-Jan van den Berg 2 3 4 7
20. Rebecca van Beek 2 3 4 7
21. Tobias Simandjuntak 3 1 5 7
22. Kevin Meurs 1 5 3 7
23. Arfidah Beset 3 0 6 6
24. Erwin Minnen 2 1 6 5
25. Richard Bos 1 2 6 4
26. Harmjan Lammers 1 2 6 4

Barrage om tweede plaats:
Caspar Remeijer - Yuen Wong 3-1

Frerik Andriessen 

Gedicht over
dammen als
opdracht voor
Nederlands

Voor een opdracht van het vak
Nederlands moest de 13-jarige
Maarten Cavé uit Zwammerdam
gedichten schrijven over sport.
Naast een aantal voetbal- en
tennisgedichten heeft hij ook een
gedicht over dammen gemaakt,
zijn andere sport.

Sport

Concentratie, houding, winst,
verlies,
weet ik zeker wat ik kies?
Klok, stenen, punten,
zou ’t lukken om te stunten?
Wit begint,
zwart wint
De klok tikt, tikt voort,
Soms wordt mijn denken erdoor
gestoord.
Nu is de ander aan zet,
en wordt mijn tijd stilgezet.
Dus heb ik even tijd,
te denken over een mogelijkheid.
Ga ik winnen of verliezen,
wordt het toch nog een remise.
Ik dam met plezier en houd het
kort,
ik denk… dammen is leuke sport!
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groot succes voor Gelderland
Zaterdag 3 april is in Harderwijk de 40e Nationale Jeugddamdag
gehouden. Bij de junioren bleek Gelderland verreweg het
sterkste team te hebben. Zeeland (tweede plaats) en Overijssel
(derde plaats) werden op grote afstand gezet. Gelderland
behaalde ook de eerste plaats bij de aspiranten de welpen.
Noord-Holland veroverde de toppositie bij de pupillen.

Sietze Hofman Tobias Pohan Simandjuntak

Sietze Hofman

Niek Verkaik

Feroz Amirkhan

Martijn van der Klis

Dave Bleeker

Dave Bleeker

Frerik Andriessen

Dave Bleeker

Rik Teunis

Rianka Rentmeester

1. Jasper Lemmen (1e prijs
junioren). 22.41-37?! Een
mooie opbouwzet, een lokzet
en een dreiging. Op 22-27!?
18-23 12x41 7x18 volgt 42-
37! 47-41 44-40A 34x5 met
op 32-38 13-19 5x7! W+. A:
45-40? Geeft na 20-25 18-23
25x45 gelijk spel. 22… 20-25
Op 10-14? Volgt 35-30B (en
niet 29-23 37-31 met een
tegencombinatie) 29-24 37-
31 31x2 W+. 23.29x20 25x14
en wit won later de partij. B:
32-27! En 28-23 wint bij
nadere beschouwing wel zo
gemakkelijk.

Jasper Lemmen

Maikel Palmans

Pim Mostert

Robin Vogelaar

Johan Verboom

Niek Kloppenburg

Gerwin van der Meer

Leonie de Graag

Top-3:
Junioren:
1. Gelderland 20
2. Zeeland 11
3. Overijssel 11;

aspiranten:
1. Gelderland 30
2. West-Holland 21
3. Overijssel 21;

pupillen:
1. Noord-Holland 50
2. Gelderland 49
3. Overijssel 47;

welpen:
1. Gelderland 78
2. Zuid-Holland 72
3. Overijssel 53.

10. Martijn van der Klis.
38… 27-31? 39.36x27 17-22
40.28x17 12x43 41.23x1 43-
48 En nu verzuimt wit het
door Wouter Ludwig aan-
gegeven 29-23!! (een
verraderlijke meerslag) met
winst. 42.42-38 en de partij
eindigt later in remise.

9. Feroz Amirkhan (3e prijs
pupillen). 10… 5-10? wordt
slim afgestraft met 11.28-22!
18x27 Ook 17x28 levert na
34-30! een dam op. 12.31x22
17x28 13.29x18 12x23
14.34-29 23x34 15.32x5 en
wit wint.

8. Dave Bleeker. 31… 24-
29! 32.33x24 19x30 33.35x24
13-19 34.24x22 17x48 en wit
krijgt geen kans op herstel.

7. Dave Bleeker. 12… 17-22!
Combineren met 26-31 17-21
kost een schijf meer.
13.28x17 11x31 14.36x27
16-21 15.27x16 26-31
16.37x26 23-29 17.34x23
19x46 18.30x10 46x5 en
zwart wint.

6. Dave Bleeker (2e prijs
pupillen, dank zij drie
uiteenlopende slagzetten).
41… 14-20! Een lokzet, maar
dreigt ook sterk 20-25!
Bijvoorbeeld: 33-28 20-25 40-
34 en nu 13-18! 19x8 8-13
11x44 Z+. 42.30-25 13-18!
43.25x23 18x49 met winst
voor zwart.

5. Frerik Andriessen (1e
prijs pupillen). 21.39-33? 19-
24! 22.30x10 4x15 23.25x14
13-19 24.14x23 21-27
25.31x22 12-18 26.23x12
8x50 en wit is kansloos. Een
verrassende damcombinatie.
”Als dit zetje nog geen naam
heeft, noem ik ’m de Coup
Frerik”, zei de zwartspeler.

4. Niek Kloppenburg (2e
prijs aspiranten). 31.32-28?
14-20 32.25x5 13-18 33.5x23
18x36 34.30x19 en zwart
wint snel. Eenvoudig maar
doeltreffend.

3. Robin Vogelaar (1e prijs
aspiranten). 36… 24-29
37.33x24 19x30 38.48-42
Direct 38-33? wordt met 16-
21! 22-28 18x38!
beantwoord. 38…13-19
39.38-33 6-11 40.47-41? 23-
28! 41.32x12 30-35 42.27x18
11-17 43.16x49 en wit geeft
het op. Een heuse
zevenklapper.

2. Gerwin van der Meer
(2e prijs junioren). Na het
gespeelde 27.39-34 17-21?
forceert wit de winst met
28.34-30!, dreigt met 30-25!
28… 20-25 (?) 29.43-39!
25x32 30.37x6 7-11 31.6x17
21-27 32.33-28! 12x21 33.28-
22 27x18 34.23x5 en zwart
geeft het op. 

Jeugddamdag in Harderwijk

door Nikhila
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Boudewijn Derkx

Hin Wong

Bennie Provoost

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

Deze rubriek heeft de mooie titel `Gelijk of ongelijk’.
Soms is dat thema zichtbaar, vaak niet. Nu misschien wel.
Ik wil namelijk een interessante, maar onmogelijke vraag
stellen: wie is sterker toen hij jeugdwereldkampioen
werd, Erno Prosman in 1991 of Boudewijn Derkx in 2003.
Of zijn ze ongeveer van gelijke sterkte?

Ik ga er vanuit dat jullie allemaal het spel van Boudewijn Derkx
hebben bestudeerd, zoals ik jullie de vorige keer min of meer
opdroeg. Dan hoef ik zelf lekker niet al te veel over Boudewijns
techniek en tactiek te praten. Dat is maar goed ook, want voor
talentontwikkeling train ik hem en ik kan natuurlijk niet alles
verklappen. Dus ik concentreer me vooral op de juniorenwereldtitel
van Erno. Maar wat makkelijke overeenkomsten die iedereen
bedenken kan, geef ik wel:
1. Erno viel in en Boudewijn in zekere zin ook.
2. Erno verloor van Foerman, Boudewijn van een Mongool.
3. Erno won van de tien partijen er maar liefst zeven, Boudewijn

won van de negen partijen er maar liefst zes.
4. Erno versloeg een belangrijke landgenoot: Kees Thijssen,

Boudewijn ook: Jasper Lemmen.

Ik moet zeggen, ik heb genoten van het spel van Erno in dat WK.
Het ziet er compleet uit, maar wat vooral opviel was zijn kunde in
het eindspel en de overgang daarnaar toe. Misschien moet zijn
doorzettingsvermogen ook genoemd worden. Wie zou bijvoorbeeld

vermoeden dat Erno met zwart aan zet in dia 1
achter elkaar zou winnen? Wit is Maximtsjoek,
een speler uit Oekraïne die veelbelovend was,
maar nu uit beeld verdwenen is. In dia 2 tegen
Veldman forceert hij met wit aan zet een door-
braak en natuurlijk weer winst in het eindspel. 
Nog weer een ander voorbeeld van zijn kracht in
dunne standen in dia 3 met zwart tegen de Pool
Chmiel. Het is interessant om na te denken wat
nu kansrijk is voor zwart. Juist wel 44... 19-23 of
juist niet? Hoe dan ook zou Erno overtuigend
winnen. 
Soms lukte het ook niet, zoals in dia 4 tegen
Vipulis, ondanks 45... 19-23, waar een witspeler
altijd van schrikt. 
Ging dan alles goed? Nee, in dia 5 hoe het flink
mis ging tegen Alexander Foerman. (Waar is die
eigenlijk gebleven?) Het houdt niet over voor
wit, maar 34.32-27 is wel erg beroerd. 
Maar wezenlijk was de mooie overwinning op
Kees Thijssen. Een partij met een prachtige
vleugelaanval. Een partij met een aanval over
links. We komen erin met dia 6 als zwart begint:
22... 24-30 23.35x24 19x30 24.28x19 14x23
25.31-26 10-14  26.37-31 3-9 27.48-43 15-20
28.49-44 30-35 29.50-45 en we zijn aangeko-
men bij dia 7 waarin Erno fraai aansluiting maakt
met zijn randstukken en verder oprukt met 29...
23-29 30.34x23 18x29 31.39-33 20-24 32.32-28
14-19 33.42-37 12-18 34.27-22 18x27 35.31x22
7-11 36.37-32 11-17 37.22x11 6x17 38.36-31
13-18 39.31-27 8-12 40.43-39 en nu dia 8 met
de zwarte actie 40... 16-21 41.27x16 19-23 42.-
28x30 25x43 43.33x24 43-48 en het is bijna
vanzelfsprekend dat het eindspel gewonnen
werd.

Deze korte beschrijving van de wereldtitel van
Erno Prosman kunnen jullie leggen naast je
eigen beschrijving van de wereldtitel van
Boudewijn Derkx. En dan de lastige hoofdvraag:
wie was er sterker bij het behalen van de
wereldtitel, Erno Prosman of Boudewijn Derkx?
Inzenden maar, jullie antwoorden! Het juiste ant-
woord wordt beloond met publicatie en een leuk
ander prijsje. Ik wacht op jullie.

diagram 5 diagram 6 diagram 7

diagram 1 diagram 2 diagram 3 diagram 4

diagram 8

12. Boudewijn Derkx.
32.34-29! 25x34!? Na dit
goeddoordachte gambiet
wordt zwart, naar het lijkt
kansloos, weggetikt. 33.27-
21! 17-22 34.28x8 13x2
35.36-31 7-11 36.31-27 2-7
37.21-16 11-17 38.27-21 17-
22 39.32-27 22x31 40.26x37
9-13 41.37-32 6-11 42.48-42
7-12 43.16x7 12x1 44.42-37
1-6 45.21-17 34-39 46.43x34
23-28 47.32x12 13-18
48.12x23 19x30 49.38-33 13-
19 50.17-12 30-34 51.35-30!
En zwart houdt het voor
gezien.

Erno Prosman
Boudewijn Derkx?11. Ernst-Jan de Bruijn.

36… 24-30 en later remise.
Met 36… 2-8 belet zwart het
logische 38-33!? met 4-10! en
nu zowel 24-29! 29x47 47x15
Z+ alsook 13-18! 24-29 6x48
Z+. Mooi slagwerk.

en/of
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Voor de beginner
Alex Mathijsen
Lange Hezelstraat 113
6511 CG Nijmegen
06-24534195
bondsbureau@kndb.nl

Oplossingen serie 3

Je kon 12 punten behalen. Voor elke goede oplossing 1 punt.

25. 1.27-22 18x27  2.33-29 24x33  3.38x16
26. 1.27-22 18x27  2.32x21 16x27  3.34-30 25x34  4.40x16
27. 1.35-30 24x44  2.28-22 17x28  3.33x22 44x33  4.38x16
28. 1.27-22 18x38  2.42x33 23x32  3.33-28 32x23  4.34-30 25x34  5.40x16
29. 1.25-20 15x24 (op 1…14x25 volgt 2.35-30 25x34  3.40x16) 2.33-29 24x44

3.43-39 44x33  4.38x16
30. 1.33-28 22x44  2.27-22 18x27  3.32x21 16x27  4.43-39 44x33  5.38x16
31. 1.32-27 25x34  2.40x20 15x24  3.27-22 18x27  4.33-29 24x44  5.43-39 44x33

6.38x16
32. 1.26-21 17x26  2.27-22 18x27  3.37-31 26x37  4.41x21 16x27  5.33-29 24x33

6.38x16
33. 1.27-21 17x26  2.28-22 18x27  3.32x21 26x17  4.34-30 25x34  5.40x16
34. 1.28-22 17x28  2.27-21 16x38  3.42x22 18x27  4.34-30 25x34  5.40x16
35. 1.34-30 24x35  2.44-40 35x44  3.27-21 17x26  4.37-31 26x28  5.33x24 44x33

6.38x16
36. 1.37-31 26x46  2.27-21 46x23  3.39-33 16x27  4.33x11 6x17  5.35-30 25x34

6.40x7

Meer dan honderd
deelnemersdeelnemers

Ik heb deze keer enorm veel inzendingen ontvangen.
Er zijn nu meer dan 100 deelnemers aan de
laddercompetitie! Prachtig! Wie doen er eigenlijk
allemaal mee? Natuurlijk veel jonge dammers, maar
ook een aantal volwassenen. Er doen zelfs hele
families mee, van opa tot kleinzoon. Er zijn ook
kinderen die damles krijgen op school of op de club en
samen de opgaven maken. Wil
jij ook meedoen? Los de
combinaties dan op en
stuur je antwoorden naar
mij toe. Je moet wel
inzenden voor 30 juli,
anders kun je geen
punten scoren.

Eindstanden 
drie halve finales 
NK aspiranten

Poule A (Zegveld)
1 2 3 4 5 6 7 8 Pt

1 Robin Vogelaar • 1 1 1 2 2 2 2 11 

2 Thijs Gerritsen 1 • 1 1 2 2 2 2 11

3 Martijn Rentmeester 1 1 • 0 1 2 2 2 9

4 Johan Verboom 1 1 2 • 1 1 1 2 9

5 Robert-Jan vd Akker 0 0 1 1 • 1 2 2 7

6 Niek Verkaik 0 0 0 1 1 • 2 0 4

7 Maikel van der Esker 0 0 0 1 0 0 • 2 3

8 Jos Brammer 0 0 0 0 0 2 0 • 2

Poule B (Culemborg)
1 2 3 4 5 6 7 8 Pt

1 Arjen Timmer • 1 1 2 1 2 2 2 11

2 Pieter Steijlen 1 • 2 1 1 2 1 2 10

3 Florian Hoeve 1 0 • 1 2 2 2 2 10

4 Randy Cardozo 0 1 1 • 1 2 2 2 9

5 Jeroen Stolwijk 1 1 0 1 • 1 0 2 6

6 Judith van Beek 0 0 0 0 1 • 2 2 5 

. Lex van den Hoeven 0 1 0 0 2 0 • 2 5

8 Jan-Maarten Koorn 0 0 0 0 0 0 0 • 0

Poule C (Hollandscheveld)
1 2 3 4 5 6 7 8 Pt

1 Joost Verplak • 2 2 1 2 2 2 2 13

2 Pim Mostert 0 • 1 2 2 2 2 2 11

3 Zainal Palmans 0 1 • 2 1 2 2 1 9

4 Mike Koopmanschap 1 0 0 • 2 0 2 2 7

5 Paul van der Laan 0 0 1 0 • 2 2 2 7

6 Fedde Kramer 0 0 0 2 0 • 1 1 4

7 Joeri Hezemans 0 0 0 0 0 1 • 2 3

8 Adreas Simandjuntak 0 0 1 0 0 1 0 • 2

De drie hoogstgeëindigden zijn geplaatst

voor de finale op 18-20 juni en 13-17 juli te

Culemborg. Pim Meurs, de kampioen van

2003, is al voor de finale geplaatst. Hij

verdedigt zijn titel.

honderd 

De drie prijswinnaars zijn:

Thijs Alderliesten, 

Erwin Minnen & 

Bianca Smedinga.

Gefeliciteerd! Jullie krijgen binnenkort

een prijsje thuisgestuurd.

Meer dan
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De ladderstand
Iemand is vergeten zijn/haar naam te vermelden. Kijk
daarom even naar je puntenaantal. Laat het me weten
als jij de geheimzinnige inzender bent.
39 punten: René Alderliesten, Thijs Alderliesten, Eric
Druyff, Thijs Gerritsen, Harmjan     Lammers, Michelle
Linssen, Bart Lugthart, Erwin Minnen, Vivian Moorman,
John. B. Reade, Bertus Scheer, Bianca Smedinga
38 punten: H. van Beek, Arno Bos, Johan Willems
37 punten: Jacco Bos, Mariska Bos, Roald Looge, Luuk
Maters
36 punten: A. Finders
35 punten: Tom Keuken
27 punten: Roel Boomstra, Elbert v.d. Bunt, Reneé
Doeleman, Bas van Engelen, H. Groeneveld, Matthias
de Kruijf, Arie v.d. Weteringh
26 punten: Jan Bareld de Groot
25 punten: Bastiaan de Gunst, Dirk-Jan van Luijtelaar
24 punten: Laura Andriessen, Feroz Amirkhan, Tim
Endstra, Thomas Goudriaan, Daan van Herwaarden,
Dirk Joosten, Emrecan Karacaoglu, Henk van Keulen,
Priscilla Kok, Pepijn Teunisse, Rik Verboon, Johan
Verbrugge, Thomas Vermeulen, Joep Voorn
23 punten: Henk Stunnenberg
20 punten: Sven Goldsmid
19 punten: Henk-Jan van den Berg
15 punten: Arjan Bovee, Wesley Gademan
12 punten: Jeffrey van Batum, Bas van Berkel, Dave
Bleeker, Dylan de Braal, Gideon de Bruin, Remco Don,
Nick Eerdhuijsen, Marco van Eijsden, Ben Endstra, Eric
ten Hagen, Martijn Harlé, Mitch Harteveld, Lindsay
Heijgen, Marten Heikoop, Bas v.d. Heuvel, Willem
Hoek, Tom Janmaat, Ben Jansen Verplanke, Jasper van
der Klis, Saviël Languis, Martijn de Leeuw, Steven
Manders, Martin van Meerkerk, Kevin Meurs, Wesley
Neijenhuis, Paulan van Nes, Alisan Özdemir, Zainal
Palmans, Casper Remeijer, Roland de Rijke, Marloes
Schreuder, Wouter Sipma, André van Steenbergen,
Willem Stunnenberg, Angelo Tasidjawa, Maarten
Teunisse, Christie Toet, Bas van Velsen, Sjuul Verheij,
Sven Verkade, Rosa Vermeulen, Jeroen de Veth, Lo_s
van Vondelen, Brenda van Voorthuizen, Danny Wattel,
Thijs Wisse, Anne Wouda, Jelsen Woudsma, Bas van
Zonneveld
11 punten: Arjan Mourits, Rien Wijermars, Mathijs
Zandee
10 punten: Geoffrey Boere, Tobias Pohan
Simandjuntak, 
8 punten: Stefan de Boer, Martin v.d. Vliert
5 punten: Nick Hoksbergen
4 punten: Sander de Geus
0 punten: Gerben Bos

Diagram 37 Diagram 38 Diagram 39

Diagram 40 Diagram 41 Diagram 42

Diagram 43 Diagram 44 Diagram 45

Diagram 46 Diagram 47 Diagram 48

Bonuspunten
Deze keer kun je bonuspunten verdienen. In één van de opgaven kan wit namelijk op

twee manieren met deze toffe eindslag winnen. In één geval komt er dan nog een

moeilijk eindspel aan te pas. De extra opdracht is dus: vind de twee
combinaties (1 bonuspunt) en win het bijbehorende eindspel
(1 bonuspunt). Schrijf je oplossingen op en stuur ze naar me toe. Veel plezier en

veel succes! 

Opgaven serie 4: winnen met een toffe eindslag

In de volgende twaalf standen wint wit met een combinatie. De laatste slag van wit zie
je in het diagram.

Wit slaat van veld 40
helemaal naar veld 7.

In sommige diagrammen
slaat wit ook nog een
zwarte schijf op 11 en

komt dan op 16 terecht.
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Ureterp
Op de christelijke basisschool ’De Opdracht’ in
Ureterp zijn acht diploma’s uitgereikt aan
leerlingen die het examen succesvol hebben
afgelegd.
Van der Wal: Richard de Jong, Bart v.d. Meer,
Natalia Mikolajczyk, Ebele Rietkerk, Kevin
Terpstra, Hobbe Veenstra, Marianne de Vries en
Jitze Zwart.
Zes diploma’s zijn er behaald op de damclub
Ureterp.
Van der Wal: Marjanne Bruinsma, Patricia
Reitsema  en Ajith van der Vaart;
Wiersma-wit: Margreet Andree, Nico van der
Brug en Melanie Hulshoff.

Wageningen
Na de diplomaregen voor de Van der
Walopleiding stoomden de nieuwe leden van
WSDV in Wageningen door met de vervolgcursus.
Wiersma-wit werd behaald door: Jesse van
Beek,
Joost van Doorn, Ragnar Eggertsson, Adriaan de
Jonge, Anoek de Jonge, Maurits v.d. Knaap, Dallas
Koops, Jannes Kromhout, Bren Schaap, Pieter
Sijthoff en Christiaan v.d. Weerd. 
Wiersma-zwart werd behaald door Jesse van
Mourik. Nieuwkomer Sander Beltman behaalde
met een fraaie score het Van der Wal-
diploma.

Poule A (Westerhaar)
1 2 3 4 5 6 7 8 Pt

1 Ernst-Jan de Bruijn • 1 1 1 2 2 2 2 11 
2 Wouter Ludwig 1 • 1 1 1 2 2 2 10
3 Klaas-Hendrik Leijenaar 1 1 • 1 1 1 2 1 8
4 Jochem Zweerink 1 1 1 • 1 1 1 2 8
5 Saskia Veltman 0 1 1 1 • 1 1 2 7
6 René Wijpkema 0 0 1 1 1 • 1 2 6
7 Theo Meurs 0 0 0 1 1 1 • 1 4
8 Danny de Bruijn 0 0 1 0 0 0 1 • 2

Barrage: Leijenaar - Zweerink 3-1

Poule B (Hengelo)
1 2 3 4 5 6 7 8 Pt

1 Patrick Stork • 2 2 1 1 1 2 2 11
2 Rik Keurentjes 0 • 1 2 1 2 2 2 10
3 Martijn van der Klis 0 1 • 2 2 1 1 2 9
4 Hin Wong 1 0 0 • 2 2 1 2 8
5 Martijn van Gortel 1 1 0 0 • 1 2 2 7 
6 Gerwin van der Meer 1 0 1 0 1 • 1 2 6
7 Aldert van Eck 0 0 1 1 0 1 • 2 5
8 Frank van Dongen 0 0 0 0 0 0 0 • 0

Poule C (Wageningen)
1 2 3 4 5 6 7 8 Pt

1 Danny Slotboom • 1 1 1 2 2 2 2 11
2 Maikel Palmans 1 • 1 2 1 2 2 2 11
3 Stijn Tuijtel 1 1 • 0 2 1 2 2 9
4 Daniël Merkus 1 0 2 • 0 0 2 1 6
5 Matthijs van den Akker 0 1 0 2 • 0 1 2 6
6 Gert Jan Hoeve 0 0 1 2 2 • 0 1 6
7 Rianka Rentmeester 0 0 0 0 1 2 • 2 5
8 Auke Terlouw 0 0 0 1 0 1 0 • 2

Barrage: Palmans - Slotboom 2-4
Barrage: Van den Akker - Merkus 1-1

Merkus - Hoeve 2-0 
Hoeve - Van den Akker 1-1

Eindstanden halve finales NK junioren

Huissen
Toen in Huissen de
examens werden

afgenomen waren twee
jongens ziek. Nu ze beter

zijn, hebben ze alsnog het
diploma gehaald. Richard Kempen en
Harmen Roelofs slaagden beiden
voor het Van der Wal-diploma.

Leeuwarden
Bij damclub De Oldehove zijn geslaagd voor
Sijbrands-zwart: Lisa Paassen en Yael
Samanter.

Steenwijk
Zeven jeugdleden van damclub Steenwijk ’36
zijn geslaagd voor hun damexamen.
Van der Wal: Joshua Hobbelink en Bouke van
Zon;
Wiersma-zwart: Jeroen Groen, Rick Hendriks,
Kevin Noorman en Manuel van Rijn;
Roozenburg-zwart: Thom de Vries.

Stolwijk
Elf jeugdleden van de damclub Jong en Oud in
Stolwijk hebben met goed gevolg een
damexamen afgelegd. 
Wiersma-wit: Jos Belder, Arno Boerefijn, Gerco
Honkoop, Stefan van Maaren, Benjamin Suijker
en Eric van Welzen;
Wiersma-zwart: Arie de Mik, Arco Monster en
Johan Verdoold;
Sijbrands-wit: Jan-Willem van Welzen;
Sijbrands-zwart: Robert de Heer.

De drie hoogstgeëindigden zijn geplaatst voor de finale op 6-17 juli te Westerhaar.
Benny Provoost, Jasper Lemmen en Boudewijn Derkx, de nummers 2, 3 en 4 van het NK 2003
zijn ook voor deze finale uitgenodigd.

Assen
Op de basisschool De Marskramer 
in Assen zijn twaalf leerlingen 
geslaagd voor het 
Van der Wal-diploma.
Groep 7a: Frank de Boer, Daan Mauritsz, Yll
Nushi en Jasper van den Stigtenhorst;
groep 7b: Stefan Smit en Mathijs v.d Velde;
groep 7c: Richard Busscher, Martijn Dussel en
Patrick van Vilsteren;
groep 8a: Dave van Doornik en Dineke van der
Meulen;
groep 8c: Sven Doensen.

Dordrecht
Damclub Dordrecht is inmiddels gestart met een
jeugdafdeling. Als eerste heeft Aurora Felter het
Van der Wal-diploma gehaald.

Hoogeveen
Bij HDC in Hoogeveen zijn 26 damdiploma’s
uitgereikt. 
Van der Wal en Wiersma-wit: Jasper Annen,
Simon Brekman, Laurens Meerholz, Joey Nijstad,
Johan Ottens, Jamie Schuurman, Maaike Vermeer,
Simon Verstegen en Marjolein Zinkhann;
Wiersma-zwart: Jaimie Dussel;
Sijbrands-zwart: Zainal Palmans en Irene
Stoppels;
Roozenburg-wit: Joël Palmans, Zainal Palmans;
Hoogland-zwart: Maikel Palmans.

Geslaagd
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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

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

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

18-20: Culemborg. NK Aspiranten.
KNDB (026) 495 23 09.

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.

26/27: Heule (Be). Nacht van 
Vlaanderen. J. Demasure 
+ (032) 51 30 70 34.

Juli 2004
3: Hoogblokland. NK welpen. 

KNDB (026) 495 23 09.
3: Dordrecht. Open sneldam-

kampioenschap. C. Leenheer
(0168) 33 06 28.

3: Delft.DuWo Kennisstad Dam-
festival: 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.

5: Sint Petersburg (Ru). Open
internationaal toernooi.
A. Baljakin (026) 325 61 25.

6-17: Westerhaar. NK junioren. 
KNDB (026) 495 23 09.

13-17: Culemborg. NK Aspiranten.
KNDB (026) 495 23 09.

17-24: Den Haag. Axioma Orap ICT
Open NK. 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.
16-21: Goes. 5e Zeeland Open.

A. Walraven (0118) 56 25 06.

September 2004
11: Rijnsburg. Johan Kromhout-

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

11: Leeuwarden. Rapidtoernooi
viertallen, jubileum De Oldehove.
R. Koot (0512) 52 29 17.

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.
3-10: Curaçao. 4e Internationaal Open

Toernooi. R. Alias 005999-7375724.
9: Clubcompetitie junioren,

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

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

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

23: Noordeloos. Snelddamdag. 
T. den Hartog (0183) 58 14 09.

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

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
1-10: Den Burg. NK Vrouwen. 

KNDB (026) 495 23 09.
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.

Het verslag van het damteam van de Heideschool:

Op 15 mei moest de Heideschool bestaande uit Jochem Hogeweide,
Kevin Bruil, Bas ter Beest en Amory Darmohoetomo dammen voor het
NK schooldammen in Hoogblokland. Bij de welpen deden in de finale
totaal 18 scholen mee en werd gespeeld volgens het Zwitsers systeem,
elke school moest 8 partijen spelen. De 1e en 2e hadden we verloren
maar de 3e wonnen we met 6-2 tegen De Bron die bij de halve finale
in Vlissingen nog 1e was geworden. Daarna moesten we tegen de
School met de Bijbel 1 uit Noordeloos en wonnen we met 6-2. Daarna
was er pauze en gingen we wat eten en drinken. Toen de pauze voorbij
was gingen we kijken tegen wie we moesten. De 5e ronde verloren we
met 2-6. De 6e ronde werd gewonnen met 6-2 en de 7e werd
gewonnen met 5-3. 6-2 werd gewonnen tegen OBS De Dijk uit Den
Helder en 5-3 werd gewonnen tegen CBS De Fakkel uit Goudriaan. 
De laatste ronde moesten we tegen School Oosseld en wonnen we met
5-3. Na de 7e ronde wisten we al dat De Wegwijzer niet meer in was
te halen. Toen kwam de prijs
uitreiking en werden wij 4e.
Toen we op school aan-
kwamen stonden alle kinde-
ren van de Heideschool buiten
te klappen en te toeteren. En
later kregen we patat met
een knakworstje en ranja.
Zelfs de vlag hing aan de
muur en iedereen had een
oranje truitje aan en aan de
ramen hingen posters met
Amory, Bas, Jochem, Kevin en Francesco Hartelijk gefeliciteerd met het
behalen van de 4e plaats op het Nederlandse damkampioenschappen.
En na het eten en drinken hadden we nog gespeeld op school en
waren we later heel moe.

Groetjes van het damteam van de Heideschool

Kampioen bij de 

pupillen: De Wingerd 

uit Heerhugowaard

Kampioen bij 
de welpen: 
De Wegwijzer
uit Hoogblokland

Schooldammen 2004
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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.

27: Maarsbergen. 10e kersttoernooi.
E. van Egdom (033) 286 13 03.

29: Utrecht. OG Wessels-toernooi. 
T. de Mik (030) 656 34 71.

30: Wamel. 27e Open sneldam-
kampioenschap. 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.

8: Den Ham. Nieuwjaarstoernooi. J.
Braakman (0546) 64 50 85.

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.

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.

5: Kampen. 44e Kamper damdag.
P.M. Dijkstra (038) 331 68 02.

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.
9-10: Lent. Vierde nacht van Lent. 

M. Wijers (0616) 20 86 22.
18-22: Wageningen. Open NK senioren

cat. 50+, 60+ en 70+. 
H. Kleinrensink (0317) 41 18 73.

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

23: Andijk. 40e Damdag. 
S. Laan (0228) 51 51 23.

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.

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

Bij het artikel over prinses Mathilde en prins Filip gaf de foto geen
damspel te zien. Prinses Mathilde damde voor haar plezier met de
kinderen, dus dan maar een foto van een leuke meid, die het al
heel goed doet en ook met plezier. In mijn verzameling komt een
foto voor van Marjolein de Bruijn, in 2003 tweede geworden bij het
pupillenkampioenschap voor meisjes en uitgezonden naar Minsk
naar het Europees Kampioenschap. De foto is afkomstig uit het
Witte Weekblad uit Alphen aan den Rijn, van 26 juli 2003

Na 30 jaar verzamelen ontbreken er
nog enkele losse nummers van Het
Damspel  in mijn verzameling. Wie
heeft voor mij de volgende nummers
te koop of te ruil ?
Het Damspel, Uitgave Vereenigd
Amsterdamsch Damgenootschap 
1906 nrs: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12.
Het Damspel  Orgaan van den
Nationalen Dambond 

1909: nrs : mei, juli, september,
oktober.
1911: nrs.: juli, augustus.
1912  nr  : maart    
1914: nrs : jan., febr 
1917: nrs : april, juli, aug.
1920: nrs : 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11   
1924: nr  : 6
Reacties graag naar: Wim van
Mourik 

Dammen op een autodak

Heeft u dat ook wel eens, onverwacht het
damspel ergens aantreffen ?

Op een avond komen mijn vrouw en ik thuis met de auto en
parkeren deze in de grote parkeergarage tegenover onze
woning. Bij het inrijden  van het parkeervak zien we een
auto staan met 4 geopende deuren. Aan de ene kant staan
drie jongens in de deuropening hangend  met de handen op
het dak, aan de ander kant drie meisjes. Op de motorkap
zien we een kartonnen doos liggen. Vol verbazing roepen
we uit : “Ze zijn aan het dammen !”
Als je iets niet verwacht op een koude novemberavond  dan
is het wel dat 6 jongelui staande op een autodak dammen.
Dit was te mooi om te laten lopen, dus de jongelui
opgezocht en aangesproken. De eigenaar van de damdoos
damde weleens vaker en kreeg de anderen zover om mee te
doen op een leuke manier. De jongens tegen de meisjes.
Even later liepen we naar binnen. Op eens schoot het door
mij heen dat het toch wel leuk zou zijn om er een foto van te
maken. Helaas was alles al weer opgeruimd toen ik weer
buiten kwam.

Wie een ander mooi verhaal heeft kan zich melden.

Ik doe gewoon mijn best

Mathilde kwam stiekem dammen!
De Gazet van Antwerpen ( Metro-
pool Noord) van 2 maart 2004
bevatte een foto van een geheim
bezoek van het Belgische prinse-
lijke paar aan het Revalidatie-
centrum in Pulderbos.

“Het bericht is nu pas uitgelekt
maar dat maakt het niet minder
leuk. Prins Filip en prinses
Mathilde brachten op 24 december
op eigen vraag een bezoek aan het
Revalidatiecentrum in Pulderbos.
De Kerstvisite werd lange tijd
geheim gehouden. Het prinsenpaar
schonk kerstcadeautjes en damde
met de kinderen.
In het Revalidatiecentrum van
Pulderbos verblijven kinderen en
jongeren onder de achttien jaar,
vaak slachtoffertjes van verkeers-
ongevallen. Eind 2000 schreef de
koningsgezinde Josephine
Geluykens uit Pulderbos een brief
naar het Hof met het advies dat het
Revalidatiecentrum zeker een
bezoek waard was. “Dik drie jaar
na die brief, totaal onverwacht,
kregen we telefoon van de adviseur
van prins  Filip. Het prinsenpaar
wilde met Kerstmis mensen
steunen die het moeilijk hadden. Of

ze mochten langskomen op 24
december, maar dan wel strikt
privé. Ze wilden geen pers of
burgemeester erbij. Het was zij én
de kinderen” vertelt Steven
Hazebosch van het revalidatie-
centrum. Zelfs het personeel werd
niet verwittigd. De ouders die toe-
vallig op 24 december aanwezig
waren beleefden de verrassing van
hun leven. Filip en Mathilde dron-
ken koffie en speelden spelletjes
met de kinderen. Zo won Filip met
vier-op-een-rij en moest Mathilde
haar partijtje dammen afbreken
omdat het té lang duurde. Ze wil-
den een goede daad verrichten met
Kerstmis, vertelden ze, en vonden
het tof dat ze in hun positie kinde-
ren en jongeren een hart onder de
riem konden steken. Maar ze von-
den dat dat niet altijd in de pers
moest worden uitgesmeerd, want
dan was het spontane eraf.”

Met dank aan Hugo Verpoest uit
Merksem, die zo attent was om aan
deze rubriek te denken.

Of de koninklijke noorderburen ook
onaangekondigd geheime
dampartijen spelen is niet bekend.

Het Damspel Compleet ?



Panorama 46
Wim van Mourik

Bij het betreden van het mannenterrein op
damgebied, de finale van het Kampioen-
schap van Nederland, door Tanja Chub,
past een eerbetoon. Een afbeelding van
een geconcentreerde vrouw in voor-
bereiding en een afbeelding van een vrouw
die volledig opgaat in het spel. Tanja is
niet de eerste die met een schilderij wordt
geëerd. Karen van Lith, veelvuldig
damkampioene van Nederland, is terug te
vinden in Het Damspel, december 1993,
met een schilderij van Ludolf Verworner.

Abel  Manta ( 12-10-1888  Gouveia  1982 )
was een veelzijdig Portugees kunstenaar :
schilder, beeldhouwer, ontwerper, grafisch
kunstenaar en illustrator. Studeerde in
Lissabon, Parijs en oriënteerde zich op
frescotechniek in Italië. Naast zijn schilder-
werk gaf hij les als professor aan de
Antonio-Arroio opleiding in Lissabon. Werk
van zijn hand is in de hoofdstad o.a. te
vinden in het Museo Nacional de Arte. In
zijn werk is hij beïnvloed door de Franse
schilder Paul Cézanne (1839-1906). Manta
trouwde in 1927 met Clementina Carneiro
de Moura ( 1898-1992), in 1920 leerlinge
van de Escola de Belas Artes de Lisboa en
later schrijfster van “Historia da Arte
Popular em Portugal”. In 1928  werd hun
zoon Joâo Abel  geboren, bekend geworden

als architect, schilder en vooral als
cartoonist.
Op de houtskool-voorstudie uit c. 1927 is
Clementina weergegeven in peinzende
houding, zonder dambord, aan een ronde
tafel. Het olieverfschilderij laat haar zien
in 1927, in hun huwelijksjaar, geconcen-
treerd bezig met het spel. Het is uniek dat
van een geschilderde vrouw achter het
dambord de naam bekend is. Even uniek
als het feit dat Tanja Chub op het hoogste
niveau het mannenbolwerk is binnen-
getreden. De naam van de tegenspeler
ontbreekt, maar is mogelijk wel bekend.
Op de familiefoto uit c.1929 zien we de
echtgenote van de schilder in de camera
kijkend. Zou ze enig vermoeden hebben dat
zij driekwart eeuw later  in Nederland als
eerbetoon wordt afgebeeld ? 

Bronnen: houtskooltekening, olieverfschil-
derij, familiefoto en familiegegevens zijn
gevonden via internet onder de titel : A casa
de Abel Manta - Galeria - ( Pinturas,
Desenhos). Literatuur: Saur: Allgemeines
Künstlerlexikon, München - Leipzig 2000,
band 6, p.506. E.Bénézit : Dictionnaire des
peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs,
1999, band 9, p. 159. Hans Vollmer :
Allgemeines Lexikon der Bildendenkünstler
des XX Jahrhunderts, 3e band, 1956, p.315-316.

Abel Manta
Hommage aan Tanja Chub

De eerste vrouw ooit 
in de NK finale

Studie voor “Partida de Damas”,
c.1927, houtskool, 21x18 cm, collectie
João Abel Manta, Lissabon  

“Partida de Damas”, 1927, olieverf,
106x116 cm, Museo do Chiado,
Lissabon

Abel, Clementina en Joâo Abel
Manta, c.1929


