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Ledenwerfcompetitie

geopend
SSS Kampen nam dinsdag 29 juni de bonus voor nieuwste KNDB'er

Henk Ramon (42) in ontvangst. Die avond werd ook Jeroen

Wezenberg lid van de KNDB. Van links naar rechts: secretaris Arie

Heikoop, KNDB-secretaris Marcel Kosters, bestuurslid en webmaster

Wim Dekker en voorzitter Piet Dijkstra.
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Aan het eind van de vijftiger

jaren meldde ir. M. Krijgsman

zich aan als lid bij mijn club

DCIJ (Damclub IJmuiden). Hij

bekleedde in die tijd een belang-

rijke functie bij de Hoogovens,

voor welk bedrijf hij enige jaren

eerder was uitgezonden naar

Zuid-Amerika. Letterlijk en

figuurlijk een man van gewicht.

Als dammer was hij echter niet

zo’n hoogvlieger. Hij hing qua

speelkracht zo’n beetje tegen

het eerste tiental aan. Toch was

hij op de club een zeer opvallen-

de persoonlijkheid. Hij had

namelijk de onhebbelijkheid

niet tegen zijn verlies te kunnen

en dit bij herhaling te tonen.

Zijn vrouw beklaagde zich ooit

eens tegenover een lid dat ze, bij

thuiskomst van haar man, door

het dichtgooien van de deuren

precies wist hoe hij die avond

had gespeeld.

Gewonnen stellingen

Daarnaast weigerde Krijgsman

zijn verlies toe te schrijven aan

het goede spel van zijn tegen-

stander. Nee, zijn nederlagen

waren altijd het gevolg van

eigen falen in gewonnen stellin-

gen. Het bewijs van zijn gelijk

kwam altijd een week later. Met

uitvoerige analyses trachtte hij

een ieder te overtuigen van zijn

sterke spel en goede inzichten.

Baris Dukel en Piet Roozenburg

kwamen er vaak aan te pas om

zijn analyses te bezien en om zo

zijn gelijk te bevestigen. Vooral

bij Roozenburg kwam hij dan bij

de duivel te biecht. Meestal

werden op simpele wijze zijn

studies, niet door hem over het

hoofd geziene varianten of

combinaties, weerlegd.

De teleurstelling bij Krijgsman

was dan, voor een ieder duide-

lijk zichtbaar, enorm. Met niet

aflatende ijver stortte hij zich

dan opnieuw op de partij. Hij

kwam dan steevast een week

later met herziene analyses op

de proppen, die dan weer in

enkele minuten door Roozen-

burg meedogenloos onderuit-

gehaald werden.

Maar een enkele keer kwam het

voor dat Krijgsmans analyses

klopten. Piet Roozenburg, die

zich mateloos ergerde aan de

wekelijks gepresenteerde

varianten, was er dan niet de

man naar om de ingenieur

gelijk te geven. Tijdens de

presentatie van de vele combi-

naties en varianten verzette

Roozenburg achteloos een schijf,

waardoor de gewonnen stelling

veranderde in een verloren

stand. De gedesillusioneerde

Krijgsman droop dan af om een

week later weer op het een en

ander terug te komen. Het

mondde vaak uit in een voor

hem wekenlange kwelling

Revanche

Ik weet niet of Krijgsman

revanche wilde nemen voor al

dit aangedane onrecht. In het

vroege voorjaar ging een kwar-

tet DCIJ’ers naar Castricum. Jaap

de Boer, Piet Roozenburg en

ikzelf mochten meerijden in de

kever van Krijgsman. Van de

heenreis en de wedstrijd weet ik

me weinig te herinneren. Maar

de terugweg naar IJmuiden

staat nog altijd in mijn geheu-

gen gegrift.

Met een snelheid die nauwelijks

boven de veertig kilometer per

uur lag, reden we huiswaarts.

Krijgsman voorovergebogen

over zijn stuur en met zijn ge-

zicht tegen de voorruit gedrukt,

starend in de duisternis. Bij

Heemskerk gilde Roozenburg -

die de eer had voorin te mogen

zitten - dat we op de linker-

weghelft reden.

Tot Beverwijk ging het nog re-

delijk goed, zij het dat er nog

wel eens corrigerend werd ge-

schreeuwd. Hoe het kwam weet

ik niet precies meer, maar bij de

Velsertunnel reden we de ver-

keerde buis in. Dwars tegen het

luid claxonnerende verkeer in.

Gelukkig kwamen we heelhuids,

maar ontdaan in IJmuiden aan.

Heel lang had ik het idee dat

deze dodenrit een revanche van

Krijgsman was op het vele

getreiter van Roozenburg. Later

hoorde ik dat hij nachtblind

was.

Damblind en nachtblind - wat

een handicaps...
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Damclub SSS Kampen eerste 

deelnemer ledenwerfcompetitie

verwarren met de huidige voorzit-

ter – betrokken bij de oprichting

van de Nederlandse Dambond en

de oprichting van damclub Zwolle.

Goede herinneringen bewaart de

vereniging nog steeds aan de

simultaans van veelvoudig Neder-

lands kampioen R.C. Keller die

gedurende zijn diensttijd in Kam-

pen gelegerd was. Ook niet onver-

meld mag blijven dat Kampen in de

jaren vijftig van de vorige eeuw

met maar liefst twee teams in de

landelijke competitie speelde.

Heden

Tegenwoordig is Kampen weer

terug op landelijk niveau. Het afge-

lopen seizoen finishte het eerste

team op de negende plaats in de

tweede klasse. De club heeft een

mooi speellokaal en een dito

website. Klik via de ledenwerf-

competitie op de KNDB site eens

door naar Kampen! Naast interne

competities en toernooien organi-

seert SSS jaarlijks drie evenemen-

ten die regelmatig nieuwe leden

opleveren. Het schooldamtoernooi

is een druk bezocht evenement

waar ieder jaar tussen de honderd

en honderdvijftig (!) kinderen aan

meedoen. Michel bijvoorbeeld

speelt nu twee jaar bij SSS en kwam

via het schooldamtoernooi in con-

tact met de club. Op het toernooi

deelt Kampen flyers uit met daarop

informatie over de club. Het

afgelopen seizoen was er hierdoor

door Marcel Kosters

Het in 1906 opgerichte SSS Kampen schreef als eerste deelnemer aan de KNDB ledenwerfcompetitie geschiedenis.

Op de voorpagina nemen bestuursleden Heikoop, Dekker en Dijkstra het eerste - voor de gelegenheid vergrootte -

Tientje van Teus in ontvangst. Graag uw aandacht voor deze vereniging!

Impressie

Bij binnenkomst val ik midden in

het jaarlijkse sneldamtoernooi.

Voorzitter Piet Dijkstra denkt een

nieuw lid te zien en vangt me

meteen op. Dat blijkt tegen te

vallen, maar de spijt is van korte

duur. Ik word net zo gastvrij

ontvangen als een nieuw lid en

kom een heleboel over Strijt Sonder

Spijt te weten. Kampen is een

actieve club met tweeëndertig

leden.Volgens de ledenlijst van

secretaris Arie Heikoop zijn Henk

Ramon, Michel Stempher en Jeroen

Wezenberg de nieuwste leden. In

tien jaar zijn er flink wat namen bij

gekomen en dat is hard nodig om

de vereniging in stand te houden

en te laten groeien. Een groep die in

het oog valt zijn de oudere leden

van SSS. Zij zijn vaak al dertig jaar

of langer lid van de club en komen

naar iedere clubavond. Ik stel me

voor dat deze dammers de club-

avond met even veel plezier bezoe-

ken als dertig jaar of langer gele-

den. Zij bewijzen dat het veelzijdige

damspel en haar entourage nooit

hoeven te vervelen. Met zijn 57 jarig

lidmaatschap spant de heer E. Wes-

terveld in dit selecte gezelschap de

kroon. Hij is een dammer die niet

alleen op het bord actief was maar

ook ernaast. Net overigens als zijn

vader die een actieve rol speelde in

de Overijsselse Dambond. Na

Westerveld is Aart Spijkerboer het

langst lid van Kampen. Aart kwam

52 jaar geleden bij de club. Ook Jan

Schrijver is een dammer van de

harde kern. Met zijn kwieke voor-

komen geef ik hem geen moment

de 81 jaar die hij toch al is. Tot ver

na zijn pensioen bleef hij druk met

het stemmen van kerkorgels, een

bezigheid waarvoor hij door het

hele land werd gevraagd.

Historie

SSS heeft een interessante historie.

Zo was voorzitter Dijkstra – niet te

Kersvers KNDB-lid Jeroen

Wezenberg aan zet tegen

voorzitter Piet Dijkstra.

Ledenwerfcompetitie

Clubklassement per 27 augustus

1. ODB/Haeghe PV, Den Haag 8

2. HDC Hardenberg 4

3. HDC Alphen aan den Rijn 3

4. Dammers uit Oost 3

5. DC Dordrecht 2

6. TDV Tilburg 2

7. Van Stigt Thans Schiedam 2

8. SSS Kampen 2

9. RDC Rijnsburg 1

10. DVSB Soest/Baarn 1

11. WSDV Wageningen 1

12. Zutphen/Warnsveld 1

13. PWG ’s-Gravenpolder 1

Individueel klassement per 2 juli 

1. Guido van den Berg 2

2. Izak op ‘t Hof 1

Damcombinatie

Zaanstreek tekort

gedaan?

In het juni nummer

stond een overzicht van

de top 20 verenigingen

met een jeugdafdeling.

Dit overzicht ontlokte

een verbaasde reactie

van Schelte Betten uit

Zaandam. Damcombina-

tie Zaanstreek heeft

sinds januari namelijk

een heuse Damschool en

en is inmiddels gegroeid

tot 22 jeugdleden! Toen

de ranglijst werd samen-

gesteld viel Zaanstreek

echter nog net buiten de

top twintig.
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Reglement Ledenwerfcompetitie 

1. De ledenwerf competitie loopt van 1 juni 2004 tot 1 juli

2005.

2. Deelname aan deze competitie staat voor iedereen open.

3. De competitie is onderverdeeld in een individueel en een

clubklassement

4. De individuele ledenwerver die

binnen de competitieperiode de

meeste nieuwe leden via de club

secretaris bij de KNDB aanmeldt

is winnaar van het individuele

klassement.

5. De club die de meeste nieuwe

KNDB leden aanmeldt is winnaar

van het club klassement.

6. De winnaars van beide

klassementen krijgen ieder een

training door Kees Thijssen.

7. Nieuwe KNDB leden zijn personen die sinds 1 januari 2004

geen lid van de KNDB zijn geweest.

8. De ledenwerver krijgt voor nieuwe leden van 13 jaar of

ouder een bonus van 10 euro overgemaakt. Als de persoon-

lijke gegevens met bank- of girorekening nummer van de

ledenwerver bij de aanmelding ontbreken wordt de bonus

aan de aanmeldende vereniging overgemaakt. De club-

secretaris mag meedoen aan het individuele klassement

en dient zijn persoonlijke gegevens net als de andere

ledenwervers door te geven.

9. Nieuwe leden van 12 jaar of jonger krijgen een jaar gratis

lidmaatschap van de KNDB.

10. De scores in het individuele klassement tellen mee voor

het clubklassement als de ledenwerver lid is van een club.

KNDB komt naar u toe

In het juninummer van het Damspel stond een uitgebreid stuk over

de ledenwerf competitie. Het bestuur wil het ledental fors

uitbreiden. Daarom komt de KNDB naar uw club toe om jeugdkader

op te leiden en daarom benadert de KNDB dit najaar álle

basisscholen in Nederland met speels ogend lesmateriaal voor in de

klas. De ledenwerfcompetitie kan in deze context worden gezien. De

KNDB wil op alle fronten actie om tot ledenaanwas te komen en

presenteert de ledenwerfcompetitie om alle leden bij deze ambitie

te betrekken.

Tientje van Teus
Na het kwartje van Kok is het tijd iets terug te geven.

Daarom geeft de KNDB een bonus van tien euro per nieuw

KNDB lid. Na de introductie van deze actie werd al gauw

gesproken over het ‘Tientje van Teus’. We hadden het niet

beter kunnen bedenken.

Penningmeester Teus de Mik

Aart Spijkerboer (rechts) in

actie

Jong talent Michel Stempher

Wat opvalt is dat de leden initiatieven nemen om hun club vooruit te

helpen. Het is geen toeval dat Jeroen Wezenberg zich bij de KNDB

aanmeldde. Hier boven op de foto is Wezenberg senior - al langere tijd bij

SSS - in actie te zien.

een kleine jeugdcompetitie met

acht kinderen die het na het school-

dammen leuk vonden bij SSS te

spelen. Om meer rendement uit het

schooldamtoernooi en andere

jeugdactiviteiten te halen gaat

Strijt Sonder Spijt gebruik maken

van het KNDB project ‘Kader traint

kader’. Naast nieuwe jeugdspelers

verwelkomt SSS ook graag nieuwe

senioren. Mede daarom organiseert

de club in oktober het vrienden-

toernooi. Ieder lid nodigt dan twee

vrienden of kennissen uit en speelt

met deze mensen in één team

tegen andere op dezelfde manier

geformeerde teams. In de vijf jaar

dat dit toernooi is georganiseerd

heeft het even zoveel nieuwe leden

opgeleverd. Leuk détail is dat de

sponsoren van Strijt Sonder Spijt

ook vaak meedoen aan dit toernooi.

Het derde jaarlijks terugkerende

evenement dat Kampen organi-

seert heeft ook onder clubdammers

bekendheid. De Kamper Damdag

wordt veel door dammers van om-

liggende verenigingen bezocht. Een

ideale gelegenheid dus om de

onderlinge contacten te onderhou-

den. Dit jaar was Henk Kamminga

uit Dronten – na herkamp met SSS

secretaris Arie Heikoop – de trotse

winnaar van het 71 deelnemers

tellende toernooi.

Graag was ik die dinsdagavond nog

wat langer gebleven om sfeer te

proeven en verhalen te beluisteren.

Ik kijk in ieder geval terug op een

aangename kennismaking met een

actieve damclub!
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Gelukkig verliep de eindstrijd met

minder commotie dan vorig

seizoen. Deze keer was het vooral

de boeiende en sportieve strijd op

de borden die alle aandacht van het

publiek vroeg. Van Stigt Thans had

voor deze wedstrijd een sterk team

op de been gebracht met Rob Clerc,

Ron Heusdens, Frits Luteyn en Ton

Burgerhout, op het laatste moment

de vervanger van Anton van Berkel

die problemen had met het open-

baar vervoer. Heijting Huissen, dat

enkele topspelers miste, trad met

Joost Hendriksen, Geert Berends,

Mark Kemperman en Marcel

Janssen ook met een ijzersterk

team aan. De finale was daarmee

uitstekende propaganda voor het

KNDB-bekertoernooi, dat door

steeds meer spelers gezien wordt

als een serieuze teamstrijd naast de

reguliere competitie. In de strijd om

de derde plaats bleek uiteindelijk

Tomahaôk/Westland toch iets te

sterk voor RDC. Hier was Peter van

der Stap de matchwinner door zijn

overwinning op Arjen de Mooij.

Finale

De finale was het slot van een in

alle opzichten uitstekend verlopen

competitie die 8 mei en Den Haag

en Huissen was begonnen en ver-

volgens traditiegetrouw in Huissen

is afgewerkt. Hoewel het voorjaar

sommige dammers aan andere

zaken doet denken, zijn de echte

liefhebbers op die zonnige zater-

dagen te vinden in het vertrouwde

Koelhuis. Het forceren van beslis-

singen via sneldamwedstrijden

In een zinderende finale, die net als vorig jaar met

sneldammen moest worden beslist, slaagde Van Stigt Thans

erin Heijting Huissen van de dubbel af te houden door voor

de tweede keer op rij de nationale beker te winnen.

bleek opnieuw een uitstekende

formule.

In de zes keer dat er moest worden

gesneldamd, bleek dit volop de

spanning en sensatie te bieden, wat

de bekerwedstrijden ook als

kijksport zeer aantrekkelijk maakt.

Verrassing

Was het vorig jaar De Oldehove dat

uitstekend meestreed met de top-

teams, dit jaar was RDC bijna de

verrassing van het toernooi. Toen

de halve finale aan de gang was

leek het er lange tijd op dat niet

Heijting Huissen om de beker

zouden gaan strijden, maar RDC.

Richard Kromhout dacht de remise

binnen bereik te hebben, maar

verloor alsnog door een venijnig

tric-trac eindspel van Geert

Berends. Vooral Arjen de Mooij zal

met weinig genoegen terugdenken

aan zijn partij tegen Mark Kemper-

man die hij met een schijf voor in

een dramatische slotfase alsnog

verloor. Ook de strijd tussen

Tomahaôk/Westland en Van Stigt

Een kijk op het dammen

door Sijbrand M. van Eijk

Van Stigt Thans wint

bekercompetitie weer
Thans was geen gelopen

koers. Toch wisten de

Schiedammers, die door

omstandigheden verzwakt

moesten aantreden, in de

barrage de winst binnen te

halen. Geen verrassingen

dus en toch weer twee

ereklasseteams in de

finale.

Door dit eindresultaat van

de beker zijn Van Stigt

Thans, Heijting Huissen en

Tomahaôk/Westland

geplaatst voor het KNDB-

bekertoernooi van 2005.
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Van 25 tot en met 31 juli vond de twintigste editie van het Nijmegen

Open plaats. Met maar liefst 136 deelnemers kon dit evenement

weer op grote belangstelling van dammend Nederland rekenen.

Nijmegen, evenals onze andere zomertoernooien, voorziet in de

grote behoefte om dammen op niveau te combineren met een

ontspannen vakantie. Al jarenlang kunnen damliefhebbers in de

zomer volop aan hun trekken komen en op deze traditie mogen wij

trots zijn.

Dit jaar kon de organisatie

niet beschikken over de

vertrouwde Jan Massinkhal

in  Nijmegen. Het

alternatief dat men vond

in Lent, sporthal de Spil,

bleek een uitstekende

locatie, waar wethouder

Depla van Nijmegen zon-

dag 25 juli om 13.00 uur de

eerste zet deed aan het

bord Thijssen-Sekongo 

Daarmee was het startsein

gegeven en veler ogen

waren gericht op het

optreden van ‘de grote

jongens’ , de grootmeesters

in het gezelschap. Deze

vakkundige heren konden

zich echter niet onder-

scheiden en lieten al vanaf

het begin vele steekjes

vallen. Zo ging de Baltische

tijger Guntis Valneris net

als in Den Haag traag van

start met remises tegen

Terwel en Teer. Zelf werd ik

na een gemiste winstkans

tegen Sekongo onder de

Dark’ Ndjofang die uitein-

delijk won en zich tevens

de eerste experidamkam-

pioen van Nederland

mocht noemen.

Nijmegen 2004 was een

geslaagd en gezellig

evenement dat volgend

jaar weer op de dam-

kalender staat. Ik gun het

de organisatie van harte

als men richting 200

deelnemers gaat.

Tot ziens in Nijmegen ! 

Technische

fragmenten
Allereerst twee goede

technische overwinningen

van de winnaar.

A. Baljakin - J. van den

Borst 2-0   [1e ronde]

Alexander begon met een

belangrijke overwinning

op John van den Borst.

Vanuit deze schijnbaar

rustige stand wordt zwart

alsnog overspeeld.

48. 34-29 19-24. Zwart wil

29-24 niet toelaten.

49. 29x20 25x14 50. 31-27

22x31 51. 36x27 11-16 52. 33-

29 8-13 53. 35-30 

De witte schijven staan

prachtig opgesteld.

14-20 54. 30-24 20-25 55. 27-

22 9-14 56. 22x11 16x7 57. 29-

23 25-30 

Een noodschot, maar

redding is er al niet meer.

58. 24x35 7-12 59. 26-21 13-18

60. 21-17 en zwart geeft het

op. Na 12x21 61. 23x12 loopt

wit naar 3 en wint met een

vangstelling.

door Kees Thijssen maar gelukkig voor hem

miste Bas een uitstekende

winstkans. In de achtste

ronde nam Alexander

definitief afstand van zijn

concurrenten door Mark

Deurloo zeer overtuigend

van het bord te zetten.

Daarna kon Alexander

volstaan met twee korte

remises tegen Valneris en

Terwel om zijn  tweede

titel in Nijmegen in de

wacht te slepen. Goede

klasseringen waren er ook

voor Anton van Berkel (3e),

Bas Messemaker (4e) en

Herman Spanjer (5e), die

zich voor enkele favorieten

nestelden.

Naast het reguliere toer-

nooi stonden er nog een

aantal vermakelijke

nevenactiviteiten op het

programma. Zo werd onder

uitstekende weers-

omstandigheden in en

vooral buiten het club-

gebouw van damclub Lent

een gezellig sneldam-

toernooi gehouden.

Vanwege de hoge mate

van gezelligheid slaagde

schrijver dezes er niet in de

finaleronde te halen. Wel

succesvol was de ‘Wolf’

Marino Barkel die in het

reguliere toernooi geen

potten kon breken.

Daarnaast was er nog een

toernooi in de zogenoemde

Experidamreeks. Op een

bord van 10x12, waarbij een

3 om 1 eindspel wint,

verloor een groot aantal

dammers snel zijn

oriëntatie. Het was ‘Jean

A. Baljakin - M. Deurloo 

2-0   [8e ronde]

Al vanaf de opening raakte

de zwartspeler aan lager

wal. Voor Baljakin is het nu

tijd om te oogsten .

29. 47-42 ! 

Stelt 33-28 aan de orde.

10-15 30. 34-29 ! 14-20 

Zwart heeft weinig keus.

Na 14-19 29x20 25x14

forceert wit winst met 40-

34 en vervolgens 34-30, 33-

29. 31. 29-23! 11-17 32. 40-35!

1-6 33. 45-40 09-14 34. 37-31!

36x27 35. 32x21 

De witte zetten verdienen

stuk voor stuk een uitroep-

teken. Zwart is totaal

overspeeld. Er volgde nog

een stijlvol slotakkoord:

6-11 36. 33-29 24x33 37.

39x28 22x33 38. 38x29 30-34

39. 42-28 34x45 40. 35-30

25x34 41. 29x40 45x34 42.

23-18 12x23 43. 21x1 

En even later gaf zwart op.

R. van Marle - R. Heusdens

2-0   [5e ronde] 

In de diagramstand maak-

te Ron zich ernstig zorgen

over de simpele opbouw

39-34, 43-39 , 48-43 enz.

Alexander Baljakin onbedreigd
winnaar Nijmegen Open 2004 

voet gelopen door een

ontketende Mari van

Ballegooijen (1. 35-30). Toen

Mari even niet bij de les

was, kon ik met de staart

tussen de benen naar

remise afwikkelen. Zo

kwam het dat in de derde

ronde de ontmoeting

tussen de middenmotors

Thijssen en Valneris op het

programma stond.

Ook kanshebbers als Johan

Krajenbrink, Ron Heusdens

en Jean-Marc Ndjofang

kwamen veel te traag uit

de startblokken. De ‘Kraai’

leed zelfs een van zijn zeld-

zame nederlagen, tegen

Sven Winkel, die in het

vroege middenspel een

forcing van een zet diep

mocht uitvoeren. Ook Ron

hield het schip niet droog

en verongelukte tegen

Rienk van Marle na een

creatief, doch helaas

onzinnig offer. Ron kwam

nog sterk terug met

knappe overwinningen op

Sekongo en Fred de

Koning.

Er was één speler die wel

zijn faam kon waarmaken

en van meet af aan de

leiding nam. De ‘Neder-

landse’ Wit-Rus Alexander

Baljakin begon met knappe

overwinningen op Van den

Borst en Diakite en

daarmee lag voor hem de

weg vrij om een flinke

voorsprong op te bouwen.

Alexander had vervolgens

in de zesde ronde nog een

slechte dag tegen een sterk

spelende Bas Messemaker,
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Reactie van lezers

De wereldtitel

Er bestaat al sinds mensenheugenis een

misverstand over het al dan niet verdedigen van

de wereldtitel door mijn vader, Ben Springer. Ik

ben hierover zo’n twintig jaar geleden al eens

benaderd door de toenmalige bondsdirecteur van

de FMJD, de heer Nelemans, die mij vroeg hoe dat

nu eigenlijk in elkaar zat. Ik heb hem toen ook

omstandig uit de doeken gedaan hoe de vork in

de steel zat en dat is wezenlijk anders dan nu

vermeld staat. Doch met die wetenschap is ook

nooit iets gedaan. En ik vind dat wijlen mijn

vader recht heeft op waarheidsvermelding en

zeker nooit een strijd om de wereldtitel uit de weg

zou zijn gegaan!

Het verhaal, dat ik uit mijn vaders mond heb

vernomen is als volgt. In die dagen woonden en

leefden mijn ouders in Frankrijk, waar “het” zich

toen afspeelde op damgebied. Op zeker moment

krijgt mijn vader van de NDB een oproep om naar

Nederland te komen voor deelname aan het NK.

Nu was een reis Frankrijk-Nederland in die dagen

geen sinecure, doch zoiets als een reis naar de

maan vandaag de dag. Mijn vader liet dan ook

weten dat hij daar niets voor voelde, waarop hij

tot antwoord kreeg dat - indien hij niet zou

verschijnen - hij ook niet gerechtigd zou zijn om

de wereldtitel te verdedigen. Hierop was mijn

vader dusdanig in zijn wiek geschoten, dat hij

antwoordde: “Ik kom in geen geval naar

Nederland. Hier heb je mijn titel en amuseer je er

maar mee!”

Ik meen dat het voor de geschiedschrijving toch

wel van belang is, om dit nu voor eens en altijd

duidelijk te maken, aangezien tot op de dag van

vandaag geen mens weet hoe dit allemaal in

elkaar zat! Ik ben daarvoor bijvoorbeeld ook al

benaderd door Wendel Kruijswijk, die dit verhaal

ook kent. En ik denk dat mijn vader toch wel iets

meer respect verdiende dan gebeurde, namelijk

dat hij als een soort angsthaas werd beschouwd.

Leo Springer

met goede centrumstand

voor wit. Toen de witspeler

echter tot het zwakke en

onlogische 48-42 overging,

keerden de kansen (even)

in deze onderhoudende

partij.

Partijverloop:

33. 48-42 19-24 34. 39-34  

Zoals Ron na afloop aangaf

tijdens een diner met

ondergetekende en Marino

Barkel, had hij hier gezien

dat 13-18 prachtig spel zou

geven. Na de afwikkeling

35. 27-22 18x27 36. 23-18

12x23 37. 28x30 4-10 heeft

zwart inderdaad veel

belovend spel. Toch nog

bang voor eventuele

remisegaatjes koos Ron

hier voor een offer dat hij

op het eerste gezicht als

zeer kansrijk taxeerde.

25-30? 35. 34x25 13-19 

De bedoeling van zwart is

natuurlijk om met 8-13-18

de witte stand vast te

leggen, maar helaas voor

Ron hoeft wit niet te

passen.

36. 43-39 8-13  37. 39-34 

Grote hilariteit ontstond

aan tafel toen Marino en ik

wilden weten wat Ron in

hemelsnaam voorzien had

op 37. 27-22. Wit bevrijdt

dan immers de hangende

schijf op 42 en krijgt weer

veel speelruimte. Ron gaf

eerlijk toe dat hij zo ver

niet vooruit had gerekend

(2e partij van de dag !) en

dat het hem een aantal

zetten terug allemaal

‘ruimschoots beslissend’

had geleken. Wat van

Marle speelt is overigens

ook goed.

13-18 38. 27-22! 18x27 39. 23-

18 12x23 40. 29x18 

Een ijzersterk tegenoffer.

Vanwege de dreiging 18-13,

34-30 moet zwart wel

overgaan tot

40. 4-9 41. 34-29! 

Na 34-30 waren de beste

kansen weer aan zwart

geweest zoals Ron liet zien.

Nu echter loopt wit vast,

maar combineert altijd

naar de winst.

2-7 42. 18-12 17x8 43. 28-22

27x18 44. 29-23 19x39 45.

38-33 39x28 46. 32x1 en wit

won..

In de 9e ronde had Ron wel

een goede ingeving, die

dan ook meteen werd

uitgeroepen tot mooiste

combinatie van het

toernooi.

L. Sekongo - R. Heusdens

0-2    [9e ronde]

Leopold speelde hier 20. 36-

31? waarna Ron toesloeg

met 24-30! 21. 35x24 20x29

22. 33x24 19x30 23. 28x10 15-

20 24. 25x14 4x15 25. 34x25

9x20 26. 25x14 3-9 27. 14x12

7x47 en Ron won het afspel

eenvoudig.

Tot slot nog een curieus

staaltje openingsspel. In

het maandblad “Dammen”

heeft Ton Sijbrands al eens

de zogeheten ‘Ottink-

variant’ gedoopt. In Den

Haag en Nijmegen heeft

Alfons ons weer wat

gerechten uit eigen keuken

voorgeschoteld. Wat te

denken van 1. 32-28 16-21 2.

31-26 18-22 3. 37-32 22-27

???!. Ganjargal-Ottink

Nijmegen en Wijnhorst-

Ottink Den Haag . Of  1. 31-

27 17-21 2. 36-31 21-26 3. 32-

28 19-23 4. 28x19 14x23  5.

34-30 11-17 6. 30-24 enz.,

Ottink-Van Ballegooijen. Ik

laat het aan de lezer over

om de smaak hiervan te

beoordelen.

Arie Janssen van Doorn tegen Henk Gerritsen.
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Het eerste grote evenement waarop ik mijn kunsten

mocht vertonen was de jeugdgroep van het

vermaarde internationale Lucas Bolstoernooi.

Eind december 1961, begin januari 1962. Mijn vader

stelde wel als voorwaarde dat ik geen

onvoldoende(s) op mijn kerstrapport mocht hebben.

Het werd een van de heel weinige keren in mijn

zevenjarige hbs-(A)-periode dat ik hierin zou slagen.

In de fraaie ambiance hartje

Amsterdam van het Krasnapolsky

Hotel moest ik alleen Jan Dallinga

voor laten gaan, maar wist wel

Cees Varkevisser achter me te

houden. Intussen vergaapte ik me

vooral aan het schijnbaar speelse

gemak waarmee het legendarische

natuurtalent Baba Sy in de hoofd-

groep de ene tegenstander na de

andere aan het spit reeg. De

beminnelijke Senegalees kon lezen

noch schrijven. Zijn partijen wer-

den genoteerd door de piepjonge

Tonnie Sijbrands, in die tijd met zijn

engelenhaar en vlinderdasje een

lief knulletje dat iedere moeder

graag tegen de borst wilde

drukken.

Een halfjaar later, met het school-

diploma zowaar op zak, mocht ik

meedoen aan de bijgroep van het

eerste Brintatoernooi in

Hoogezand-Sappemeer. Ik speelde

best al een aardig partijtje maar ik

durf niet te stellen dat ik ook zou

zijn uitgenodigd als mijn vader

geen secretaris van de KNDB was

geweest. Organisator Wieger

Mensonides zorgde er in elk geval

ook voor dat de naam van Aad

Ivens ook op de deelnemerslijst van

het tweede Brintatoernooi

voorkwam.

In het hoge noorden: wéér Baba Sy,

de kettingrokende (Gauloise)

Fransman Michel Hisard en onze

eigen Freek Gordijn. De Russen

Andris Andreiko en Iser Koeperman

kwamen daar pas later in beeld. Ik

was samen met de Surinamer Jules

Valois Smith ingekwartierd bij een

gezin met twee aantrekkelijke

dochters. Jannie had al verkering

maar Greetje was nog vrij. Jules en

ik besloten om haar te gaan snel-

dammen. De winnaar mocht haar

meevragen naar de bioscoop.

Greetje zat erbij en keek ernaar zon-

der te beseffen dat zij de inzet van

het spel was. Wel, ik won en zij

wilde wel mee naar Summer Holi-

day met Cliff Richard (dat een mens

dat nog weet, hè?). Ik herinner me

nog wel dat ik Greetje stukken

boeiender vond dan de film en dat

ook wel heb laten blijken. Ik ben

zelfs later nog een keer met de trein

teruggekeerd naar Hoogezand

maar liefde-op-afstand was ge-

woon te duur voor een armlastige

18-jarige. Ik eindigde dat toernooi

slechts als vierde, op één punt van

winnaar Jan de Kluyver. Dat ik niet

de grootste beker kreeg kwam

indirect door Greetje. Als mijn

blonde fee kwam kijken had ik de

neiging stoer te doen om haar te

imponeren en dat kostte punten.

Kippetjes

Wat ik aan dat toernooi heb over-

gehouden is mijn kennis van de

twist. Jules was niet alleen dam-

maar, naar eigen zeggen, ook

twistkampioen van zijn land. Wel,

elke avond werd het oude vloer-

kleed uit de schuur gehaald (!),

schalde het Let’s twist again van

Chubby Checker uit de boxen en

leerden Jannie, Greetje en ik, onder

het toeziend oog van vader en

moeder, soepel met onze heupen te

draaien. Ook een manier om je op

de partij van de volgende dag voor

te bereiden, nietwaar? Na afloop

ging Jules nog een weekje mee

naar Den Haag. De kleine, donkere

charmeur wilde het liefst elke dag

naar het strand. “Om kippetjes te

versieren”, maakte hij van zijn hart

geen moordkuil.

Het dammen plaatste in die tijd

mijn leven duidelijk in een breder

perspectief. Soms was het sociale

randgebeuren zo gezellig dat -

enigszins gechargeerd gesteld - het

spelen van een partij als een

bijkans hinderlijke onderbreking

werd gezien. Maar eenmaal achter

het bord ging ik er altijd volledig

voor; zo zit een Ivens ook wel weer

in elkaar.

Ik herinner me ook nog een jeugd-

toernooi (ik zat al in militaire

dienst!) in Marcanti in Amsterdam

met o.a. Anton Schotanus en

Herman van Westerloo. De 13-jarige

Tonnie Sijbrands speelde in de

laatste ronde met succes op remise

tegen me en won daardoor het

toernooi. Ik wil hier niet echt mee

pronken. Dat zou net zoiets zijn als

toen Sijbrands in zijn ‘Haagse

periode’ ook lid was van de schaak-

club DD en een keer voor het vierde

team of zoiets een partij verloor

van een speler van pakweg

Prometheus 3. De goede man

schreef na afloop op zijn notatie-

biljet: ‘Gewonnen van de wereld-

kampioen’...

Na de swinging sixties kwamen

voor mij de wat serieuzere seven-

ties en eighties. Als (sport)journa-

list en later als echtgenoot en vader

van twee dochters kon en wilde ik

in de weekeinden geen tijd vrij-

maken om te dammen, de club-

competitie uitgezonderd. Ik deed

nog wel mee aan de twee Zeven

Provinciëntoernooien die mijn

vader organiseerde. Gewoon

profiteren van de aanwezigheid

van de wereldtop (zoals Andreiko,

Koeperman, Agafonov, Baba Sy en

Sijbrands) en spelen maar.

Ook was ik in 1973 in het Congres-

gebouw een meer dan belang-

stellend toeschouwer bij de

roemruchte - ook door mijn vader

georganiseerde - match Sijbrands-

Andreiko (22-18). Weet u wie er toen

in de begeleidingsstaf van het

Oranje-paradepaardje zaten? Juist:

Ed Holstvoogd (voortreffelijke

come-back op Axioma Groep Open

NK 2004) en de net afgetreden

KNDB-preses Ebbo de Jong. Wat ‘de

match van de eeuw’ moest worden

ontaardde in ‘de match van de

geeuw’. De kritiek leidde bij Ton

Sijbrands tot een vijftien jaar

durende retraite. Na de affaire-

Advocaat niets nieuws onder de

zon dus. Alleen had in dit geval de

zwarte piet naar Andreiko moeten

gaan, die al snel op achterstand

was gezet en dus moest winnen.

Dat (te) veel partijen een vroeg-

tijdige remisedood stierven kon

derhalve in mijn ogen niet

Sijbrands worden verweten. Stel

(wishful thinking) dat Feyenoord

straks met 2-0 tegen Ajax voorstaat

en dat beide trainers dan een spits

omruilen voor een verdediger. Dan

zegt toch iedereen dat Ruud Gullit

Dammen en twisten in Hoogezand:

over Baba, Jules, Greetje en Tonnie

door Fred Ivens
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groot gelijk heeft en Ronald

Koeman de verkeerde medicijnen

heeft ingenomen, nietwaar?

Het is trouwens sinds die periode,

toen Sijbrands bij RDG trainer/

speler was, dat ik het in de opening

1. 32-28 20-25 2. 37-32 niet in mijn

hoofd zal halen om nu het

‘afzichtelijke’14-20 te spelen. Wie

ook maar een greintje gevoel voor

esthetiek heeft laat zijn hand

automatisch naar schijf 15 gaan, zo

lieten wij (o.a. Bronstring, Holst-

voogd, Varkevisser, Weerheijm) ons

met graagte door de Grote Goeroe

indoctrineren.

Baba Sy won het (dubbelrondige)

Lucas Bolstoernooi 61/62 met vier

punten voorsprong (23 uit 14) op ir.

Geert van Dijk en liefst negen op

z’n landgenoot Mansour Kouaté en

de Fransman Gournier. Bij het

naspelen van z’n partijen in het

toernooiboekje verbaas ik me nog

steeds over de briljante eenvoud en

iets wat ik maar het ‘strategische

oerprincipe’ noem waarmee hij z’n

partijen wint. Een ruiltje hier, een

ruiltje daar, wat opbouwzetten en

ineens is het uit. Een vorm van

‘zwarte dammagie’. Aan bijgaand

Gep Leeflang

Piekeren
Gelukkig, de zomer is weer voorbij. Ik behoor niet tot het

legioen dat tijd heeft om al zijn zorgen weg te spelen in een

van die alleraardigste zomertoernooien en dus sla ik altijd

aan het piekeren, als ik een tijd niet achter het bord heb

gezeten. Zou het wel goed gaan met onze sport? Zou er achter

de schermen wel alles aan worden gedaan om de organisatie

nóg beter te maken? Zouden onze toppers wel in trainings-

kamp zijn om ook internationaal hun mannetje te staan?

Gelukkig zijn er de notulen van de bondsraadvergadering. Bij

thuiskomst verslind ik ze voor een optimale gemoedsrust.

Als verklaard tegenstander van een puntenoverwinning doet

het me dan toch weer goed als ik in de notulen lees wat de

stand van zaken is op dat vlak. Er had immers in Het Damspel

gestaan dat de FMJD een aparte commissie had ingesteld om

de mogelijkheid van een puntenoverwinning in te voeren te

onderzoeken. Henk Fokkinks correctie is adequaat. In het

buitenland begrijpt men de problematiek nauwelijks en

hierover communiceren kost veel tijd. Toch kan dat niet, werd

in de vergadering vermanend gesproken; de voorzitter vindt

een internationale visie wenselijk en dringt aan op

wereldwijde actie.

Tsja, zoiets slingert je dan toch weer op andere gedachten hè.

Als ik het dus goed begrijp gaan we de wereld duidelijk

maken dat er een probleem is, wat het probleem is en dat we

snel een oplossing moeten vinden. Het zou inderdaad wel erg

vervelend zijn als de wereld verstoken blijft van onze remise-

perikelen. Iedereen moet het inderdaad weten, vanaf de

Zuidkaap tot aan Mongolië toe: dit kan zo niet langer!

Actie is nu eenmaal geboden om algehele teloorgang stop te

zetten, zo leer ik uit de notulen. De handen moeten op alle

fronten ineen worden geslagen! Ik lees gelukkig dat de

damsport nog nooit zoveel in de publiciteit heeft gestaan als

de laatste periode, dus dat stemt me dan weer gerust. Maar

een beetje meer publiciteit kan natuurlijk geen kwaad (dat

gaan we immers ook afdwingen via die puntenoverwinning,

meen ik te hebben begrepen, media kunnen dan niet meer

om ons heen) en dus begrijp ik - opnieuw - Henk Fokkink heel

goed. Hij is een beetje verdrietig over het standpunt van onze

voorzitter waarom er vorig jaar geen verkiezing tot dammer

van het jaar is gehouden. Dat zou juist een heel goed PR-punt

zijn! Tuurlijk! Doen!

Alleen sta je dan wel weer meteen voor een dilemma hè. Moet

mijn stem nou naar Ebbo de Jong of Tjalling Goedemoed; voor

dat soort keuzes kom je te staan. Maar goed, dat zijn ook

leuke afwegingen om te beargumenteren in de pers. Geeft

veel publiciteit.

Zou je eigenlijk ook publiciteit kunnen krijgen door een

verslaggever te wijzen om een puntje uit de rondvraag?

Arbiter Van Marle blijkt uit de arbiterscommissie te zijn gezet.

Nou ben ik iemand die zich tijdens een partij graag via een

mobieltje laat souffleren en had ik eerlijk gezegd wel wat

problemen met zijn GSM-hetze, maar wat zou daar nou

achter zitten? 

Je blijft piekeren, zo kort na je zomervakantie. Gelukkig is ‘de

kwestie’-Van Marle zorgvuldig behandeld, zie ik het bonds-

bestuur in de notulen verklaren. Dat stemt me gerust. Als het

KNDB-bestuur zegt dat er zorgvuldig is gehandeld, dan moet

ik daar niet aan twijfelen, heb ik al eerder gemerkt. Geen

gepieker meer. Met een gerust hart ga ik het nieuwe seizoen

in.

Of zal ik die notulen toch nog een keertje nalezen?

NK 2005
Het bestuur van de KNDB is op zoek naar een vereniging

die de organisatie van het NK algemeen in 2005 op zich

zou willen nemen. Verenigingen die hierin zijn

geïnteresseerd of informatie wensen te ontvangen,

kunnen contact opnemen met het bondsbureau.

Overleden
Het bestuur geeft met leedwezen kennis van het

overlijden van: G. Borren, DVV Voorthuizen; L. Adriaans,

De Schuivers, Bakel; K. Postma, DC Dokkum; R. Sikkema,

DC Giekerk; C. Koopman, SNA Heerhugowaard; N. Kalden,

VDV Vianen; R. Zandsteeg, DES Lunteren; G. van

Wijnbergen, MDV Monster; B. Rougoor, VADAC Varsseveld;

J. van Viegen, Amerongen; E.H. Visch, Amerongen; L. van

den Bout, UDG Utrecht; J. Wieringa, DC Lemmer.

Baba Sy

Devauchelle

fragment tegen de Fransman

Devauchelle (zou kort na het toer-

nooi zo tragisch aan kolendamp-

vergiftiging overlijden) is komt

echter geen tovenarij te pas. De

strategie is helder en van alle

tijden: de witte rechtervleugel is al

aan banden gelegd en nu is de

linkervleugel aan de beurt:

Wit (Devauchelle): 22, 27, 28, 32, 38,

39, 40, 47, 48, 50.

Zwart (Baba Sy): 4, 8, 13, 16, 19, 20, 21,

23, 24, 25.

39... 24-29! 40. 39-34 20-24 41. 40-35

29x40 42. 35x44 25-30! 43. 47-42 30-

35 44. 48-43 23-29! 45. 42-37 24-30

46. 50-45 30-34 47. 37-31 21-26 48. 44-

39 26x37 49. 39x30 35x24 50. 32x41

8-12 51. 41-37 24-30 52. 37-31 29-34 53.

38-32 12-17 54. 22x11 16x7 55. 27-22 30-

35 56. 31-27 35-40 57. 27-21 40-44 58.

21-16 34-39(!) 59. 43x34 44-50  en

zwart won. Een overwinning, die

een hedendaagse topspeler niet zou

misstaan.
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Record wereldkampioen 

Alles gewonnen bij 
Wereldkampioen Alexander Georgiev heeft in mei bij de

traditionele INTERFLOOR-simultaan in Zwartsluis een

record gevestigd: hij heeft een score van 100 procent

behaald. In alle voorafgaande INTERFLOOR-simultaans bleef

het bij remises. Alleen voorzitter L.H. Moorman van de

plaatselijke damclub DSS boekte ooit een overwinning tegen

Alexander Schwarzman.

Speaker Bert Dollekamp heette

wereldkampioen Alexander

Georgiev, burgemeester drs. W.J.

Plomp, de deelnemers aan de

traditionele INTERFLOOR-simultaan

en het publiek namens de zeventig-

jarige damvereniging van Zwart-

sluis van harte welkom.

Burgemeester Plomp had een

verrassing voor Georgiev. Hij bood

namens de organisatie van het WK-

dammen 2003 het WK-toernooi-

boek aan. Henk Boers mocht met de

vulpen van burgemeester Plomp

een opmerking in het boek schrij-

ven. Boers wenste Georgiev veel

succes toe in de WK-match tegen

Alexeï Tsjizjov in oktober 2004.

De heer Plomp herinnerde aan de

WK 2003 en de openingsceremonie

met mr. Pieter van Vollenhoven en

met de Commissaris van de Konin-

gin van de provincie Overijssel

mr. G.J. Jansen. Hij prees de

enthousiaste sponsors van DSS, die

de club DSS elke keer weer in de

gelegenheid stellen om grote

evenementen te organiseren.

Georgiev toonde voorafgaand aan

de INTERFLOOR-simultaan het

beslissende moment in de WK-

match tegen Tsjizjov op het grote

demonstratiebord.

De INTERFLOOR-simultaan vond

plaats tijdens de Nationale Sleep-

bootdagen. De deelnemers kwamen

uit Scheveningen, Obdam, Arnhem,

Lelystad, Wapenveld, Zwolle, Steen-

wijk, Giethoorn, Nieuwleusen,

Vollenhove, Hasselt, Genemuiden en

Zwartsluis. Burgemeester Plomp

verrichtte de openingszet aan het

bord van het oudste DSS-lid, de 80-

jarige Marten Strating. Volgens

Strating was hij enkele jaren na de

oprichting van DSS op 14 mei 1934

het jongste lid.

Tijdens de simultaan was het

mogelijk het WK-toernooiboek aan

te schaffen met de handtekening

van Georgiev. Wie deze gelegenheid

heeft gemist, kan het boek bestellen

bij Henk Boers, tel. 038-3868015. Aan

de INTERFLOOR-simultaan deden

ook veel jonge spelers mee. De

jongste deelnemer, Marco ter Haar

uit Lelystad, was 6 jaar.

Er was slechts één moment dat

Georgiev zich zou vergissen. In de

partij tegen Gerrit Jan Mondria kon

Georgiev een schijf aanvallen, maar

daar zou een verwoestende

combinatie op kunnen volgen.

Mondria gaf eerlijk toe dat hij die

combinatie niet gezien zou hebben.

Volgens Georgiev is Mondria zijn

grootste fan.

De speler met de hoogste rating

was Albert Lusink uit Zwolle. Na

een prachtige partij nam Lusink

een wanhoopscombinatie met voor

beide spelers een doorbraak naar

dam. Georgiev bouwde zijn stand

zo op dat Lusink geen dam mocht

halen.

Voor Georgiev was het de eerste

keer dat hij een dergelijke simul-

taan in de openlucht heeft

gespeeld. Hij vond het bijzonder

prettig voor zoveel publiek te

spelen en met een commentator

erbij. Georgiev is damprofessional

en wordt in Rusland gesponsord

door oliemaatschappij Bashneft. Hij

komt uit voor damvereniging

Bashneft uit Oefa. Deze vereniging

is twee keer Europees kampioen

geworden.

Blindpartij

Na afloop van de simultaan speelde

Alexander Georgiev nog een blind-

dampartij tegen subtopper en

speaker Bert Dollekamp. Henk

Boers gaf de zetten in het Russisch

door. Het wereldrecord blind-

simultaandammen staat op naam

van Ton Sijbrands. Hij speelde

tegen 22 tegenstanders. Deze ene

partij was bijzonder moeilijk omdat

er veel lawaai was. Een tiental

zetten voor het einde zag Georgiev

het winnende plan. Hij sloot de

partij op een sublieme wijze af.

Dollekamp kwam nog op dam,

maar daarna volgde een winnende

combinatie.

Prestaties

De prestaties van Georgiev tot nu

toe: Wereldkampioen junioren

Zaporozje (Oekraïne) in 1992;

Wereldkampioen junioren Amstel-

veen in 1993; Wereldkampioen

junioren Chartres, Frankrijk in1994;

Europees kampioen senioren

Lubliniec (Polen) in 1995; Wereld-

kampioen Rapid in Nederland in

1999; Wereldkampioen teams in

Van links naar rechts: Henk Boers, Alexander Georgiev,

burgemeester drs. W.J. Plomp en Bert Dollekamp bij het aanbieden

van het WK 2003 toernooiboek.
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 Georgiev:

 Interfloorsimultaan

Londen met Tsjizjov en Milshin

2000; Europees clubkampioen in

Oefa in 2000; Winnaar Challenger-

toernooi in Jakoetsk in 2002;

Wereldkampioen 2002 in de match

tegen Tsjizjov in 2003 in Oefa en

Izjevsk; Wereldkampioen 2003: met

20 spelers gelijk geëindigd met

Tsjizjov en Valneris en wereld-

kampioen na het winnen van de

barrage in Zwartsluis; Oktober 2004

volgt de match tegen Tsjizjov in

Rusland. Hij werd bovendien vijf

keer Russisch kampioen in 1994,

1995, 1997, 2000 en 2002.

Alexander Sergejewiets Georgiev is

geboren op 17 juli 1975 in de buurt

van Novgorod en Sint Petersburg.

Hij is in 1996 getrouwd in Isimbaj

met Goesel Isjmoratowa (Russisch

damkampioene in 2001 en 2002).

Zijn zoontje Serge is 3 jaar en zijn

dochtertje werd een paar dagen na

afloop van de WK 2003 geboren. Hij

studeerde economie aan de

universiteit van Sint Petersburg.

Toen hij in 1995 Europees kampioen

werd, stopte hij met zijn studie en

richtte zich volledig op de dam-

sport. Hij woonde tot 1996 in Sint

Petersburg en na zijn huwelijk

woonde hij tot 2003 in Isimbaj.

Vanaf 2003 woont hij met zijn

gezin in Sint Petersburg.

Georgiev was zeven jaar toen hij

met dammen begon. Hij kreeg les

aan het Pionierpaleis in Sint

Petersburg. De eerste lessen

bestonden uit een onderlinge

competitie en er werden enkele

eenvoudige combinaties geleerd.

Het contact met de overige jeugd-

leden was interessant. Er werd ook

getafeltennist en gevoetbald als het

weer goed was. Het meest

interessante wat hij uit het eerste

jaar herinnert is: op een keer werd

een toernooi georganiseerd en een

van de spelers speelde al drie jaar

en won alle vier partijen van

iedereen en drie van Georgiev,

maar Georgiev versloeg hem een

keer. Zijn opponent was erg verrast.

Georgiev beschouwt dit als zijn

eerste grote succes in de damsport.

Hij houdt van Nederland en

Zwartsluis in het bijzonder.

Georgiev was al vaak in Nederland.

Sint Petersburg heeft enkele

overeenkomsten met Nederland.

Tsaar Peter de Grote studeerde o.a.

scheepsbouw in Nederland. Hij

bracht kennis van de scheepsbouw

en van de Nederlandse cultuur naar

Rusland.

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

Foppe de Haan en
Bettine Vriesekoop
sprekers op
sporthistorisch congres

Op 26 november 2004 wordt in het Abe Lenstra

Stadion in Heerenveen een eendaags sport-

historisch congres gehouden onder de titel

‘Sportgeschiedenis - Tussen Feit en Mythe’.

Aanleiding is een halve eeuw betaald voetbal in

Nederland en het vertrek van Foppe de Haan als

coach bij SC Heerenveen.

De Haan zal een van de inleiders zijn op het congres.

Anderen zijn Bettine Vriesekoop, prof.dr. Ronald

Renson van de Katholieke Universiteit Leuven, prof.dr.

Theo Stevens, die de onlangs opgezette leerstoel

sporthistorie bekleedt aan de Vrije Universiteit te

Amsterdam, dr. Maarten van Bottenburg,

sportonderzoeker, Matty Verkamman, journalist en

voetbalhistoricus en drs. Gerrit Valk, oud-Tweede-

Kamerlid (PvdA) die in november hoopt te promoveren

op een proefschrift over de geschiedenis van het

betaald voetbal in Alkmaar.

De organisatie van het congres is in handen van dr.

Pieter Breuker van de Rijksuniversiteit Groningen,

sport- en kaatshistoricus, dr. Yme Kuiper, eveneens van

de Rijksuniversiteit Groningen, antropoloog en

cultuurhistoricus, Wio Joustra, plaatsvervangend

hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant en Henk

Hoekstra, commercieel directeur van SC Heerenveen.

Ook dr. Pieter Breuker en dr. Yme Kuiper houden een

inleiding.

De geschiedenis van de sport centraal zal worden

benaderd vanuit diverse invalshoeken zoals de

sociologische, antropologische, culturele en

journalistieke. De plenaire lezingen van Renson en

Stevens vallen onder de noemer Sportgeschiedenis:

ontstaan, reputatie, kansen, problemen,

onderzoekstrends, zowel in internationaal als

nationaal perspectief. Vriesekoop zal ingaan op de

diverse (sport)culturen waarmee ze in haar lange en

succesvolle loopbaan als tafeltennisster te maken

heeft gehad.

Na het plenaire deel vinden twee parallelsessies plaats

over ‘Sportwerelden in Verandering’ (Valk, Kuiper,

Verkamman) en ‘Sport, Identiteit en Etniciteit’ (De

Haan, Breuker en Van Bottenburg). Het congres wordt

afgesloten met een gezamenlijk bezoek van

congresgangers en inleiders aan het Museum voor

Moderne Friese Kunst ‘de Belvedère’ in de bossen van

het nabij Heerenveen gelegen Oranjewoud, dat 24

november officieel wordt geopend. De Friese Pers,

uitgever van onder meer de Leeuwarder Courant, geeft

een boek uit waarin de inleidingen zijn gebundeld en

dat op het congres wordt gepresenteerd.

De kosten bedragen 75 euro per persoon, inclusief

buffet, boek en museumbezoek(vervoer per bus) met

een hapje en een drankje.

Opgave bij: mevrouw T. Piersma-van der Zee, Van

Aylvaweg 34, 8748 CE Witmarsum, tel. 0517-531579; e-

mail: teuniepiersma@tiscali.nl.
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Oud-wereldkampioen Guntis Valneris heeft in Den Haag op het nippertje het Open Neder-

lands Kampioenschap 2004 gewonnen. Valneris kon zich pas door winst in de laatste ronde

van het Axioma Groep Open op de eerste plaats nestelen door winst op koploper Anikeev.

Het Axioma Groep Open 2004 telde

118 deelnemers. Dezelfde formule is

gehanteerd als in de voorgaande

toernooien: negen wedstrijden in

acht dagen. Dankzij hoofdsponsor

Axioma Groep en een groot aantal

subsponsors kende het toernooi

Eindstand tot en met de spelers met 9 punten:

24. Cor van Dusseldorp 9 11 72

25. Ganbatar Ganjargal 9 11 72

26. Peter van der Stap 9 11 72

27. Francis Tholel 9 11 70

28. Arjan van den Berg 9 11 70

29. Andrew Tjon A Ong 9 11 69

30. Aboubacar Diop 9 11 68

31. Thomas Wielaard 9 11 67

32. Radjinder Jharap 9 11 67

33. Wouter van Beek 9 11 65

34. Sven Winkel 9 10 75

35. Ton Burgerhout 9 10 74

36. Krijn Toet 9 10 72

37. Huib van der Vossen 9 10 71

38. Ad van Tilborg 9 10 69

39. Wim Bremmer 9 10 68

40. Jos de Wild 9 10 66

41. Guido Verhagen 9 10 64

42. Randy Cardozo 9 10 64

43. Bé Eggens 9 10 64

44. Arthur Hanssens 9 10 64

45. Bruno Feret 9 10 63

46. Darya Tkachenko 9 10 62

1. Guntis Valneris 9 14 78

2. Yuriy Anikeev 9 14 76

3. Kees Thijssen 9 14 74

4. Ron Heusdens 9 13 83

5. Jean-Marc Ndjofang 9 13 81

6. Vadim Virny 9 13 81

7. Alexander Baljakin 9 13 80

8. Hans Jansen 9 13 76

9. Leopold Sekongo 9 13 75

10. Yuriy Lagoda 9 12 82

11. Evert Bronstring 9 12 76

12. Steven Wijker 9 12 74

13. Ed Holstvoogd 9 12 74

14. Herman van Westerloo 9 12 74

15. Arjen de Mooij 9 12 73

16. Patrick Stork 9 12 70

17. Bas Messemaker 9 11 81

18. Bart Terwel 9 11 79

19. N’Diaga Samb 9 11 76

20. Alfons Ottink 9 11 75

21. Wouter Ludwig 9 11 75

22. Ruud van Drunen 9 11 74

23. Daouda Soumah 9 11 73

Guntis Valneris -

Yuriy Anikeev 2-0

1. 34-30 17-22  2. 40-34 11-17

3. 44-40  6-11  4. 32-28 19-23

5. 28x19 14x23  6. 50-44 10-

14  7. 31-27 22x31  8. 36x27 13-

19  9. 41-36  8-13 10. 30-24

20x29 11. 33x24 19x30 12.

15x24  5-10  13. 46-41 1-6 14.

37-31  2-8 15. 42-37 17-22 16.

34-29 23x34 17. 40x29 14-19

18. 39-33 19x30 19. 29-23

18x29 20. 33x35 10-14 21.

27x18 12x23 22. 37-32 15-20

23. 47-42  7-12 24. 44-39 13-

18  25. 31-27  9-13 26. 41-37

13-19 27. 37-31  8-13 28. 39-33

20-24 29. 33-28 14-20 30.

49-44  3-8 31. 43-39 20-25

32. 44-40 11-17  33. 31-26  4-9

34. 42-37!

Van cruciaal belang is dat

zwart hier niet kan

ontsnappen met 16-21?

27x16 18-22 door 35-30!

34...24-30 35. 35x24 19x30

36. 28x19 13x24  37. 37-31 17-

21 38. 26x17 12x21 39. 40-35!

6-11 40. 27-22! 18x27 41.

31x22 8-12 42. 48-42 9-13 43.

42-37 21-26 44. 32-27 12-18

45. 45-40 11-17 46. 22x11 16x7

47. 40-34 7-11 48. 38-32 13-19

49. 32-28 18-23 50. 28-22 11-

16 51. 36-31 en uit.

Valneris op nippertje Open
Kampioen van Nederland

weer een topbezetting - zie de

eindstand - en een aantrekkelijk

prijzengeld.

Vlak voor het toernooi begon tra-

den er nog een paar wijzigingen op

in de top van het deelnemersveld.

Zo kon oud-wereldkampioen Iser

Koeperman niet meedoen door een

operatie. Twee deelnemers werden

toegevoegd: nationaal kampioen

Kees Thijssen en Jean-Marc

Ndjofang. Hiernaast de partij die

het toernooi besliste.

47. Johan Demasure 9 10 61

48. Stefan Stapper 9 10 60

49. Fons Huybrechts 9 10 60

50. Erik van Kampen 9 10 60

51. Pertap Malahé 9 10 59

52. Marco Veronesi 9 9 74

53. Luca Lorusso 9 9 71

54. Jan de Koning 9 9 66

55. Henk Stroetinga 9 9 65

56. Leo Rosendaal 9 9 64

57. Dirk van Schaik sr 9 9 64

58. Anko Baksoellah 9 9 64

59. Jimmy Depaepe 9 9 63

60. Antra Valnere 9 9 62

61. Anthony Keijzer 9 9 61

62. Jan Terpstra 9 9 59

63. Bas Baksoellah 9 9 58

64. Frans Poorter 9 9 56

65. Edwin Torn 9 9 55

66. Coen Jong 9 9 54

67. Hans Jacobsen 9 9 54

68. Roy Liem-Kon-Tja 9 9 50

De beslissende wedstrijd:

Guntis Valneris (met wit)

wint van Yuriy Anikeev.
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Lambert-Jan Koops, de

vorige hoofdredacteur van

Het Damspel, heeft een

damboek samengesteld

met de inspirerende titel

‘15/36’ en de ondertitel ‘een

verzameling combinaties

waarin de hoge randschijf

een actieve rol speelt.’ Het

boek was al een jaar af,

maar door allerlei proble-

men met de diagrammen

en de druktechnische ver-

werking, heeft de uitgave

op zich laten wachten.

Zoals de combinatie van

titel en ondertitel al doen

vermoeden gaat het boek

over combinaties. Er zijn

zes hoofdgroepen:

1. Partijcombinaties met

een zwarte schijf op 36 

2. Composities met een

zwarte schijf op 36 

3. Partijcombinaties met

een witte schijf op 15 

4. Composities met een

zwarte schijf op 36 

5. Partijcombinaties na de

achterloop 31-36? 

6. Composities met als

laatste zet de achterloop

31-36? 

De composities zijn uiter-

aard composities binnen

het kader van de partij-

problematiek. Hoofdgroep

1 bevat 139 standen, groep

2 417, groep 3 50, groep 4

44, groep 5 14 en groep 6

80. In totaal dus 744 stuks.

Er is per hoofdgroep een

poging gedaan de dia-

grammen te rangschikken

naar oplopende moeilijk-

heid. De diagrammen bij

de composities zijn inge-

deeld naar oplopende

standgrootte. De praktijk-

combinaties zijn ingedeeld

naar het aantal zetten van

de slagenwisseling.

Behalve de diagrammen en

de oplossingen bevat het

boek een uitgebreid voor-

woord, een namenregister,

een slagregister (kenmerk-

lijsten) en een bronnenlijst.

Dit alles is samengevoegd

in 256 bladzijdes op A5-

formaat.

Hierbij een aantal diagram-

men, uit elke hoofdgroep

één.

Uit hoofdstuk I. Het is

diagram 46 in het boek en

komt uit de partij B. van

Straten - L. Smit.

Uit hoofdstuk II. Het is

diagram 354 uit het boek

en betreft een compositie

van P. Kuijper.

Uit hoofdstuk III. Het is

diagram 601 uit het boek

en de stand is afkomstig

uit de partij W. Sjapow - J.

Sjipow.

Uit hoofdstuk IV. Het is

diagram 650 uit het boek

en is een compositie van

M. Douwes.

Uit hoofdstuk V. Het is

diagram 664 uit het boek

en afkomstig uit de partij

M. Fabre - L. Ottina waarbij

de kleuren zijn verwisseld.

Zwart speelde 1... 26-31

2.32x23 31-36? en wit won.

Uit hoofdstuk VI. Het is

diagram 679 uit het boek

en een compositie van

D. Vuurboom.

Oplossingen van de

standen:

Diagram 46: 1.17-12 7x18

2.27-22 28x17* 3.35-30 36x27

4.30-24 19x30 5.25x32

Diagram 354: 1.37-31 26x48

2.47-41 48x45 3.44-39 36x47

4.39-34 45x29 5.33x22 47x24

6.28x10 17x37 7.25x3 5x14

8.3x6

Diagram 601: 1.24-19 13x24

2.37-31 26x28 3.33x13 9x18

4.39-33 21x32 5.34-39 23x34

6.40x9 4x13 7.15x4

Diagram 650: 1.32-28 23x32

2.38x27 22x42 3.41-37 42x31

4.36x27 21x32 5.29-23 18x38

6.39-33 38x29 7.34x21 25x45

8.21-17 11x22 9.44-40 45x34

10.43-39 34x43 11.49x9 4x13

12.15x4 16-21 13.4x16 6-11

14.16x7 2x11 15.26-21

Diagram 664: 1... 26-31

2.32x23 31-36? 3.42-38 36x47

4.23-19 47x33 5.39x17 12x21

6.29-23 20x18 7.19-14 9x20

8.30-24 20x29 9.34x1

Diagram 679: 1.35-30 36x27

2.28-23 19x39 3.16-11 25x23

11x2

Nieuw boek van Lambert-Jan Koops:

Combinaties met ‘de hoge randschijf’
Het boek is gebrocheerd

(genaaid en gelijmd) en

van A5-formaat. Op web-

site www.lambertjan.nl is

onder het kopje ‘books’ de

omslag van het boek te

bekijken. Het boek kost

18,00 euro, exclusief 2,25

portokosten. Bestellen kan

door een mailtje te sturen

naar info@lambertjan.nl of

door 20,25 over te maken

op bankrekeningnummer

31.29.08.539 t.n.v. L.J.A. Koops

te Nijmegen o.v.v. het adres

waar het naar toe moet.

PCBEST
the software company from POLAND

✗ We are ready to make software FOR
YOUR COMPANY.

✗ We are ready to participate in Your
software projects.

✓ There is no technological difference
between Poland and Holland.

✓ Still BIG difference in programmers
salary!

USE THIS DIFFERENCE
IMMEDIATLY

IT’S GETTING SMALLER 
EACH YEAR !!!

contact:
email: pcbest@pcbest.com.pl
address:
Plac Orla Bialego 1, 70563 Szczecin
POLAND
FAX: +48 91 4882288

PCBEST - DRAUGHTS sponsor
Admiral PCBEST Szczecin
Polish Champion 2001, 2003, 2004

Polish Cup Winner 2002, 2003

!!! SAFE YOUR MONEY !!!
with PCBEST

advertentie
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Prachtig boek over Fries
dammen van Hiele Walinga

de toen bekende schrijver Willem

van Swaanenburg (Zutphen 1679 -

Amsterdam 1728). Uit deze

publicatie kan worden opgemaakt

worden dat men in Amsterdam al

vóór 1725 op de hoogte was van het

‘Molkweerder’ dammen en daarom

mag er wel worden aangenomen

dat er in Friesland zelf al voor 1700

werd gedamd op de manier die nu

als het Friese spel bekend staat, Dit

damspel werd ook naar Frankrijk

‘geëxporteerd’, waarschijnlijk door

Nederlandse patriotten die in 1787

in groten getale naar dat land

vluchtten. In Frankrijk had uiter-

aard nog niemand van Molkwerum

gehoord en daarom werd het spel

daar ‘Jeu de dames à la Babilonien’

genoemd, Babylonisch dammen

dus, wat verwijst naar de spraak-

verwarring van Babel in de bijbel.

Het spel, of een variant daarvan,

werd later ook bekend in Engeland,

Denemarken en de Oostzeelanden,

waarschijnlijk door toedoen van

Hollandse zeelui. Alleen in Fries-

land wist het zich tenslotte te

handhaven.

In Molkwerum woonde in de tijd

van het ‘Molquerents dammen’ een

rauw slag volk van - vooral - zee-

vaarders. Er werd een heel aparte

variant van het Fries gesproken en

de huizen stonden er schots en

scheef door elkaar, alsof ze zonder

enig systeem er maar wat waren

neergesmeten. De naam ‘Mol-

querents’ voor Fries dammen is

daarmee wel verklaard: voor

degenen die het spel niet kennen is

het immers - vooral omdat er ook

horizontaal en verticaal mag wor-

den geslagen - net zo verwarrend

als de vroegere plattegrond van

Molkwerum.

Hoewel de Dambûn Frysk Spul pas

in 1932 werd opgericht, werd er

lang voor dat jaar, al zeker ruim

twee eeuwen dus, ook al enthou-

siast (op z’n Fries) gedamd, zo laat

Walinga overtuigend zien. De

eerste damadvertentie is te vinden

in de Leeuwarder Courant van 26

januari 1805. Hierin kondigt Geertje

Abes, kasteleinse in Scharnegou-

tum, aan dat ze op 3 februari van

dat jaar in haar café een zilveren

tabaksdoos en een zilveren horloge-

Schrijf eens een uitgebreid boek over een spel of een

sport waarin alle facetten van deze sport volledig

aan hun trekken komen - en dan vooral ook de

historie -, maar zorg er tegelijkertijd voor dat het

boek toch prettig leesbaar en zelfs meeslepend

wordt.

zo stelt Walinga, want het heeft op

zijn minst even oude papieren als

het kaatsen en het is veel ouder

dan het skûtsjesilen en het

fierljeppen. Het Fries dammen

wordt, en ook dat is opmerkelijk,

trouwens niet eens in heel Fries-

land beoefend, net zoals het

kaatsen. Opvallend genoeg is het

gebied waar het Fries dammen

bewaard is gebleven ongeveer

gelijk aan de Friese kaatshoek:

noordelijk en westelijk van de lijn

Workum-Sneek-Grou-Kollum.

Er wordt Walinga vaak gevraagd

waarom hij Fries damt en niet

‘Hollands’ of ‘Pools’. In deze laatste

spelsoort kun je immers een

wereldtopper worden, terwijl je als

Fries dammer alleen in een deel

van Friesland bekend kunt worden.

Walinga: “Niet alleen de grootte

van het gebied waar het spel

gespeeld wordt is van belang, maar

veel meer de ‘inhoud’ van het spel.

Wat dat betreft hebben de spelers

van het Friese spel wel wat weg

van kaatsers. Een aantal kaatsers

zou, gezien aanleg en vaardig-

heden, ook wel topvolleyballer of

toptennisser kunnen zijn. Toch

hebben ze gekozen voor het kaat-

sen omdat ze dat nou eenmaal zo’n

machtig mooie sport vinden”.

Naast het Spaans dammen (op een

schaakbord), waarvan de eerste

melding in de Nederlanden te

vinden is in het ‘Vlaams woorden-

boek’ dat in 1557 in Antwerpen

werd uitgegeven, ontstond in de

Nederlanden een variant op een

bord van honderd velden, dat ‘Pools

dammen’ werd genoemd. Het is

overigens onduidelijk waar die

aanduiding ‘Pools’ vandaan komt,

zo valt uit Walinga’s boek op te

maken. Het oudste dambord-met-

honderd-velden in Nederland

dateert uit 1696 en berust in het

museum in Hoorn. Tegelijk met het

‘Poolse’ damspel, maar het kan

volgens Walinga ook (kort) ervoor

of erna zijn geweest, ontstond in de

Nederlanden nog een variant: het

‘Molquerents dammen’, genoemd

naar het dorpje Molkwerum in de

Friese Zuidwesthoek. Van het

‘Molquerents dammen’ is voor het

eerst sprake in 1725, in een boek van

In de harde praktijk van het schrij-

ven is dat een bijna onmogelijke

opgave. Toch is het Hiele Walinga

(1927) uit het Friese Oudega,

gemeente Wymbritseradeel (er zijn

maar liefst drie Oudega’s in

Friesland) gelukt in zijn werk ‘Oer

alles! Skiednis en ûntjouwing fan it

Frysk damjen’ (Over alles! Geschie-

denis en ontwikkeling van het Fries

dammen). Een groter compliment is

bijna niet mogelijk, maar het komt

Walinga volledig toe.

In zijn woord vooraf citeert Walinga

de Amerikaanse schrijver F. Scott

Fitzgerald: “Je schrijft niet omdat je

iets wilt zeggen, maar omdat je iets

te zeggen hébt”. Welnu, deze woor-

den die Walinga bij het schrijven

van het boek steeds voor ogen

stonden, zo meldt hij, maakt hij in

zijn boek volledig waar. Deze lof

moet echter ook gaan naar de

uitgever, de Fryske Akademy in

Leeuwarden, die het levenswerk

van Hiele Walinga (zelf een topper

in het Friese dammen) in een

buitengewoon aantrekkelijke en

verzorgde vorm heeft gegoten. Bij

de officiële presentatie van ‘Oer

alles!’ op zaterdag 1 mei jl. in

Oudega (W), waarvan een verslag

in dit blad te lezen was, werd ook

het woord ‘monument’ gebezigd.

Ook dat woord is op deze publicatie

volledig van toepassing.

Het Fries dammen kan worden

gerekend tot het cultureel erfgoed

van Friesland, zo schrijft Walinga

verder, net zoals het kaatsen, het

skûtsjesilen (wedstrijdzeilen met

oude, tjalkachtige vrachtschepen)

en het fierljeppen (polsstok-

verspringen). Maar over de geschie-

denis van het Fries dammen is tot

nu toe (dus tot zijn boek op 1 mei

werd gepresenteerd) amper wat

geschreven en ook in de media

wordt deze denksport bepaald niet

rijkelijk bedeeld. Zulks ten onrechte,

door Albert Schootstra



ketting zal laten ‘verdammen’. Dit

dammen-in-de-kroeg werd in

Friesland een zeer populair ver-

schijnsel. Het is zeer verleidelijk

meer van dergelijke voorbeelden 

- die Walinga in ruime mate geeft -

aan te halen. Hier wil slechts

gezegd zijn dat in ‘Oer alles!’ letter-

lijk alle aspecten van het Fries

dammen aan de orde komen. De

geschiedenis, topdammers, clubs,

kampioenschappen en ga zo maar

door. Zelfs de wijze waarop het

Fries dammen in dichtvorm is

beschreven komt aan de orde.

Het is geen ‘technisch’ boek en

zodoende is het uitermate aan te

bevelen óók aan mensen die niets

van (Fries) dammen weten maar

geïnteresseerd zijn in (vooral de

geschiedenis van) denksporten in

het algemeen, sterker nog: die

domweg geïnteresseerd zijn in

geschiedenis in het algemeen.

Nog één voorbeeld: Jurjen Tolsma

uit Sint Jacobiparochie (1886-1966),

een sterk dammer (zowel ‘Pools’ als

‘Fries’) en een dito schaker. In 1914

moest Tolsma opkomen voor mili-

taire dienst omdat er in verband

met de oorlogsdreiging een

mobilisatie was afgekondigd. Hij

werd gelegerd in Tilburg en ont-

moette daar een andere militair,

Herman Hoogland, in die tijd

wereldkampioen in het Hollandse

(Hoogland gebruikte de term ‘Pools’

niet) spel. Het werd het begin van

een lange vriendschap tijdens

welke de mannen ‘elkaars’ spel-

soorten leerden kennen én waar-

deren en elkaar in officiële matches

in beide spelsoorten bestreden. Zeer

interessant.

Het boek van Hiele Walinga (ISBN-

nummer 90-6171-947-X) kost voor

leden en ‘stipers’ (donateurs) van de

Fryske Akademy 20 euro. Anderen

betalen 22,50 euro. Warm

aanbevolen!!!

Wereldkampioen Alexander Georgiev uit St. Petersburg

heeft in juli het vierde Toptoernooi van het DUWO

Kennisstad Damfestival op zijn naam geschreven.

De 29-jarige Rus sloot het regu-

liere toernooi af met een derde

plaats, één punt achter natio-

naal kampioen Kees Thijssen en

de Senegalese grootmeester

N’Diaga Samb. Hij won echter

overtuigend het afsluitende

rapidtoernooi, dat meetelde

voor het eindklassement.

Thijssen werd daarin derde,

Samb gedeeld vierde. Door dit

resultaat werd Georgiev eerste,

Thijssen tweede en Samb derde.

In de Meestergroep werd de

eerste plaats gedeeld door de

Friese kandidaat-meester

Tjalling Goedemoed en wereld-

kampioene Olga Kamyshleeva

uit Heerlen. Ook hier viel de

beslissing in de afsluitende

rapidcompetitie. In het reguliere

toernooi had Goedemoed maar

liefst vier punten voorsprong

opgebouwd op Kamyshleeva.

Slechts in het onwaarschijnlijke

scenario waarin Kamyshleeva

het rapidtoernooi zou winnen

en Goedemoed op de laatste

plaats zou eindigen, zou de

wereldkampioene de titel

pakken. Toch was deze situatie

in de voorlaatste ronde bereikt.

Kamyshleeva won het rapid-

toernooi onbedreigd.

Goedemoed speelde in de

laatste ronde remise. Door een

nederlaag van de veelvoudig

Westlands kampioen Fred Ivens

schoof de Fries echter nog juist

een plaatsje op en behield hij

zijn eerste plaats, zij het dat hij

deze moest delen met

Kamyshleeva. Derde werd Euro-

pees kampioene Tanya Chub.

Open Toernooi

In het Open Toernooi prolon-

geerde de huidige Westlandse

kampioen Peter van der Stap

zijn titel. De man uit Maassluis

boekte in de laatste ronde een

puntenoverwinning met 3-1 op

Uit de Meestergroep het beslissende moment uit de partij

Kamyshleeva-Goedemoed.

Eindstand Top Toernooi:

1. Alexander Georgiev 18

2. Kees Thijssen 17

3. N’Diaga Samb 15 1/2

4. Jean Marc Ndjofang 13 1/2

5. Guntis Valneris 13

6. Zoja Golubeva 8

Eindstand Meestergroep:

1./2. Tjalling Goedemoed 21

1./2.Olga Kamyshleeva 21

3. Tanya Chub 13

4./5. Fred Ivens 12

4./5. Geert Prinsen 12

6. Michele Borghetti 8

Top vijf Open Toernooi:

1. Peter van der Stap 28

2. Yuriy Lagoda 26

3. Leopold Sekongo 25

4. Ganjargal Ganbaatar 24

5. Daouda Soumah 24

Wereldkampioen
Georgiev wint DuWo
Kennisstad Toptoernooi

de Ivoriaan Daouda Soumah. Zijn

belangrijkste concurrent de

Oekraïener Yuriy Lagoda kwam niet

verder dan remise tegen Ganjargal

Ganbaatar uit Mongolië. Lagoda

bleef tweede, de derde plaats was

voor de Ivoriaan Leopold Sekongo.

37... 9-13! Want 34-29? 14-20! 17-22

enz. 38. 33-28 24-30 39. 35x24

19x39 40. 43x34 14-20 41. 25x14 13-

19 42. 14x23 18x40 43. 28-22? Mist

de laatste remisekans door 48-

43! 40-44 41-36. 43... 17x28

44.32x23 21x32 45. 37x28 26x37

46. 41x32 12-18! 47. 23x12 11-17 48.

12x21 16x38 49. 28-23 40-45 50.

23-19 45-50 51. 48-42 38x47 52. 19-

13 47-24 53. 13-9 24x13 54. 9x18 50-17 55. 46-41 17-8 56. 41-37 6-11

57.37-32 11-17 en wit geeft zich gewonnen. Een winst zoals je van

de redacteur van de Eindspelrubriek mag verwachten!
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DamMentor

Met dit in gedachten kwam de

KNDB al rond 1998 op de gedachte

trainingsvormen op de computer

mogelijk te maken. Testkees (een

programma waarin in kinderen zet-

jes konden oplossen in verschillen-

de moeilijkheidsgraden) was een

redelijk succes geweest, maar het

was niet compleet genoeg en dus

moest er een opvolger komen.

Alle begin is moeilijk en daarom

kwam er pas vorig jaar een door-

braak: een aantal studenten infor-

matica werd via Wieger Wesselink

bereid gevonden (er stonden

natuurlijk een aantal studiepunten

tegenover) het geheel te program-

meren. Ondertussen was het inter-

net zover opgerukt dat er veel meer

kinderen kunnen worden bereikt

via een internetversie dan via een

standalone-versie. Voor degenen

onder ons zonder internet: er komt

alsnog wel een standalone-versie in

de zeer nabije toekomst.

De nieuwste versie van DamMen-

tor is zeer binnenkort te vinden op

www.dammentor.nl, ook te

bereiken via www.damz.nl. Hier

kunnen kinderen, maar natuurlijk

ook geïnteresseerde volwassenen,

de eindspelthemaboekjes van

Pieter Bergsma doornemen, maar

ook, zonder de map mee naar huis

te hoeven nemen van de club, de

Jannes van der Wal-cursus oefenen.

De opgaven worden automatisch

door de computer nagekeken. In-

middels is ook de Wiersma-cursus

beschikbaar. Aan de Sijbrands-

cursus wordt nog gewerkt en ook

de hogere niveaus zullen aan bod

komen.

Voorlopig worden om praktische

redenen alleen combinaties aan-

geboden. Er zijn echter ook andere

werkvormen mogelijk die ook in de

cursusmappen gebruikt worden,

zoals:

• Meerkeuzevraag

• Overgebleven stand opzetten

• Belangrijke fragmenten

selecteren (filmen)

• Overgebleven stand opzetten

Voor elke goed opgeloste vraag

krijg je punten (zo rond de 4 per

opgave, misschien was 4000 meer

in de geest der computerspelle-

tjes...), en voor een voldoende

afgerond thema kun je een digitaal

certificaat verkrijgen. Dat kun je

dan uitprinten en boven je bed

hangen en er over opscheppen

tegen je vriendjes. Heerlijk!

We kennen ze allemaal: kinderen die urenlang in een bedompt hokje naar een

televisie of computerscherm zitten te staren om maar zo snel mogelijk een spelletje

uit te spelen of een topscore te verbeteren. Pokemon, Mario Bros., Quake, Halflife: ze

zijn niet meer weg te denken.

Nu kunnen wij als dammers schande roepen en ons gelukkig prijzen dat er zo af en

toe ook nog kinderen urenlang in een bedompt hokje naar een dambord zitten te

staren... Maar we kunnen het ook zonniger inzien: dat  kinderen zoveel achter de

computer zitten, kunnen we gebruiken in ons voordeel. Computers lenen zich goed

om allerlei damactiviteiten op te ondernemen, en dus is het een goed medium om

de damsport onder de aandacht te brengen bij kinderen. on line dammen met een rating,

want rating: ooooh dat vinden we

zo mooi. Niet voor niks gebruiken

middelmatige dammers op VOG

(een andere on line damsite) soms

een computer om hun rating op te

vijzelen. Alles voor een rating! 

Omdat VOG altijd wat lange down-

loadtijden had en zo af en toe niet

meer te installeren viel, kwam bij

de KNDB het idee om zelf een on

line damserver te ontwikkelen.

Deze is geheel gratis (in tegenstel-

ling tot VOG, waar na een maand of

drie je account wordt verwijderd,

tenzij je een som geld op tafel legt)

en maakt gebruik van het Glicko

Rating systeem: een verbetering op

het ELO ratingsysteem (wat bijvoor-

beeld de KNDB en de FMJD gebrui-

ken) door rekening te houden met

je speelfrequentie.

Ook Damserver (www.damserver.

nl) is samen met een aantal

studenten van de TU Eindhoven

ontwikkeld als project voor hun

studie. De eerste versie was dan ook

wel werkend, maar al te stabiel was

het niet en hier en daar was wel

een programmeerfout te ontdek-

ken. Maar, het project was geslaagd

en dus moest iemand anders dit

puin maar opruimen...

Gelukkig zijn er nog hardwerkende

eerlijke lui op deze wereld en drie

studenten vonden het zo’n leuk

project dat ze er in hun vrije tijd

(vanzelfsprekend tegen enige

betaling) een geheel stabiele en

nagenoeg foutloze applicatie van

hebben weten te maken.

De damhooligans die eerder de spe-

lers van testversie van Damserver

10x10 wisten te treiteren door

gebruik te maken van de escape-

toets-truc, zijn hiermee buiten spel

gezet. En nadat het geheel getest is

met duizenden mensensimuleren-

de bots die tegelijkertijd de server

bestormden, kunnen we er zeker

door Arjen de Mooij

Damserver en DamMentor:

Dammen en trainen on line

DamMentor: kies welke

opgaven je wilt maken. Het

programma houdt bij

welke opgaven je al eerder

hebt afgrerond.

DamMentor: een opdracht.

DamMentor: de opgaven

worden automatisch

nagekeken.

Damserver

Ook de volwassen medemens is

niet meer achter de computer weg

te slaan - wie zakt er niet zo af en

toe in een diepe depressie weg als

de computer weer eens crasht en

niet meer aan de praat te krijgen is.

En wat is er nou leuker dan on line

spelletjes spelen, en als we daar

toch zijn, wat is er nou leuker dan

on line dammen? Nou, nou??? Juist

Damserver: inloggen.
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De goede contacten tussen

Sijbrands en Wildkamp zorgen er-

voor dat er weer een recordpoging

zal worden ondernomen. Opnieuw

zal het Luttense bedrijf als sponsor

optreden. Op 17 en 18 december

treedt Sijbrands in het strijdperk

tegen 24 tegenstanders. Sijbrands

bevindt zich daarbij in een ruimte

zonder dambord, zonder zichtbare

tegenstanders en zonder hulp-

middelen. Het evenement gaat van

start op vrijdag 17 december om

16 uur. Er wordt rekening mee

gehouden dat er tot in de namid-

dag van 18 december wordt door-

gedamd. Het wordt een uitputtings-

slag, niet alleen voor Sijbrands,

maar ook voor de spelers.

Evenals de vorige keren zullen

Sijbrands’ tegenstanders worden

gekozen uit clubdammers met een

KNDB-rating tussen 1000 en 1250.

Het record zal door de Werelddam-

bond worden erkend als Sijbrands

tot een score van minstens 70%

weet te komen.

Toeschouwers zijn welkom. De

toegang is gratis. De speelruimte is

voor bezoekers niet toegankelijk,

maar in de kantine van Wildkamp

zijn de partijen via een Webcam op

monitors te volgen. De internatio-

nale grootmeesters Scholma en

Krajenbrink geven deskundig

Nieuwe recordpoging Sijbrands:

Blindsimultaan aan 24 borden

commentaar bij het verloop van de

wedstrijd.

Als extra attractie voor de damlief-

hebbers wordt er in de eerste uren

van het evenement een simultaan

(niet blind) gegeven door wereld-

kampioen Georgiev.

Damliefhebbers en vertegenwoor-

digers van de media zijn welkom in

Lutten op 17 en 18 december op het

adres Dedemsvaartseweg Z.59 te

Lutten (niet ver van Dedemsvaart en

Hardenberg).

Inlichtingen kunt u verkrijgen bij

Paul Visser, Bondsbureau KNDB, Tel.

026-4954198, e-mail bondsbureau@

kndb.nl, of bij coördinator Henk

Boers, Tel. 038-3868015, e-mail:

boers.4@hccnet.nl.

Alle relevante informatie is te vin-

den op de website:

www.blindsimultaan.nl

Oproep

Bent u clubdammer met een rating

tussen 1000 en 1250; ziet u er niet

tegenop om een nacht door te dam-

men en wilt u het evenement ‘aan

den lijve’ ondervinden? Dan kunt u

zich als kandidaat opgeven om een

van de 24 tegenstanders van

Sijbrands te worden. Aanmelding

biedt echter geen garantie voor

deelname. U kunt uw naam door-

geven aan Henk Boers, De Moeras-

van zijn dat er een stabiele dege-

lijke server staat waar we nog

jarenlang lol van kunnen hebben.

Naast dat je hier tegen andere

dammers kunt spelen om je rating

op te vijzelen, of gewoon lekker te

spelen of trainen (aan die optie

wordt nog gewerkt), staat er ook op

de rol om in de toekomst automa-

tische toernooitjes te laten spelen.

Mensen uit landen waar met een

gespiegeld bord wordt gespeeld (of

orchidee 19, 8064 HN Zwartsluis,

tel. 038-3868015, e-mail:

boers.4@hccnet.nl.

Naderhand wordt een selectie van

de deelnemers gemaakt, waarbij

vroege aanmeldingen meer kans op

deelname hebben dan latere.

Deelnemers wordt verzocht een half

uur voor de opening aanwezig te

zijn. Er worden 24 deelnemers en

5 reservespelers aangewezen. De

reservespelers dienen voor aanvang

van de wedstrijd aanwezig te zijn.

Zij zullen bij een volgende record-

poging als eerste deelnemers

worden ingeschreven.

gedraaid, zo u wilt) komen al aan

hun trekken. Het is mogelijk om het

bord in Nigeriaanse stand weer te

geven zonder dat de tegenstander

daar last van heeft.

Ook is er nog het idee een Kinder-

damserver te maken, waarbij er

geen onderhandelingsschermen

over tijd en dergelijk is, maar de

kinderen gewoon gelijk lekker

kunnen gaan dammen. En chatten

natuurlijk.

Ik raad dan ook aan eens een kijkje

te gaan nemen op internet en te

ontdekken dat dammen niet alleen

een saai remisespelletje is, maar

vooral heel erg ‘fun’ kan zijn.

Twee jaar geleden leidde het contact tussen Ton Sijbrands en

het Luttense bedrijf Wildkamp tot een verbetering van het

record blind simultaandammen naar het spectaculaire aantal

van 22 partijen. Het bedrijf in het Overijsselse Lutten was meer

dan 20 uur het toneel van een ongekend damfestijn.

Ton Sijbrands voor

aanvang van de

recordpoging van vorig

jaar.
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Kijkjes in de damwereld
Leo Aliar

Sassenheimstraat 14

6843 MK Arnhem

(026) 381 79 97

l.aliar@chello.nl

Ik zal er niet om heen draaien en meteen met de deur in huis vallen. Van alle clubbladen en

losse fragmenten die ik mag ontvangen komen de kleine bladen en of minder spectaculaire

fragmenten zelden of nooit aan bod. Dat dammers uit lagere klassen evenveel plezier

beleven aan hun fragmenten mag wel als bekend worden verondersteld.

Met alle liefde en plezier

laat ik damstanden de

revue passeren uit bladen

van kleine verenigingen

en hoop dat ook u hieraan

plezier zult beleven. Want

er is geen dammer, zelfs

geen grootmeester, die

nooit op eenvoudige of

spectaculaire wijze heeft

verloren of gewonnen.

Spreek mij tegen en ik

bewijs het tegendeel.

Hebt u mijn boek ‘Meester-

lijke en grootmeesterlijke

blunders’ al gelezen? Nee?

Schande!

De stand van diagram 1

komt uit Zaanse Damstre-

ken en het gaat om een

fragment uit de onderlinge

competitie bij damclub

Krommenie. Jan de Ruiter

verraste Peter Groot met

een eenvoudig damzetje

nadat hij 40-34 speelde in

de diagramstand met 27-32

38x27 22x31 36x27 14-20

25x3 en de plakker 15-20.

Van de sympathieke Cyrill

Sluisdom uit Lelystad

kreeg ik Damjournaal toe-

gestuurd, het cluborgaan

van DC Lelystad. Hieruit

een aardig fragment.

In de stand van diagram 2

moet Piet Dijkstra uit

Kampen, met wit, zeer be-

hoedzaam manoeuvreren,

zo staat in Damjournaal,

want zijn opponent

Kenneth Hilaire is net een

vos. Zo zijn zowel 38-32 als

39-34 verhinderd door 4-10

en 13-19. En na bijvoor-

beeld 45-40 zou 23-29

winnend zijn. Vanuit de

diagramstand ging het

verder met 26-21 17x26 27-

22 18x27 33-29 24x44 43-39

44x33 38x20 en nu is de

vos aan de beurt en

vervolgt met 4-10 15x4 16-

21 4x31 en 26x6.

De standen van de dia-

grammen 3 en 4 komen

allebei uit ‘t Haarlemmer-

tje, damtijdschrift en club-

blad van de Haarlemsche

Damclub (HDC).

De stand van diagram 3

deed zich voor in de beker-

wedstrijd van HDC tegen

Volendam. J. Veerman uit

Volendam speelde hier

met zwart als laatste zet

21-27 en Fabian Snijder

(HDC) deed 31-26. Later pas

ontdekte hij dat hij had

moeten spelen 49-43 27x36

28-23 19x39 47-41 36x47 42-

37 47x24 30x10 39x30 en

25x3.

In de bekerwedstrijd tegen

Schagen was remise

genoeg voor de winst van

HDC en werd er daarom

remise gegeven in de

diagramstand 4. Achteraf

ontdekten Mark Deurloo

en Fabian Snijder hoe de

witspeler, H. Groot uit

Schagen, met lege handen

kon achterblijven. Te be-

ginnen met 38-32 27x29 en

dan 6-1 en na het gedwon-

gen 13-18 van Groot zou

volgen 39-33 29x38 35-30

24x44 34-29 23x34 1x15.

Allemaal achteraf Snijder,

in het vervolg eerst goed

opletten!

De stand van diagram 5

komt uit De Doorbraak,

clubblad van het Amers-

foortse Damgenootschap

ADG. In zijn rubriek

‘Fragmenten om de zomer

mee door te komen’ laat

Cees Strooper de stand van

diagram 5 zien, die uit het

fenomenale brein van Ton

Sijbrands komt naar aan-

leiding van een analyse

van de tweede barrage-

partij om het kampioen-

schap van de USSR 1963

tussen Tsjegolev (wit) en

Andreiko. In deze niet alle-

daagse stand heeft zwart

een winnende combinatie

voorhanden. Zwart aan

zet, kan winnen door 17-22!

28x17 18-23 19x28 15-20

24x15 4-10 15x4 25-30! 4x7

2x22 26x28 30x50.

De stand van diagram 6 is

ontstaan naar aanleiding

van een analyse van me-

zelf, maar later ben ik het

ook elders tegengekomen

met enkele wijzigingen.

Ook al is het niets nieuws

onder de zon, ik blijf het

mooi vinden. Na 4-10 in de

diagramstand kan 49-44

en nu na 19-23 28x19 13x24

forceert wit de winst door

32-27! 8-13 gedwongen 35-

30 24x35 33-28 22x24 37-32

26x28 27-21 17x26 34-30

25x34 39x17 11x22 36-31

26x37 41x1.

De stand van diagram 7

heb ik, op verzoek, gekre-

gen van mijn damvriend

en collega David Riupassa

uit Eindhoven. Een aantal

andere fragmenten

bewaar ik voor een andere

keer.

In zijn tijd bij Hoogezand-

Sappemeer speelde hij in

de onderlinge competitie

bij Houdt Stand tegen

Henk Kolk. Met wit

forceerde hij hier de winst

door: 32-28 (dreigt 35-30

28-23 en 29-24) 8-12 36-31 6-

11 31-26 16-21 37-31 21-27 41-

37 27x36 26-21 17x26 28x8

13x2 35-30 24x35 29-23

19x28 33x4.

De stand van diagram 8 is

uit een partij van N. van

Hal uit Heemstede. Met

wit speelde hij hier 39-34

als lokzet en zijn opponent

trapte erin. De onbekende

Diagram 1

Jan de Ruiter

Peter Groot

Diagram 2

Kenneth Hilaire

Piet Dijkstra

Diagram 3

J. Veerman

Fabian Snijder

Diagram 4

H. Groot

Fabian Snijder

Diagram 5

Andreiko

Tsjegolev

Diagram 6

Leo Aliar

Diagram 7

Henk Kolk

David Riupassa
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zwartspeler haalde als

volgt dam: 16-21 26x17

11x22 28x17 23-29 34x12 13-

18 12x23 19x46, maar keek

raar op toen wit vervolgde

met 33-29 24x42! 48x37

46x11 50-44 11x50 49-44

50x48 40-34 48x30 35x2.

In de stand van diagram 9

is heel wat aan de hand.

Zwart aan zet speelt 3-9 en

dreigt met 18-22. Wit kan

niet sluiten met 39-33,

want dan volgt de hielslag

met 17-22 28x17 12x21 26x17

8-12 17x8 18-22 27x18 23x3,

enz. Maar na 3-9 in de

diagramstand geldt hier

voor wit dat een kat in

nood rare sprongen maakt.

En hoe raar deze sprong is

kunt u zelf nagaan, want

wit haalt uit met 25-20

14x25 28-22 17x28 27-22

18x47 32-27 47x33 37-32

28x37 39x28 23x21 34x3

25x34 40x20 15x24 26x17

12x21 3x36.

Diagram 8

N. van Hal

Diagram 9

Diagram 10

Prijsvraag

In november 2001 heeft de

toenmalige Algemene Vergadering

van de KNDB een dopingreglement

aangenomen. Sindsdien voert

DoCoNed jaarlijks zes controles uit

bij de deelnemers aan het NK

algemeen en NK vrouwen. De

uitslagen van alle controles waren

tot op heden negatief. De

denksportbonden hadden van het

ministerie van VWS en het

Nederlands Centrum voor

Dopingvraagstukken (NeCeDo)

toestemming om op een beperkt

aantal stoffen te laten controleren.

Eind vorig jaar heeft het

Internationaal Olympisch Comité

(IOC) bepaald dat alle

internationale sportorganisaties

en de daarbij aangesloten

nationale sportbonden een vrijwel

uniform reglement dienen te

hebben. Het Wereld Anti-Doping

Agentschap (WADA) heeft in

opdracht van het IOC daartoe een

code opgesteld. Met het oog op de

Olympische Spelen in Athene

moesten alle sportorganisaties

vóór 1 augustus een

antidopingreglement hebben dat

voldoet aan de WADA-code.

Het NeCeDo heeft aan de hand van

de WADA-code een

voorbeeldreglement voor de

Nederlandse sportbonden

opgesteld. De KNDB heeft, met

enkele aanpassingen, dit

reglement overgenomen en met

ingang van 1 mei jl. laten ingaan.

Het complete reglement is voor

iedereen te raadplegen op de

KNDB-site: www.kndb.nl.

Nieuw is dat de denksportbonden

geen uitzonderingspositie meer

hebben. Dat houdt in dat voortaan

alle monsters gecontroleerd

worden op de volledige lijst met

stoffen die voor alle sporten geldt.

Deze lijst is onderdeel van het

dopingreglement en eveneens te

vinden op de KNDB-site.

In overleg met de internationale

dambond dient een groep spelers

te worden aangewezen die ook

buiten competitieverband kan

worden gecontroleerd. De KNDB

zal deze groep zo beperkt mogelijk

houden en zal bestaan uit spelers

die regelmatig aan internationale

toernooien deelnemen.

Sporters die om gezondheidsreden

medicijnen gebruiken en in

aanmerking komen om

gecontroleerd te worden, dienen

dit vooraf aan de organisatie te

melden. Een door de KNDB in te

stellen commissie

Geneesmiddelen Dispensatie

Sporter (GDS) zal beoordelen of het

betreffende middel mag worden

gebruikt. Vooralsnog ziet de KNDB

geen aanleiding om jaarlijks meer

dan de zes verplichte controles te

laten uitvoeren.

In 2001 heeft de KNDB voor alle

top- en subtopsporters een

voorlichtingsbijeenkomst over de

dopingcontroles belegd. Het

bestuur is voorlopig niet van plan

om dit te herhalen. De betrokken

sporters kunnen informatie

inwinnen via de KNDB-site of via

het bondsbureau. Mocht blijken

dat er veel belangstelling is, dan

kan alsnog een speciale

voorlichtingsbijeenkomst worden

belegd.

Prijsvraag

Tot slot de traditionele

prijsvraag. In de stand van

diagram 10 forceert wit de

winst. Na de gehele

afwikkeling volgt nog een

klein eindspelletje, ook

aangeven aub. Stuur uw

oplossing - en graag ook

een paar fraaie fragmen-

ten, composities of club-

bladen, naar bovenstaand

adres.

Onder de inzenders van

goede oplossingen wordt

een damboek of

damboekenbon verloot.

Veel succes ermee!

De oplossing en winnaar

van de vorige keer, HD

juni 2004.

Wit 6, 25, 27, 28, 33, 34, 38,

43, 44,

zwart 1, 2, 5, 7, 12, 13, 17, 18,

35.

Het betreft hier een com-

positie van Leo Springer

uit Enschede. Hieronder de

oplossing door de auteur

aangegeven.

1. 34-29 5-10  

Of: 1...2-8 2. 28-23! 13-19* 3.

23x14 18-22 4. 27x18

12x34 5. 33-29 34x23 6.

14-9 23-29 7. 43-39 + 

1. 27-21? 12-18! 2. 38-32 18-23!

3. 21-16 29-34 =

2. 29-24 10-14 gedw. 3. 43-

39! 2-8

Of: 3...14-19 4. 24-20 +

1. 25-20 14x25 5. 24-19 13x24

6. 28-22 17x28 7. 33x11 24-

29 LS  8. 27-22! 

8...25-30

Of: 8...12-17 9. 11-7! 17x28*

10. 7-2 29-34 [10...25-30 11.

38-32 28x37 12. 39-33

29x38 13. 44-40 +] 11.

39x30 25x34 12. 2-19! + 

Of: 5...35-40 6. 44x24! +

8... 22-17 ! 12x21 9. 11-7 1x12

10. 38-33 ! 

10...7-1 ? 33-38 ! = 29x38 

11. 6-1 30-34*  12. 1x42!

34x43 7-13. 42-48 43-49 

14. 48-26 +

De gelukkige winnaar na

loting is de heer M. Nuijts

uit Nijmegen. Tijdens de

laatste ronde van het open

kampioenschap van

Nederland, in Den Haag

overhandigde hij mij de

juiste oplossing en alle

nevenvarianten. Van harte.

Geen uitzonderingspositie meer voor

denksportbond in nieuw dopingreglement
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Ndjofang blijft in Brunssum
Open vier spelers punt voor 

Het sterk bezette Brunssum Open 2004 is gewonnen door Jean Marc Ndjofang. Hij

bleef vier spelers één punt voor - zie de eindstand. Een belangrijke partij was de

rechtstreekse confrontatie in de zesde ronde van de winnaar met Boudewijn Derkx,

die ook koploper is geweest.

Eindstand tot en met de spelers 

met 9 punten:

1. J.M. Ndjofang 9-14 101

2. B. Koullen 9-13 100

3. D. Diakite 9-13 97

4. B. Derkx 9-13 97

5. M. Kloosterziel 9-13 96

6. G. Ganjargal 9-12 102

7. B. Eggens 9-12 100

8. M. Kroesbergen 9-12 100

9. M. Palmans 9-12 97

10. A. Schotanus 9-12 96

11. A. van Tilborg 9-12 95

12. D. de Voogd 9-12 94

13. P. Wijninga 9-12 92

14. P. Stork 9-12 89

15. G.J. Hoeve 9-12 89

16. F. Fennema 9-11 101

17. J. Zweerink 9-11 97

18. J.W. Hoeve 9-11 94

19. R. Stortelder 9-11 91

20. S. Tuytel 9-11 90

21. A. van Prinsenbeek 9-11 89

22. P. Schellekens 9-11 88

23. I. Tschartoriiski 9-11 85

24. A. Verhaar 9-11 84

25. P. Steijlen 9-11 82

26. F. Hoeve 9-11 81

27. A. Baksoellah 9-11 79

28. H. Kleinrensink 9-11 78

29. R. Claes 9-10 94

30. M. van Gortel 9-10 93

31. M. Rentmeester 9-10 91

32. B. Woolschot 9-10 91

33. H. Stoop 9-10 87

34. E. van de Weerdhof 9-10 85

35. J. Stolwijk 9-10 84

36. R. van Es 9-10 83

37. C. Crucius 9-10 78

38. T. Meurs 9-10 74

39. P. Meurs 9- 9 91

40. S. Kalpoe 9- 9 88

41. P.F. Koops 9- 9 87

42. P. Rozenboom 9- 9 86

43. M. de Meulenaere 9- 9 85

44. D. van Gortel 9- 9 85

45. M. Coolen 9- 9 85

46. A. Damen 9- 9 84

47. J. van Oosterhout 9- 9 84

48. F. Huybrechts 9- 9 84

49. M. van den Akker 9- 9 84

50. S. Rijgersberg 9- 9 83

51. J. Huizinga 9- 9 83

52. G. Zijlema 9- 9 82

53. M. van de Klis 9- 9 82

54. E. Torn 9- 9 82

55. J. Meesters 9- 9 79

56. G. Schoenmakers 9- 9 77

57. I. Poepjes 9- 9 76

58. R. Cardozo 9- 9 72

Boudewijn Derkx - Jean-Marc Ndjofang:

1.33-28 17-21 2.31-26 20-24 3.26x17 11x33 4.38x20 15x24 5.32-28 6-11 6.43-38 11-17 7.49-43 17-22 8.28x17 12x21

9.39-33 14-20 10.44-39 10-15 11.50-44 5-10 12.37-32 10-14 13.41-37 8-12 14.46-41 21-26 15.36-31 18-23 16.33-28 2-8

17.34-30 13-18 18.39-33 9-13 19.31-27 4-9 20.44-39 20-25 21.41-36 25x34 22.40x20 14x25 23.39-34 15-20 24.33-29

20-24 25.29x20 25x14 26.38-33 23-29 27.33x24 19x39 28.43x34 14-20 29.42-38 13-19 30.38-33 8-13 31.47-42 18-23

32.37-31 26x37 33.42x31 12-17 34.31-26 20-24 35.34-30 13-18 36.48-42 7-12 37.42-38 23-29 38.45-40 18-23 39.30-25

9-14 40.36-31 1-6 41.27-22 3-8 42.22x11 6x17 43.35-30 24x44 44.33x2 23-29 45. 2-35 44-49 46.31-27 12-18 remise

(tijdverbruik beide spelers 1.59).
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Oplossingen van de problemen uit het aprilnummer 2004:

879. (Ir. J. Viergever) 32 (28x) 44, 9, 39, 1, 10, 42, 6, 46

B.o. 1: 44, 39, 1, 19, enz. 2: 44, 9, 39, 1, 10 (32) 28 (48) 4

J. Reiffers, P. Groot, W. Riemens, R. v. Egmond, L. de Frankrijker, J. Uijterlinde. Een misser

van de auteur en de redacteur

880. (D. de Ruiter) 217, 16 (18x27A) 21, 23, 20, 1, 40, 7, 2 (18) 7 (22) 40 (28) 49 (33) 43. A (36x)

21, 3, 217

Een goed in elkaar stekend vraagstuk met een leuk slot.

881. (A. Wuijtenburg) 24, 33, 38, 28, 42, 11, 4, 9, 21, 31, 43, 3, 38, 20, 2. Guerra

Een uitstekende bewerking van Janus op het door Leen verzamelde motief.

882. (P. Kuijper) 427, 27, 20, 36, 27, 23, 19, 39, 9, 4 (21) 22, 17, 38 (11) 32 (16) 27. Pieter maakt

er een goedlopende, niet al te moeilijke opgave van, waar menig oplosser blij mee

was.

883. (H. van Es) 440, 27, 36, 31, 19, 34, 3, 16 (7) 2 (38) 1 (10) 4 (42) 4-13

Een aardig probleem, met een fraai slot. Deze vrij onbekende auteur mag mij nog wel

meer van dit kaliber sturen.

884. (W. Riemens) 28, 31, 41, 250, 7, 7, 17, 9, 2, 35, 5. W. Lente (30) 32 (9A) 43 (35) 38 (13) 32

(18) 19 (22) 32. A (35) 19 (9) 2 (14) 24.

Deze Zeeuwse auteur gaat met een niet zo eenvoudige ontleding naar het bekende

eindspel van deze eveneens Zeeuwse problemist.

885. (L. de Rooij) 27, 161, 41, 18, 29, 4, 42, 38, 15, 2. Guerra

Een fraaie bewerking van het Guerramotief. Leen heeft alle bewerkingen hierop in

zijn computer staan.

886. (J.v.d. Boogaard)404, 194, 34, 3, 33, 29, 38, 28, 31, 45 (12) 7 (11) 17 (21) 26 (7) 21 (12) 17, 31.

Jammer van de tweegever bij de tweede zet.

887. (Russische auteur) 24, 33, 38, 28, 42, 11, 4, 9, 14, 44, 44

B.o. 1: 11 (16) 22 (18x) 22, 25, 33, 27, 38, 10 (21) 37. J. Uijterlinde, R. van Egmond B.o. 2: 25 (30)

33, 338 (39) 10 (48) 28, 4 J. Uijterlinde

888. (A. Stuurman) 427, 43, 40, 40, 30, 33x24, 39, 22 (31) 9, 2, 5.

Een fraaie ontleding van deze voormalige clubgenoot van uw redacteur. Maar... B.o.

417, 40, 40, 44, 22, 34, (25) of? 20.

J. Plat, M. Versteeg, L. de Frankrijker, J. Uijterlinde

Oplossingen van de nieuwe problemen 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 907

A. Wuijtenburg

Diagram 908

P. Kuijper

Diagram 905

L. Faber

Diagram 906

J. Pennings ob.

Diagram 903

L. de Rooij

Diagram 904

J. van den Boogaard

Diagram 901

W. Riemens

Diagram 902

D. de Ruiter

Diagram 899

P. Jongsma

Diagram 900

G. Post ob.(Fr.) forcing

Hijken DTC sportploeg
van het jaar in gemeente

Damclub Hijken DTC is verkozen tot sportploeg van het jaar in de

gemeente Midden-Drenthe. De prijs is uitgereikt op de jaarlijkse avond

in de Drenthe-hal in Beilen. Ex-schaatser en tv-verslaggever Herbert

Dijkstra praatte de geslaagde avond aan elkaar.

Hijken DTC was genomineerd als kampioen in de nationale hoofdklasse.

De concurrenten voor de titel waren gymnastiekvereniging Fit en

voetbalvereniging Wijster. Aan het einde van de avond werden de drie

genomineerde ploegen op het podium geroepen en werd het eerste

tiental van Hijken DTC uitgeroepen tot sportploeg van het jaar.
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Vuurwerk
Harry de Waard

1. D. van Gortel - T. van der Krol 0-2

Barnsteen, 05-05-2004

33.48-43 25-30 34.34x23 22-28 35.33x22 12-18 36.23x12 8x48 

2. H. Kleinrensink - G. Kwakernaat 2-0

Barnsteen, 05-05-2004

1.34-30 18-23 2.30-25 12-18 3.40-34 7-12 4.34-30 1-7 5.44-40

20-24 6.32-28 23x32 7.37x28 18-22 8.50-44 16-21 9.41-37 12-

18 10.37-32 21-26 11.28-23 19x37 12.30x19 14x23 13.25-20

15x24 14.33-29 23x34 15.39x19 13x24 16.38-32 37x28 17.47-41

26x37 18.41x1 

3. W. Bremmer - P. Meurs 1-1

Barnsteen, 06-05-2004

36. 12-18 37.19-14 20x9 38.24-19 13x24 39.29x20 15x24

40.37-31 26x28 41.33x2 25-30 42.34x25 27-31 43.2x30 9-14

44.36x27 21x45 

4. T. Offinga - R. de Haan 2-0

Barnsteen, 08-05-2004

23.14-20 24.29-23 18x29 25.33x24 22x35 26.31x22 17x28

27.37-31 19x30 28.38-33 28x39 29.43x5 

5. E. Skliarow - D.de Voogd 0-2

Salou, 16-05-2004

1.33-29 19-23 2.35-30 20-25 3.40-35 14-20 4.44-40 10-14 5.38-

33 14-19 6.30-24 19x30 7.35x24 17-22 8.42-38 11-17 9.50-44

6-11 10.47-42 5-10 11.33-28 22x33 12.39x19 9-14 13.38-33

14x23 14.33-28 17-22 15.28x6 23-28 16.32x23 12-17 17.23x21

16x27 18.31x22 13-18 19.22x13 8x50 

6. J. Lemmen - T. Chub 1-1

Salou, 23-05-2004

28.17-21 29.26x17 12x21 30.34-29 23x34 31.39x30 28x48

32.38-33 25x34 33.24-19 13x24 34.33-28 22x33 35.31x2 48x26

36.2x40

7. S. Fadeew - E. Heslinga 2-0

Prague, 14-06-2004

37.28-22 19-23 38.40-34 23-28 39.32x12 21x41 40.31-27 41-46

41.12-7 24-30 42.35x24 14-19 43.25x5 19x17 44.29-23 2-0

(1.58/0.51)

8. K.Alekseev - M.Sanders 2-0

Prague, 15-06-2004

44.18-23 45.30-25 23x32 46.34-29 32-37 47.29x9 37x48 48.9-

4 48-31 49.4-10 19-24 50.47-41 36x47 51.10-15 47x29 52.35-

30 24x35 53.15x36 

9. A. Tsjizjow - P. Meurs 2-0

Confederation Cup, 26-06-2004

36. ...13-19 37.30-24 19x39 38.37-31 26x28 39.50-44 21x43

40.44x2 23x34 41.48x30 

10. K. Vainonen - O. Baltazji 2-0

Confederation Cup women, 26-06-2004

27. ...14-19 28.26-21 17x28 29.27-21 16x27 30.29-23 18x29

31.35-30 24x44 32.39x50 28x39 33.43x3

11. A. Georgiev - J. Bobkow 1-1

Confederation Cup, 27-06-2004

1.32-28 17-22 2.28x17 12x21 3.37-32 7-12 4.34-29 1-7 5.40-34

19-23 6.45-40 14-19 7.33-28 20-24 8.29x20 15x24 9.31-27 21-

26 10.41-37 11-17 11.38-33 10-14 12.34-30 5-10 13.30-25 10-15

14.43-38 7-11 15.40-34 24-29 16.33x24 19x30 17.28x10 18-23

Diagram 11Diagram 10 Diagram 12

15.40-34?!27.14-19? 36.41-37?!

Diagram 8Diagram 7 Diagram 9

44.18-23?37.28-22 36.13-19? 

Diagram 5Diagram 4 Diagram 6

14.33-28?     23.14-20? 28.17-21?!    

Diagram 2Diagram 1 Diagram 3

10.21-26?33.48-43? 36.12-18?!

18.35x24 23-28 19.32x23 26-31 20.37x26 17-21 21.26x17 12x43

22.49x38 13-19 23.23x14 9x49 24.10-5

12. A. Getmanski - R. Misans 1-1

Confederation Cup, 29-06-2004

36.41-37 25-30 37.34x25 24-29 38.33x24 23-28 39.32x23

18x20 40.25x3 17-21 41.26x17 12x45 42.3x1 45-50
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Herman Lamberts
prolongeert titel bij blinde
en slechtziende dammers
Ook in 2004 ging het kampioenschap bij de blinde en

slechtziende dammers naar Herman Lamberts. De Tilburger

was na de voorlaatste ronde al zeker van zijn derde titel

(eerder won hij in 2001 en 2003).

De oude en nieuwe kampioen bleef

tot de laatste ronde zonder neder-

laag. Toen bezorgde Theo Rombouts

hem de enige nederlaag. Eerder had

Peter Kers Lamberts in de vierde

ronde op remise gehouden.

Vanaf de opening van het NK van

de NVGD maakte Lamberts een

triomftocht. Hij toonde zich een

dammer die elk kansje met beide

handen aangrijpt. Het meespelen

in de landelijke tweede klasse voor

TDV 2 zal ongetwijfeld de produc-

tieve speelstijl van Herman positief

beïnvloeden.

Andere favorieten als Theo

Rombouts, Roy Liem-Kon-Tja en Jan

van Straalen liepen één of meer

keren met een nederlaag tegen de

lamp en Peter Kers speelde te vaak

remise om serieus mee te doen in

de strijd om de ereplaatsen.

Liem-Kon-Tja legde beslag op de

tweede plaats vóór Theo Rombouts.

Ook bij de NVGD schreef het regle-

ment voor dat bij gelijke aankomst

het aantal winstpartijen doorslag-

gevend zou zijn. Roy noteerde er 5,

Theo 4.

Het was het tiende achtereen-

volgende NVGD-kampioenschap op

Avegoor in Ellecom. De directie van

het Landgoed stond er bij de

sluiting bij stil. Dat deed natuurlijk

ook het bestuur van de NVGD. Het

overhandigde een fraai sierdam-

bord dat een bijzondere plaats in

het conferentiecentrum zal krijgen.

Dat unieke bord was beschikbaar

gesteld door Nelis Caffa. De sym-

pathieke Hagenaar kon dit jaar niet

meespelen maar was wel aanwezig

bij de sluiting en de prijsuitreiking.

Bij de prijsuitreiking, één van zijn

laatste officiële daden, ging de

terugtredende bondsvoorzitter

Ebbo de Jong in op de sfeer bij het

toernooi. De Jong: “Deelnemen is

belangrijker dan winnen. Het gelijk

van die stelling van Pierre de

Coubertin is hier weer bewezen. De

onbevangenheid bij de deelnemers

is spreekwoordelijk.” De Jong

bedankte de sponsors en vooral de

vrijwilligers voor hun inzet. Hij

noemde speciaal Arie te Lindert uit

Den Haag die voor de 35e keer als

secondant optrad.

In zijn slotwoord ging Marcel Zand-

bergen in op de goede harmonie in

de groep. Met zijn enthousiaste

woorden sloot de voorzitter van de

NVGD ‘deze fijne week’ toepasselijk

af.

De belangrijkste publicitaire

gebeurtenissen bij dit 37e NK

waren het interview met Jan

Fintelman voor Radio Gelderland

en een verhaal van Leo Heus in een

serie over recreatiesport in dagblad

De Gelderlander.

Van de gespeelde partijen zal in een

bescheiden oplage een partijen-

boekje verschijnen.De deelnemers

ontvangen de partijen op cassette

van arbiter Henk van Snippenburg

die voor de spelers ook kant-

tekeningen bij het partijverloop

plaatst.

Herman Lamberts uit Tilburg is voor de derde keer Nederlands

kampioen bij de blinde en slechtziende dammers geworden.

(foto Alice Fintelman)

door Anton Janssen 

De eindstand van dit NK:

1. Herman Lamberts, Tilburg 13

2. Roy Liem-Kon-Tja, Den Haag 11

3. Theo Rombouts, Rotterdam 11

4. Jan van Straalen, ‘t Veld 10

5. Peter Kers, Culemborg 9

6. Frans van Hek, Uden 7

7. Jan Fintelman, Epe 4

8. Erik Essing, Zevenaar 4

9. Marcel Zandbergen, Zwolle 3

Nico Werkman wethouder

Nico Werkman, speler en secretaris van damclub Warffum,

gaat als wethouder aan de slag in de Groningse gemeente

Winsum. Hij volgt zijn CDA-partijgenoot L. Swart op die

burgemeester van Schiermonnikoog is geworden. Nico is

eerder lid van de gemeenteraad van Winsum geweest en

is nu lid van Provinciale Staten.

Het is niet voor het eerst dat een dammer wethouder

wordt. Zo ging onder anderen Jo Feijen - oud-voorzitter

van de KNDB - hem voor in Zoetermeer.
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Eindspel
Tjalling Goedemoed

Chr. Kerkhofstraat 12

8923 GB Leeuwarden

(058) 267 12 11

In 1650 verscheen het beroemde boek van J. Garcia

Canalejas: Libro del juego de las damas. Het

damspel werd in die tijd nog op de 32 velden van

het 64-ruitenbord gespeeld. Achteruitslaan was

onbekend, maar de dam was lang.

2) 1... 6-11 2.2x16 25-30 3.16-

43 30-35 4.43-34 1-6 5.34-

7 met vorkversperring +.

De Franse dammer Lalle-

ment ontdekte rond 1800

dat witte velden overbodig

zijn om te dammen. In

1802 heeft J.G. Lallemant

een bord bedacht dat hij

Damier unicolore à la

polonoise avec les pions

rangés en bataille! noemde.

Voordat ik ontdekte dat

Lallement dit bord uit-

gevonden heeft, was ik het

bord al eens tegengeko-

men. Ron Heusdens had

het me ooit laten zien.

Arjen de Mooij heeft on-

langs een computer-

programmaatje gemaakt

om de borden van Lalle-

ment te maken. Ik had dit

bord het Zopbord ge-

noemd’, naar de bijnaam

van Arjen, Zopje.

Zo ziet Canalejas eruit op

het Zopbord.

Nu ziet u duidelijk dat het

dambord geen vierkante

ruimte is. Eigenlijk is het

dambord een vreemd

kartelig geval. Het voordeel

van het Zopbord vind ik

dat de kwadranten goed

zichtbaar zijn. Het bord

neemt (bij gelijke grootte

der velden) ook minder

ruimte in.

In Nijmegen is onlangs het

derde Ktardamtoernooi

gehouden met winnaar

Jean Dark (Jean-Marc

Ndjofang) voor Messe-

maker, Thijssen en Barkel.

Op de Zop-versie van het

Ktar dambord (10x12) zal ik

u de vangstelling laten

zien waarmee 3 dammen

van 1 dam winnen.

De zwarte dam komt in de

orthodoxe vangstelling

terecht of wordt in een van

de hoeken (veld 1 of veld

60) opgesloten!

Op een bord van miljard

velden bij miljard + 1 veld

winnen 3 dammen van 1

dam. Op een bord van mil-

jard velden bij miljard + 2

velden winnen 3 dammen

ook van 1. Het mag ook

miljard -1 of miljard - 2 zijn.

Echter, een bord van mil-

jard bij miljard + 3 heeft

dezelfde makke als het

internationale damspel.

3 Dammen winnen niet

van 1! 

Het is dus zo als lengte en

breedte van het bord 1 of 2

verschillen, dan winnen 3

dammen van 1. Neem een

bord van 12 bij 14.

De orthodoxe vang werkt

weer perfect samen met de

hoekopsluitingen.

Het 10 bij 19-bord is een

heel uitzonderlijk bord, dat

ondanks het enorme for-

maat en een verschil tus-

sen lengte en breedte van

liefst 9 velden, 3 dammen

de gelegenheid biedt 1 dam

te vangen! Voor het gemak

doen we 19 in de breedte.

Het bijzondere aan dit

bord is dat de 2 hoeklijnen

(de lijnen velden 86-5 en

95-5) uitkomen in hetzelfde

veld, de top van het bord,

veld 5. De zwarte dam

moet nu linksboven of

rechtsboven op het bord

staan, anders wordt hij

met een tweegever de

hoek in geslingerd en bezet

de andere dam veld 5 met

opsluiting. Staat wit

linksboven dan speelt wit

zijn topdam 2 velden naar

linksboven (24-4!) en zwart

wordt op de volgende zet

in 1 van de 2 hoeken

geslingerd. Staat zwart

rechtsboven, dan volgt

natuurlijk 24-6! +.

Dat is eens wat anders dan

het aloude Spaanse motief

van Canalejas.

De tijden veranderen. We

spelen niet meer op het

Eén stand uit het boek

werd wereldberoemd als

het motief van Canalejas

(uit te spreken als Ka na lé

chas).

Zwart aan zet verliest. Het

boek van Canalejas werd

lange tijd beschouwd als

het oudste damboek over

het (Spaanse) damspel.

Rond 1700 is men in Frank-

rijk en Nederland gaan

dammen op (de 50 velden

van) het 100-ruitenbord.

Het oudste 100-ruitenbord

is gedateerd op 1696 en be-

vindt zich in het museum

van Hoorn. De achterzijde

van het dambord bevat een

patroon om het molenspel

te spelen.

Het motief van Canalejas

laat zich gemakkelijk over-

zetten op het 100-ruiten-

bord.

Er zijn 2 varianten:

1) 1... 1-7 2.2x16 25-30 3.16-43

30-35 4.43-49 6-11 5.49-44

11-16 6.44-49 met vork-

versperring +

Het zopbord

Jean-Marc Ndjofang won het derde Ktardamtoernooi.



Spaanse dambord, maar

ook niet op het bord van

Lallement. Boele Land

vertelde mij over een man

die een nieuw dambord

had gemaakt (was het

Lallement?) en daar een

enorme hoeveelheid van

had laten maken. Toen de

verkoop tegenviel en de

man failliet ging, heeft hij

met een revolverschot een

einde aan zijn leven

gemaakt.

Canalejas is inmiddels

Guerra geworden na

nieuwe historische

vondsten in Spanje.

Inmiddels zijn er echte

Zopborden te bestellen bij

Arjen de Mooij in flitsende

kleuren! En bestelt u

alstublieft een paar, want

we willen Zopje toch niet

missen?

Naschrift: In de vorige

rubriek deugden twee

diagrammen niet. Op het

tweede diagram moet de

schijf op 43 een dam zijn.

Op het eerste diagram van

blz. 23 moet schijf 36 op 31

staan en de zwarte schijf

(op 32) moet op 28 staan.
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Kampioenschap WHDB 

met nieuwe puntentelling

Arjen de Mooij, alias Zopje,

damt toch nog steeds op

borden met de overbodige

witte velden.

In het kampioenschap van de

WHDB dat tot november wor-

den gehouden, wordt een

nieuwe puntentelling toe-

gepast. De huidige telling kent

twee uitslagen: 2-0 bij winst, 1-1

bij remise. De nieuwe telling zal

een tussenuitslag kennen, een

puntenoverwinning van 11/2-1/2.

Een puntenoverwinning wordt

behaald wanneer een speler

groot materieel voordeel in het

eindspel heeft, maar deson-

danks niet kan winnen. In de

huidige telling, zonder tussen-

uitslag, vallen in het topdam-

men zeer veel remises. De West

Hollandse Dam Bond (WHDB)

omvat de steden Den Haag,

Rijswijk, Delft, Schiedam en

Vlaardingen, en het Westland.

Er zijn tien verenigingen bij

deze provinciale bond aan-

gesloten. Het WHDB-kampioen-

schap geldt tevens als

plaatsingstoernooi voor de

halve finales van het NK.

Het remiseprobleem houdt de

gemoederen in de damwereld al

geruime tijd bezig. Op het abso-

lute topniveau, laten we zeggen

de top tien van de rankinglijst

van de werelddambond FMJD,

ligt het onderlinge aantal

remises misschien wel op zo’n

90 procent.

In Delft organiseert men in het

kader van het ‘DUWO Kennis-

stad Damfestival’ jaarlijks een

toptoernooi met diverse wereld-

kampioenen. Vanaf 2001 wordt

daarin een alternatieve telling

gehanteerd: winst 5-0, punten-

overwinning 3-1, remise 2-2. De

positieve reacties van zowel de

deelnemende grootmeesters als

het publiek hebben geleid tot

belangstelling voor dit systeem

van de KNDB. Dit met het oog

op het NK, dat ook te maken

heeft met veel remises. In juni

2003 besloot de Bondsraad, het

hoogste orgaan van de KNDB,

om het principe van de punten-

overwinning toe te passen in

het NK 2004. De werkgroep

‘Modernisering Puntentelling’

die dit moest voorbereiden

stelde voor om af te wijken van

de Delftse telling en de scores 2-

0, 11/2-1/2, 1-1 te hanteren. Een

groot deel van de dammers die

voor het nieuwe systeem waren

hadden een voorkeur voor de 2-

0, 11/2-1/2, 1-1 scores. Een belang-

rijke overweging was dat deze

scores dicht bij de huidige

telling van 2-0, 1-1 blijven en

daardoor gemakkelijker begre-

pen en geaccepteerd zullen

worden door publiek en media.

Een tweede argument was dat

bij 2-0, 11/2-1/2, 1-1 sprake is van

een zogenaamde symmetrische

telling, dat wil zeggen bij elke

partij wordt hetzelfde aantal

punten verdeeld. Dit heeft een

aantal praktische voordelen,

wordt door sommigen ook als

‘eerlijker’ ervaren.

Verzet

In de loop van 2003 ontstond

hevig verzet van een aantal

groepen binnen de damwereld

tegen de invoering van de

nieuwe telling. Sommige dam-

mers vonden dat het nieuwe

systeem te overhaast werd

ingevoerd, dat er meer geëxperi-

menteerd zou moeten worden

en dat ook alternatieven onder-

zocht moesten worden. Ook een

groep traditioneel ingestelde

dammers, die geen enkele

verandering wil, roerde zich

flink en dreigde zelfs met

afscheiding. In januari 2004

besloot de Bondsraad daarop

om invoering van het nieuwe

systeem uit te stellen. Wel werd

besloten invoering op lagere

niveaus toe te staan wanneer

daar een duidelijk draagvlak

voor de nieuwe telling zou

blijken te bestaan. Daarbij viel

toen al de naam van de West

Hollandse Dam Bond. De indruk

bestond dat er in deze dam-

bond, mede door de toernooien

in Delft, al een grotere gewen-

ning en acceptatie van het

nieuwe systeem zou zijn.

Er werd een enquête gehouden

onder de deelnemers van het

WHDB-kampioenschap van de

afgelopen drie jaar. Van deze 12

deelnemers reageerden er 9.

Van hen spraken 6 zich uit voor

de nieuwe telling, 3 tegen. De

vraag of men deel zou nemen

aan het kampioenschap wan-

neer de telling zou worden

ingevoerd werd door 8 met ‘ja’

beantwoord, door 0 met ‘nee’ en

door 1 met ‘weet niet’. Wat

betreft de precieze telling

hadden 7 van de 9 responden-

ten een voorkeur voor de

variant 2-0, 11/2-1/2, 1-1.

Op de Algemene Ledenverga-

dering van de WHDB in mei

gingen alle tien aangesloten

verenigingen akkoord met het

voorstel. De WHDB hoopt dat dit

besluit bijdraagt aan verlaging

van de drempel om ook in

andere provincies met de

nieuwe telling te gaan werken.

En dat uiteindelijk op de hogere

niveaus van NK en WK met de

telling zal worden gespeeld

opdat vermindering van het

aantal remises zal bijdragen aan

het verbeteren van het imago

van de damsport.

Wat betreft de aanpassing van

het Spel- en Wedstrijdreglement

kan de WHDB profiteren van de

arbeid van de werkgroep

‘Modernisering Puntentelling’.

Er ligt een aangepast reglement.

Ook zal de WHDB het ‘drie

schijven criterium’ overnemen:

Een puntenoverwinning wordt

behaald wanneer men niet kan

winnen maar wel duurzaam

drie schijven voorstaat, waarbij

een dam voor twee schijven telt.
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Damproject op 
met leerlingboekjes en 

docentenhandleidingen 

De Dambond is in het kader van het schooldamproject

de afgelopen tijd druk bezig geweest om educatief

materiaal te ontwikkelen met dammen in de hoofdrol.

Wij hebben dit laten doen door uitgeverij Zorn, een

uitgeverij die gespecialiseerd is in het maken van

educatieve uitgaven

voor het basis- en

voortgezet onderwijs.

is namelijk een uitgelezen kans

om de scholen uit te nodigen

voor een schooldamtoernooi, een

ander damevenement of een

proefles. Ga als damvereniging

echter niet eindeloos zitten

wachten op een bericht van de

KNDB en onderneem zelf actie.

Alle scholen krijgen de mailing

en komen dus in aanraking met

dammen.

De verwachting is dat er ook

scholen en leerlingen naar

aanleiding van het materiaal

vanuit zichzelf contact opnemen

met een damvereniging. Probeer

je hier als damclub op voor te

bereiden door het achter de hand

hebben van extra hulp, genoeg

promotiemateriaal en een

enthousiaste houding. Je krijgt

nooit een tweede kans voor een

eerste indruk.

De Dambond schept een aantal

belangrijke voorwaarden om het

project te laten slagen.

1. Zo zijn er in het hele land

verkorte kadercursussen

door Piet Bennink

Het materiaal bestaat uit 70.000

leerlingboekjes en 5.000 docen-

tenhandleidingen. In de leerling-

boekjes worden de kinderen

spelenderwijs wegwijs gemaakt

in de wondere wereld van het

dammen. Er staan 58 diagram-

men in en leuke aanvullende

informatie over de damsport. Het

materiaal is bedoeld voor kinde-

ren uit groep 6 t/m 8 van het

basisonderwijs. Alle basisscholen

in Nederland hebben in de week

van 6 september een mailing

gekregen en een bestelformulier

waarin het educatieve dam-

materiaal wordt aangeboden.

Damclubs mogen het materiaal

ook bestellen, de KNDB zorgt

ervoor dat ook alle damclubs in

Nederland de mailing krijgen

over het nieuwe materiaal.

De leerlingboekjes en de docen-

tenhandleidingen zijn kosteloos

te bestellen bij uitgeverij Zorn,

wel moeten de verzendkosten

betaald worden door de afnemer.

De leerlingboekjes zijn uitermate

geschikt om te gebruiken als

voorbereiding op de school-

damtoernooien, daarom worden

de boekjes ook juist in deze tijd

uitgegeven. Het is de bedoeling

dat damclubs hier op inspelen.

De KNDB krijgt de adressen van

de scholen die het materiaal

hebben besteld. Wij gaan

proberen de damverenigingen

die in de buurt zitten van deze

scholen op de hoogte te brengen

van het feit dat er in de omge-

ving damboekjes zijn besteld. Dit

Witte van Moort heeft een jubileumtoernooi

gehouden naar aanleiding van het organiseren van

het 25e NK dammen voor junioren in successie. Om

dit luister bij te zetten had de organisatie het idee

opgepakt alle kampioenen van de afgelopen 25 jaar

uit te nodigen voor een jubileumsneldamtoernooi.

Het eendaagse evenement is zaterdag 10 juli gehouden, tijdens

het 54e NK. Ondanks vele afzeggingen van voormalige jeugd-

kampioenen wegens vakantie en andere verplichtingen op

damgebied of in de privésfeer, werd het toch een sportief succes

met een sterke winnaar. Naast de oud-kampioenen namen ook

de deelnemers van het NK van dit jaar deel aan dit toernooi dat

onder leiding stond van arbiter Hans Lucassen uit Almelo.

Al vanaf het begin was het duidelijk dat de strijd om de eind-

overwinning zou gaan tussen Jeroen van den Akker en Anton

van Berkel. Zij maakten zich langzaam maar zeker los van de rest

van het deelnemersveld en eindigden uiteindelijk dan ook als

eerste en tweede. De hoofdprijs ging naar Jeroen van den Akker

uit Eindhoven die zowel in 1998 als 1999 de juniorentitel op

overtuigende wijze binnenhaalde. In 1999 behaalde hij tevens op

fraaie wijze de Europese titel . Anton van Berkel, de jeugd-

kampioen van 1991, moest ondanks zijn winst op Jeroen van den

Akker, genoegen nemen met de tweede plaats, maar kon terug-

zien op een sterk gespeeld toernooi.

Om tot een even aantal deelnemers te komen nam jeugdvoorzit-

ter Bart Stegeman van de organiserende vereniging deel en hij

presteerde zeer verdienstelijk in het sterke deelnemersveld. Na

een prachtige start van 12 uit 7 eindigde hij uiteindelijk op een

gedeelde negende plaats in het gezelschap van de eerste

kampioen op het jeugd NK in Westerhaar uit 1980, Jacob Okken

uit Emmen. De andere leden van Witte van Moort en deelnemers

aan het NK voor junioren, Danny Slotboom en Klaas-Hendrik

Leijenaar konden in dit deelnemersveld geen potten breken en

eindigden in de achterhoede.

De eindstand van het jubileumtoernooi:

1. Jeroen van den Akker, Eindhoven 17-25

2 Anton van Berkel, Tilburg 17-24

3. Boudewijn Derkx, Culemborg 17-21      

Maikel Palmans, Hoogeveen 17-21 

Wouter Ludwig, Doetinchem 17-21

6. Odin Mol, Enschede 17-20

Ernst-Jan de Bruin/Zegveld 17-20

8. Jasper Lemmen, Bemmel  17-19

9. Jacob Okken, Emmen 17-18 

Bart Stegeman, Westerhaar 17-18

11. Bennie Provoost, Aagtekerke 17-16

12. Arjen de Mooij, Rijnsburg 17-14

Danny Slotboom, Winterswijk 17-14

14. Klaas Hendrik Leijenaar, Leeuwarden 17-13

Rik Keurentjes, Doetinchem 17-13

16. Stijn Tuijtel, Haarlem 17-11

Martijn van der Klis, Alphen ad Rijn 17-11

18. Patrick Stork, Den Haag 17-6

Jeroen van den Akker wint

jubileumtoernooi WvM

voor oud-jeugdkampioenen
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 scholen

gegeven om meer geschoold

kader te krijgen voor de

verenigingen.

2. Er is een uitgebreide handlei-

ding over de organisatie van

een schooldamtoernooi van

het internet te downloaden.

3. Het vervolg op het populaire

jeugdblad DamZ! is eind

september wederom kosteloos

te bestellen bij het bonds-

bureau.

4. Binnenkort is er een praktisch

handboek voor verenigingen

van de website te downloaden,

hierin worden alle praktische

zaken behandeld waar een

vereniging mee te maken kan

krijgen. Houd de website dus

in de gaten.

Nu zijn de damverenigingen aan

de beurt, op naar de 10.000

leden!

Leerlingboekjes en docenten-

handleidingen zijn te bestellen

bij Zorn uitgeverij BV.

Tel. 071-5149141

www.zorn.nl

DamZ! is vanaf eind

september te

bestellen

Na het overweldigende succes van DamZ!, het

jeugdblad dat vorig jaar door de KNDB is

uitgegeven, kon een tweede deel natuurlijk niet

uitblijven. De opzet van het blad is hetzelfde

gebleven. Er staan interviews met jeugddammers

in, leuke damopgaven, de spelregels uitgelegd

door Pinky, interessante artikelen en nog veel

meer. Deze jeudspecial is in eerste instantie

bedoeld om uit te delen aan kinderen die hebben meegedaan aan

(school)damtoernooien. Het is namelijk een uitstekend visitekaartje voor de damsport.

DamZ! is geschikt voor kinderen die bijna nooit dammen en ook voor kinderen die al jaren op de

damclub zitten. DamZ! is vanaf eind september te bestellen bij het bondsbureau.

Dammen op tv?
Dat kan!
Het kindertelevisie-sportprogramma Z@ppSport wordt sinds

september weer uitgezonden. En ook nu duurt een aflevering

weer 22 minuten.

De redactie van Z@ppSport is weer op zoek naar allerlei

activiteiten en evenementen voor de reportages (Repo) en

nieuwsflitsen (Flash). Wordt er binnen jullie vereniging een leuk

jeugdevenement (voor kinderen van 6 t/m 12 jaar)

georganiseerd? Is er een kamp, een kennismakingsdag, een

speciale opening, een jubileum, enzovoort?! Vertel het

Z@ppSport.

Daarnaast is Z@ppSport ook op zoek naar kinderen die een

sporttruc kunnen (de Move), een sportprobleem hebben (Hellup),

een sportvraag hebben (Huh?) of die graag iets over hun sport

vertellen (Kommersjal Breek). Ook kan die supervrijwilliger van

jullie vereniging eens lekker in het zonnetje worden gezet bij

Z@ppSport.

Surf voor meer informatie naar www.Z@ppsport.nl en vertel

Z@ppSport wat jullie plannen voor de jeugd zijn. Laat die kans

om op de tv te komen niet liggen.
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Al het jeugd-

nieuws welkom

op www.damz.nl

De populaire jeugdsite

www.damz.nl trekt dagelijks

veel bezoekers. Niet in de laatste

plaats komt dit door de regel-

matige vernieuwing van de

website. Om de haverklap staan

er nieuwe artikelen, interviews

en verslagen op DamZ!. Hiervoor

zijn slechts enkele mensen ver-

antwoordelijk en zij hebben hier

de handen meer dan vol aan.

Wij roepen daarom alle jeugd-

leiders en andere jeugddam-

liefhebbers op om toernooi-

verslagen, clubverhalen, uit-

slagen, persoonlijke mijlpalen,

vreemde gebeurtenissen,

grappige foto’s en nog veel meer

items die iets met jeugddammen

te maken hebben op te sturen

naar damz@damz.nl.

Laat uw waardering voor de site

blijken en duik achter de

computer om bijvoorbeeld een

leuk wedstrijd verslag te schrij-

ven. Hierdoor zal de website

populair blijven en zullen de

jeugddammers de site met veel

plezier blijven bezoeken.

Artikelen van jeugddammers zelf

zijn natuurlijk ook zeer welkom.

Tip: Maak een clubpagina van

uw vereniging! Univé Bunschoten

en De Vaste Zet Geleen gingen u

al voor. Met een aantal leuke

foto’s en bijschriften is al snel een

mooie clubpagina gemaakt. Meer

info? Mail naar damz@damz.nl.
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klasse!voor de jeugdNieuwsrubriek

Aan het 7e DOOWORLD jeugddamtoernooi in Den Ilp deden 106

jeugddammers uit Noord- en Zuid-Holland mee. De hoofdgroep was met

diverse deelnemers aan het kampioenschap van Nederland zeer sterk bezet.

Titelverdediger Mike Koopmanschap prolongeerde zijn titel en bewees, dat hij

niet voor niets sneldamkampioen van Nederland bij de aspiranten (tot 16 jaar)

is geworden.

De plaatselijke favoriet Amber Rep behaalde in
dit sterke veld een verdienstelijke 7e plaats met
als hoogtepunt haar overwinning op de vice-
kampioen van Nederland bij de junioren, Judith
Fritschy uit Amstelveen. Van de spelers van Ons
Genoegen wist Franklin van Mastrigt zijn groep
te winnen voor zijn clubgenoot Kaz Ganzeman.
Tim Karman bekroonde een goed seizoen met
een keurige tweede plaats. Door dat resultaat
bereikte Tim in de Noord-Hollandcup, een grand
prix toernooi van jeugdtoernooien in het seizoen
2003-2004 een prachtige 3e plaats. Hij mocht

Groep 1

1. Mike Koopmanschap, Heerhugowaard 7-12
2. Casper Remeijer, Haarlem 7-10
3. Judith Fritschy, Amstelveen 7-7
4. Richard Bos, Enkhuizen 7-7
5. Andrea Gutter, Enkhuizen 7-6
6. Guido Mul, Heerhugowaard 7-6
7. Amber Rep, Den Ilp 7-5
8. Berry Hofmans, Heerhugowaard 7-3

Groep 2, eerste drie

1. Ben J. Verplanke, Enkhuizen 6-12
2. Jos Brammer, Heerhugowaard 6-7
3. Marcia Hofmans, Heerhugowaard 6-7

Groep 3, eerste drie

1. Kevin van Langen, Heerhugowaard 7-10
2. Tugba Aslan, Heerhugowaard 7-9
3. Evert Bleijendaal, Heerhugowaard 7-9

Groep 4, eerste drie

1. Pepijn Folgers, Heerhugowaard 7-12
2. Reindert Vetter, Rijnsburg 7-11
3. Jurre Verhagen, Heerhugowaard 7-9

Van de overige groepen alleen de winnaars

Groep 5: Ritchie Wijnker, Den Helder
Groep 6: Franklin van Mastrigt, Ilpendam
Groep 7: Fadime Ozturk, Heerhugowaard
Groep 8: Ruth Scholten, Purmerend
Groep 9: Uzeyir Aslan, Heerhugowaard
Groep 10: Hans van Klaveren, Rijnsburg
Groep 11: Eline Dijkstra, Den Helder
Groep 12: Anouk Boots, Heerhugowaard
Groep 13: Marlou Bankras, Heerhugowaard

met een extra grote beker naar huis. De Noord-
Hollandcup werd gewonnen door Ritchie Wijnker
uit Den Helder, die in de vijf grandprix
toernooien steeds zijn groep wist te winnen. De
jeugdafdeling van SNA uit Heerhugowaard wist
maar liefst 7 van de 13 groepen te winnen. Voor
de eerste drie spelers waren fraaie bekers
beschikbaar gesteld. Vanwege het EK Voetbal
ontvingen alle deelnemers een fraai oranje
vaantje. Bovendien mogen alle groepswinnaars
een uur gratis bowlen in het bowlingcentrum
van DOOWORLD in Almere.

Damschool Rijk van Nijmegen draait al veel
jaren. Dit seizoen waren er cursisten uit Huissen,
Lent, Heteren en Nijmegen. Deze damschool
heeft lange tijd een kwalitatief sterke groep
gehad, zo goed zelfs dat Talentontwikkeling
KNDB mee hielp. Aan welke kwaliteit moeten
we dan denken: Jasper Lemmen, Rik Keurentjes
en Joost Verplak bijvoorbeeld. Dit seizoen was de
groep wat minder sterk en dus geen hulp van
Talentontwikkeling. Wie zaten er nu nog op deze
damschool als een soort blikvangers: Thijs
Gerritsen en sterke meisjes als Carlijn Aalbers en
Renée Doeleman. Op een slotavond worden niet
alleen toetsen gemaakt en diploma’s uitgereikt.
Jasper Lemmen was als speciale gast aanwezig
om simultaan te spelen tegen cursisten die klaar
waren met de toets. En bij de diploma-uitreiking
vertelde Jasper boeiend over zijn internationale
ervaringen. Bij de uitreiking werd ook verteld

wat er allemaal gedaan wordt op
een doorsnee training op een
dinsdagavond van 18.30 uur tot
21.00 uur: 

1. Alex Mathijsen en Johan
Krajenbrink hebben ieder 20
training gegeven.

2. We hebben getraind uit de KNDB-
mappen, maar we hebben ook
veel andere dingen gedaan.
Bijvoorbeeld modelpartijen laten
raden en gekeken naar partijen van
Carlijn Aalbers, Remco Vredenberg en Thijs
Gerritsen.

3. We spreken aan het begin van de training
over de wedstrijden die de groep heeft
gespeeld.

4. We hebben ook het vaste zogenoemde ‘Na de

pauze-item’. Een cursist laat na de pauze een
fragment zien aan de hele groep. En dat kan
van alles zijn.

De Damschool wil natuurlijk dóór, maar het is
ieder seizoen weer afwachten of dat kan:
genoeg cursisten en genoeg geld?’

Slotavond damschool
‘Rijk van Nijmegen’

Zevende Dooworldtitel ook voor 

Mike Koopmanschap



Gelijk of Ongelijk
Johan Krajenbrink

Piet Heinstraat 45

6512 GS Nijmegen

tel./fax 024-3603805

• Aantal wapens die goed uit de verf kwamen
tijdens dat toernooi (...).
• Last but not least: een goede sfeer in het
Nederlandse team.’

3.  Erno Prosman:
`De huidige jeugd is in mijn opinie sterker dan
toentertijd. Grotendeels valt dit toe te schrijven
aan een verhoogde trainingsactiviteit vanuit de
KNDB, met name de talentenontwikkeling.
Samen met het inzakken van de activiteiten van
de Russische Dambond betekent dit dat er nog
meer wereldtitels te verwachten zijn voor de
Nederlandse jeugd.’

4.  Erno Prosman:
`Een laatste belangrijkste vraag (misschien kun je
daar ook een keer een rubriek aan wijden?) is of
deze verhoogde investering in trainingsarbeid
ook zijn vruchten bij de senioren af gaat
werpen? Mijn mening is dat al dat trainen op
jeugdige leeftijd niet daarvoor helpt. Als je kijkt
naar alle wereldkampioenen dan hebben die iets
eigens in hun spel weten te behouden (is
Georgiev een uitzondering?). Hoe behoudt een

jeugdspeler die creativiteit als standaard-
strategieën met de paplepel erin gegoten

worden?

Johan Krajenbrink:
Gaat het trainen vruchten afwerpen bij de
senioren is niet alleen een thema voor een
rubriek, het is een prachtig onderwerp voor een
trainersdag! Ik moest ook denken aan het
prachtige bulletin van Drents Tiental waarin
vroeger (?) altijd betoogd werd dat je niet moest
trainen door de week om fit te blijven op
zaterdag. Maar Erno heeft nog een wat langere
termijn in gedachten: het trainen helpt niet voor
later! Dat is een fraaie stelling. Erno is niet de
minste, dus we moeten luisteren. Dus: luister!
Maar daarna een duffe en degelijke reactie: het
lijkt mij dat alle damwereldkampioenen heel
veel getraind hebben op jeugdige leeftijd. En het
andere punt, hoe behoudt een jeugdige speler
iets eigens, hoe behoudt een jeugdige speler zijn
eigen creativiteit? Ook een prachtig onderwerp.
De heel goede trainers en talenten denken
constant na over trainen en het behouden van
eigenheid. Maar ook: hoe zorg je dat een speler
zijn eigen kracht weliswaar behoudt, maar toch
ook meer wapens krijgt? Hoe zorg je dat een
speler niet alleen maar op zijn trainer gaat lijken,
maar kan een trainer wel redelijk bescheiden
blijven? 

Erno Prosman is dus de afgetekende winnaar en
kan een damprijsje in zijn bus verwachten. 

Om te beginnen straalde hoofdrolspeler
Boudewijn Derkx toen hij mijn damkamer kwam
binnenwandelen en zei dat hij deze rubriek had
gelezen. Hij informeerde hoeveel inzenders er al
waren. “Boudewijn”, zei ik, “dat moet je toch
wel kunnen raden?”. Die vraag leverde
Boudewijn wel direct een minnetje op. Want ik
beschouw Boudewijns stralende reactie ook als
een soort inzending. Maar er was wel degelijk
nog een bijzondere inzender. Erno Prosman
himself! Met groot plezier citeer ik Erno tamelijk
ruim, want hij heeft veel belangwekkends te
vertellen. Op een enkel punt probeer ik te
reageren:

1.  Erno Prosman: 
`Het antwoord op die vraag is natuurlijk heel
simpel: Boudewijn is een stuk sterker dan dat ik
was toen ik wereldkampioen werd. Al was het
alleen maar omdat ik tijdens mijn partijen
eigenlijk niet veel van mijn eigen opzet begreep.
Ik heb boven mijn kunnen gespeeld tijdens dat
toernooi.’

Johan Krajenbrink:
Ik dacht een moeilijke vraag te stellen, maar
Erno vindt het heel simpel. Wie heeft er gelijk? Is
het echt zo dat Erno weinig van zijn eigen opzet
begreep? Stel dat hij onwetend speelde, is hij
dan een groot talent?

2.  Erno Prosman:
`Waarom ben ik dan toch wereldkampioen
geworden?
• Geluk (...).
• Onbevangenheid (...).

29

De prijsvraag van de vorige keer: wie was er sterker bij 

het behalen van de wereldtitel, Erno Prosman of

Boudewijn Derkx?

Had ik veel inzendingen verwacht? Nee, natúúrlijk niet,

dammers weet je wel, die reageren alleen als je 8-13

schrijft in plaats van 9-13. Maar goed, eerlijk is eerlijk,

het was ook een moeilijke opdracht. Geen zetje dat je

eventjes kunt oplossen. En ook geen eindspelletje. Viel het

aantal inzendingen mij dus mee? Ja.

Erno Prosman en/ofBoudewijn Derkx? (2)

Wedstrijdverslagen, interviews, tips & trucs:

www.damz.nl
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Voor de beginner
Alex Mathijsen

Lange Hezelstraat 113

6511 CG Nijmegen

06-24534195

bondsbureau@kndb.nl
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Een nieuwe kans
Mijn brievenbus bleef deze keer lange tijd angstvallig

leeg. Geen wonder natuurlijk met twee fout

afgedrukte diagrammen. Gelukkig ontving ik juist

voor de inleverdatum toch nog stapels post. Soms met

mooie creatieve oplossingen. Soms met een gapende

leegte. De internetinzenders hadden nergens last van:

daar klopten de diagrammen wel. Omdat ik een

voorstander ben van gelijke behandeling, krijgen de

deelnemers zonder internet alsnog de kans deze twee

standen op te lossen en op te sturen. Wit begint en

wint met de toffe eindslag 40x7.

Diagram 49 Diagram 50

Diagram 51 Diagram 52 Diagram 53 Diagram 54 Diagram 55

Diagram 56 Diagram 57 Diagram 58 Diagram 59 Diagram 60

Opgaven serie 5:

kampioenDe smaak van de kampioen

De Nederlandse welpenkampioen Martijn de Leeuw is goed in ingewikkelde zetjes. En hij is
gek op combinaties waarbij de tegenstander meerdere dammen krijgt, maar toch kansloos in
de pan wordt gehakt. Smaken verschillen, maar de smaak van een kampioen is waarschijnlijk
de fijnste! Daarom in deze serie twaalf combinaties à la De Leeuw.

In alle standen is wit aan zet en wint. Tip: eerst geef je zwart twee dammen op veld
48 en 47. Vervolgens combineer je met wit zelf naar dam. Vanzelfsprekend sla je
ondertussen ook de zwarte dammen van het bord.

Diagram 46

Diagram 47
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De ladderstand

53 punten: Thijs Gerritsen, Harmjan
Lammers, Vivian Moorman
52 punten: René Alderliesten, Johan Willems
51 punten: Luuk Maters
50 punten: H. van Beek, Jan Bareld de
Groot, John B. Reade, Arie van de Weteringh
49 punten: Roald Looge, Bart Lugthart
48 punten: Bertus Scheer
47 punten: Tom Keuken
46 punten: Jacco Bos
41 punten: Roel Boomstra, Bas van Engelen
39 punten: Eric Druyff, Michelle Linssen
38 punten: Arno Bos, Tim Endstra, Daan van
Herwaarden, Dirk Joosten, Emrecan
Karacaoglu, Pepijn Teunisse
37 punten: Feroz Amirkhan, Mariska Bos,
Henk van Keulen, Rik Verboon, Thomas
Vermeulen, Joep Voorn
36 punten: A. Finders
35 punten: Elbert v.d. Bunt
34 punten: Dirk-Jan van Luijtelaar
33 punten: Bastiaan de Gunst
28 punten: Sven Goldsmid
27 punten: Reneé Doeleman,
H. Groeneveld*, Matthias de Kruijf
26 punten: Dave Bleeker, Jeffrey van
Batum, Nick Eerdhuijsen, Marco van
Eijsden, Ben Endstra, Marten
Heikoop, Jasper van der
Klis, Alisan Özdemir,
Angelo Tasidjawa,
Maarten Teunisse,
Sven Verkade, Jeroen
de Veth, Bas van
Zonneveld
25 punten: Martijn de
Leeuw, Martin van
Meerkerk

24 punten: Laura Andriessen, Remco Don,
Thomas Goudriaan, Priscilla Kok, Paulan van
Nes, Roland de Rijke, Johan Verbrugge, Rosa
Vermeulen,Danny Wattel, Thijs Wisse
23 punten: Gideon de Bruin, Henk
Stunnenberg, Mathijs Zandee
22 punten: Geoffrey Boere 
19 punten: Henk-Jan van den Berg*, Anne
Wouda
16 punten: Nick Hoksbergen
15 punten: Arjen Bovee*, Wesley Gademan*
12 punten: Thijs Alderliesten, Bas van
Berkel, Micha Blanken, Dylan de Braal*, Erik
ten Hagen, Martijn Harlé*, Mitch Harteveld*,
Lindsay Heijgen*, Bas v.d. Heuvel*, Willem
Hoek, Tom Janmaat, Ben Jansen Verplanke,
Saviël Languis, Steven Manders, Kevin Meurs,
Wesley Neijenhuis, Zainal Palmans*, Casper
Remeijer, Marloes Schreuder*, Wouter Sipma,
André van Steenbergen, Irene Stegeman,
Willem Stunnenberg, Christie Toet*, Bas van
Velsen, Sjuul Verheij, Loïs van Vondelen*,
Brenda van Voorthuizen*, Jelsen Woudsma*
11 punten: Collin van Ede van der Pals, Arjan
Mourits, Arman Sjachov, Rien Wijermars*
10 punten: Erwin Minnen, Tobias Pohan

Simandjuntak
8 punten: Stefan de Boer, Martin

v.d. Vliert*
6 punten: Sharon Daudeij

4 punten: Sander de Geus*
1 punt: Jan-Anton
Houweling
0 punten: Gerben Bos*,
Bianca Smedinga

Spelregels voor de
laddercompetitie: 

• Inzenden voor 23 oktober anders tellen je oplossingen niet
mee.

• Je kunt inzenden per e-mail of per brief.

• Deze rubriek vind je ook op DamZ! (www.damz.nl)

• Schrijf je naam bij je oplossingen. 

• Noteer de volledige oplossing, dus niet alleen de eerste
zet!

• De prijswinnaars beginnen weer onderaan de ladder met 0
punten.

• Als je drie keer achter elkaar niet meedoet, val je van de
ladder. Als je een sterretje achter je naam hebt, wordt het
tijd dat je weer eens wat opstuurt.

De drie prijs-

winnaars zijn: Thijs

Gerritsen, Harmjan Lammers

en Vivian Moorman.

Gefeliciteerd! Jullie krijgen

binnenkort een prijsje

thuisgestuurd.

Oplossingen serie 4

37. 1.27-21 16x27  2.32x21 23x34  3.40x16
38. 1.27-22 18x27  2.32x21 23x34  3.44-40 16x27  4.40x7
39. 1.32-27 21x43  2.42-38 43x23  3.34-29 23x34  4.40x16
40. 1.27-22 18x38  2.42x33 23x32  3.43-38 32x34  4.40x16
41. 1.28-22 17x37  2.49-44 21x43  3.44-39 43x34  4.40x7
42. 1.27-22 18x27  2.37-31 27x36  3.32-27 23x34  4.40x7

21x32 
43. In deze stand kon je de twee bonuspunten verdienen. De

twee oplossingen zijn:
a) 1.27-21 17x26  2.28-22 18x27  3.32x21 26x17  4.33-28

23x34  5.40x7
b) 1.27-22 18x27  2.32x21 23x34  3.40x7 17x26 en nu

het moeilijke eindspel 4.7-2 26-31  5.2x30 31-37  6.30-
34 37-41  7.34-23 met op 7...41-46  8.23-5 en op
7...41-47 23-34 met damvangst.

44. 1.28-23 18x49  2.48-43 49x38  3.32x43 21x32  4.43-38
32x43  4.44-39 43x34  5.40x7

45. 1.33-29 24x31  2.26x37 35x24  3.32-28 23x34  4.40x7
48. 1.37-31 26x46  2.27-22 18x27  3.32x21 23x43  4.33-28

46x40  5.35x44 43x34 6.44-40 16x27  7.40x16

Geleen

In Geleen zijn alle kandidaten geslaagd. En de
geslaagden hebben daarna een wedstrijd
tegen hun ouders gespeeld. Ook broers,
zussen en een opa zijn meegekomen. De
ouders hebben flink verloren. De foto is
genomen tijdens de wedstrijden tegen de
ouders. Geslaagd zijn:
Van der Waldiploma: Kirill Blokker,
Didier de Bruyn, Folkert Jansen, Ka Wai Li ,
Amanda List Milly Mets, Anne Schippers
en Graziëlla Schumans.
Wiersma-wit: Folkert Jansen en

Amanda List.
Springer-wit: Randy Cardozo en Martijn
van Gortel.

Geslaagd
Bunschoten-Spakenburg

Bij Damclub Univé in Bunschoten-Spakenburg
zijn voor het Van der Waldiploma geslaagd:
Marije Akster, Lenonie van de Geest, Jack van
Hardeveld en
Benjamin Pruijs:
voor het

Wiersmadiploma

(zwart en wit):

Leen Bolks, Jasper
Duijst, Gerhard de
Graaf, Pascal Koops,
Alexander van de
Mheen, Enrico van de
Vuurst en Anne Wouda en voor het
Sijbrandsdiploma (zwart en wit): Huibert
Koops en Peter Frans Koops. Meer geslaagden op de volgende pagina.



Geslaagd

32 Het Damspel september 2004

Delaneyrozen, Menno Engelen, Kasper Erich,
Jeroen van der Gulik, Jesper de Jong, Mathijs
Lam, Koen Meulenkamp, Levi Richards, Bert
Ruiter en Renske van den Wijngaard
Wiersma-zwart: Koen Meulenkamp, Laura
Timmerman, Maarten de With, Frank van den
Wijngaard en Marco van den Wijngaard.
Sijbrands-wit: Koos van Amerongen, Brian van
Ringelestijn, Fabian de Vries, Stefan de Wit en
Maarten de With.
Sijbrands-zwart: Niels Erich en Ate Mevissen.

Zuid-West-Veluwe
De leerlingen van de damschool Zuid-West-
Veluwe hebben een jaar lang lessen gevolg op
drie locaties, Putten, Lunteren en Wageningen.
Halverwege is het ‘witte’ examen gedaan en
aan het eind het ‘zwarte’. De lessen zijn
afwisselend gegeven door Johan Krajenbrink,
Alex Mathijsen, Nina Hoekman en Rik Twilhaar. 
Sijbrands-wit: Henk van Keulen (PDC Putten),
Saviel Langius (WSDV Wageningen) en Bram Lap
(WSDV Wageningen).
Sijbrands-wit en -zwart: Thijs Alderliesten
(PDC Putten); Henk-Jan vd Berg (DES Lunteren);
Bas van Berkel (WSDV Wageningen); Gerben Bos
(DES Lunteren); Tom Janmaat (WSDV
Wageningen); Harm-Jan Lammers (DES
Lunteren); Steven Manders (WSDV Wageningen);
Andre van Steenbergen (BDV Bennekom) en
Martin vd Vliert (DES Lunteren).
Sijbrands werkboek-wit: Harm-Jan Lammers

(DES Lunteren) en Andre
van Steenbergen (BDV
Bennekom).
Sijbrands werkboek-

zwart: Eric Druiff (DES
Lunteren).
Roozenburg-wit:

Wilco vd Berg (DES
Lunteren).
Roozenburg-wit en

-zwart: Jacco Bos
(DES Lunteren),
Elbert vd Bunt (PDC

Putten), Ilona de Kok (BDV
Bennekom) en Brenda van Voorthuizen (BDSV
Barneveld).
Roozenburg werkboek wit en zwart: Arno
Bos (DES Lunteren); Matthias de Kruif (BDSV

Geslaagd

Geslaagd
geslaagd voor Wiersma-wit: Floris Boonstra,
Peter Boonstra, Nick Doornewaard, Guido Fazzi,
Robin Inia, Eilish de Jong, Cuun Koek, Stefan
Sijnstra en Michelle Verburg en voor Wiersma-
zwart: Arjen Boonstra, Finn Ettes en Marco van
der Veen.

Lent
Bij Damclub Lent zijn de volgende jeugdleden
geslaagd.
Van der Waldiploma: Freek Collé, Jelmer van
Kempen, Jeroen Koppelman, Dennis van de Logt,
Rik Slendebroek en Jesse Tielens.
Wiersma-wit: Dirk Arends, Koen Collé, Jelmer
van Kempen, Jeroen van Kempen, Jeroen 
Zuid-West-Veluwe Koppelman, Eline Latta, Jesper
Latta, Koen Toonen en Maarten Vergeer
Wiersma-zwart diploma: Dirk Arends, Koen
Collé, Reneé Doeleman, Wessel van Duren,
Jelmer van Kempen, Jeroen van Kempen, Jeroen
Koppelman, Eline Latta, Jesper Latta, Luuk
Maters, Arno Scholten en Jorien Spaans
Jeroen Koppelman is pas 8 jaar oud. Hij behaalde

drie diploma’s.

Wageningen
In Wageningen zijn bij WSDV veel
diploma’s Wiersma-wit en -zwart

behaald. De geslaagden waren:
Jesse van Beek, Sander Beltman,
Joost van Doorn, Ragnar Eggertsson,
Adriaan de Jonge, Anouk de Jonge,
Maurits v.d. Knaap, Dallas Koops,

Jannes Kromhout, Saviel Langius, Jesse van
Mourik, Ester van Muyen, Bren Schaap, Pieter
Sijthoff en. Christiaan vd Weerd. 
Voor het Van der Waldiploma slaagden: Eline
Manders en Jack van Zee.

IJsselstein
De inspanningen van de damtrainers Bert Habets
en Rob de Meij van Damclub Zenderstad in
IJsselstein zijn
beloond: alle
examenkandidaten
van Damclub
Zenderstad zijn
geslaagd. 
Van der

Waldiploma: Wouter
van Amerongen, Anouk
van der Bijl, Maarten
Cooyman Ryan Franken,
Iris van der Grift, Martijn
de Haan, Stefan de
Haas, Marnix Pouw,
Richard Schinkel, Maikel van der Velde en Aaron
Vocking.
Wiersma-wit: Surjendra Delaneyrozen, Varma

Gouda
Acht leden van de Damschool Midden-Holland
hebben in Gouda het diploma Sijbrands-wit

behaald: Hans Andriessen, Vicky Andriessen,
Micha Blanken, Gideon de Bruin, Bastiaan de
Gunst, Jasper van der Klis, Wouter van der Klis en
Matthijs Zandee.

Groningen
DG Het Noorden en Jeugddamclub De Heerdstee
in Groningen hebben een gezamenlijke
examenavond gehouden.
Voor het Van der Waldiploma slaagden:
Melvin Beverwijk, Wendy Hemstra, Suzanne
Huijts, Pascal Jansen, Stein Janssen, Jonathan
Kailola, Melissa Knol, Khah-Yong Ling, Johnson
Puriel, Achmed Quasim, Marco Smit, Bryan Thiel,
David Vasiluta, Thomas Vasiluta en William Visser.
Wiersma- wit: Bente Verheul, Jan-Peter Visser en
Reinoud Visser.
Wiersma-zwart: Paul van Dorp en Oscar Veen.
Sijbrands-wit:
Heike Verheul.

Hoornaar
Op de laatste
clubavond van
VGO in Hoornaar
in het afgelopen
seizoen zijn
onder grote
belangstelling van ouders en senioren
de diploma’s uitgereikt aan dertien jeugdleden.
In de voorafgaande week hebben zij de
verschillende examens gedaan.
Van der Waldiploma: Gerco Bikker en
Kimberly Meyers.
Wiersma-wit: Gerco Bikker, Daniël van den
Dool, Else-Marie van Genderen, Marienes van
Genderen, Mathijs Giltjes, Jacco de Jong, Ricardo
van Mildert en Niels Verboon.
Wiersma-zwart: Daniël van den Dool, Else-
Marie van Genderen, Marienes van Genderen,
Mathijs Giltjes, Jacco de Jong, Ricardo van Mildert
en Niels Verboon.
Sijbrands-wit: Marienes van Genderen, Martijn
de Leeuw, Marjan van Maurik, Karlijn Overes en
Rik Verboon.

De Kwakel
In De Kwakel slaagden voor het Van der

Waldiploma: Hans Tuinier en Tifany Zandvliet.

Leeuwarden
Op de Prins Mauritsschool in Leeuwarden zijn na
begeleidend werk van docent Johan Lemstra
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Zegveld
Damclub Kijk-Uit in Zegveld heeft zestien diploma’s
uitgereikt.
Van der Wal: Peter de Bruijn, Robbert Beukers,
Huibert Brak, Vincent Dekker, Mees van Elk en
Sylvia Lekx.
Wiersma-wit: Wouter Brak, Peter de Bruijn, Jan
van Dam en Bas van Ingen.
Wiersma-zwart: Dirk van Dam, Martin de Vink en
Stefan de Vink.
Sijbrands-wit: Peter Kastelein en Geert Langerak.
Springer-wit: Johan Verboom (met lof).

Jasper Lemmen toonde zich uiteindelijk de
sterkste in de noodzakelijke barrage en kon een
nieuwe titel aan zijn al rijke palmares
toevoegen.
Voor de 25e keer in successie organiseerde Witte
van Moort het Nederlands kampioenschap
dammen voor junioren. Gezien het
deelnemersveld, waaronder twee leden van de
organiserende vereniging, beloofde het een
spannend toernooi te worden waarbij het
moeilijk te voorspellen was wie de vacante titel
van Niek Kuijvenhoven zou overnemen. Vooraf
waren Boudewijn Derkx, wereldkampioen 2003,
en Jasper Lemmen favoriet.

Weinig krachtsverschil
Vanaf de eerste ronde bleek dat de
krachtsverschillen uiterst gering waren. Jasper
Lemmen en Rik Keurentjes namen een kleine
voorsprong op de rest van het deelnemersveld,
maar halverwege het toernooi leden beiden een
nederlaag waardoor het veld ineenschoof. Dit
bleef zo en na de 10e ronde waren er vijf
koplopers, terwijl Danny Slotboom op één punt
achterstand stond en ook nog uitzichten op de
titel had. Een knappe prestatie van Danny daar
hij het toernooi begon met twee nederlagen. Hij
knokte zich echter terug en ook in de laatste
ronde won hij van Patrick Stork en kwam op 13
punten. Bennie Provoost en Jasper Lemmen
kwamen in hun onderlinge duel ook remise
overeen waardoor ook zij op 13 punten
eindigden. Klaas Hendrik Leijenaar, de nieuwe
aanwinst van damclub Witte van Moort, liet in
zijn partij met Rik Keurentjes de winst lopen en
zwaar teleurgesteld moest hij berusten in remise
waardoor ook deze beide spelers eindigden op
13 punten. Alles hing af van de partij tussen

Ernst-Jan de Bruin en Stijn
Tuijtel. Ondanks voordeel
kon Ernst-Jan de Bruin niet
winnen waardoor in de
eindstand maar liefst zes
spelers op een gedeelde
eerste plaats eindigden.
Grote tegenvaller dit
toernooi was Boudewijn
Derkx, die in 2003 het
jeugdwereldkampioenschap
binnen haalde maar in dit toernooi duidelijk niet
de druk van titelfavoriet zijn aankon. Een barrage
was hierdoor noodzakelijk om te bepalen wie de
nieuwe juniorenkampioen dammen van
Nederland 2004 zou worden. 

Sluiting en barrage
De organisatie besloot eerst de
sluitingsceremonie te houden daar men niet kon
schatten hoelang er nog moest worden gedamd
voordat de kampioen bekend zou zijn. Tijdens de
sluitingsceremonie bleek hoe trots men in
Westerhaar is op het organiseren van dit
kampioenschap voor een periode van 25 jaar.
Nadine van Tiel, vertegenwoordigster van de
KNDB, stak haar bewondering niet onder stoelen
en banken en prees de organisatie om de
gezellige en gastvrije manier waarin men met
de deelnemers omging. Iedereen is graag in
Westerhaar en dat is een verdienste van de
organisatie. Wel hoopte ze dat in navolging van
Tanja Chub, die dit jaar als eerste vrouw uitkwam
in de finale om het NK dammen voor senioren,
ook bij het juniorenkampioenschap binnen
enkele jaren ook een vrouwelijke deelneemster
op de deelnemerslijst aanwezig is.
Nadat toernooicoördinator Bart Stegeman zowel

NK junioren
de vrijwilligers, de gastgezinnen, arbiter Hans
Lucassen uit Almelo als de sponsoren Witte van
Moort en Staalmeubel een dankwoord had
toegesproken, kon de barrage beginnen.
Jasper Lemmen begon direct met een
overwinning terwijl Rik Keurentjes de winst
smadelijk miste tegen Ernst-Jan de Bruin.
Gedecideerd speelde Jasper Lemmen de barrage
uit en eindigde overtuigend als eerste. Rik
Keurentjes en Danny Slotboom eindigden gelijk
als tweede en moesten opnieuw een barrage
spelen i.v.m. de plaatsing voor het WK. Nadat
Danny de eerste partij overtuigend won speelde
Rik Keurentjes in de tweede partij een alles of

niets poging om het tij te
keren. Het mocht echter niet
baten en ook de tweede partij
ging naar Danny Slotboom.
Door dit resultaat kreeg het
toernooi in Westerhaar een
sterke en terechte winnaar. In
2000 behaalde Jasper
Lemmen het Nederlands
kampioenschap in de
categorie aspiranten en later
dat jaar behaalde hij ook de

Europese titel en miste de wereldtitel op een
haar. Bij de junioren werd Jasper in 2002 tweede
achter Michiel Kloosterziel, terwijl hij in 2003 als
derde eindigde. En dan nu in zijn laatste jaar bij
de junioren de felbegeerde titel. Jasper Lemmen
plaatste zich nu samen met Danny Slotboom en
Rik Keurentjes voor het EK in het Poolse
Kluczbork. Jasper en Danny hebben zich door dit
resultaat tevens geplaatst voor het WK dat in
december op een nog nader te bepalen locatie
zal worden gehouden. Jeugddamclub Witte van
Moort kan terugzien op een zeer geslaagd
toernooi waarbij het 54e NK de boeken in zal
gaan als het spannendste uit de geschiedenis.

Eindstand:
1. Jasper Lemmen, Bemmel 11-13
2. Danny Slotboom, Winterswijk 11-13
3. Rik Keurentjes, Doetinchem 11-13
4. Klaas Hendrik Leijenaar, Leeuwarden

Ernst-Jan de Bruin, Zegveld  11-13
6. Bennie Provoost, Aagtekerke 11-13
7. Boudewijn Derkx, Culemborg 11-10
8. Maikel Palmans, Hoogeveen  11-10
9. Stijn Tuijtel, Haarlem  11-10
10. Wouter Ludwig, Doetinchem  11-10
11. Patrick Stork, Den Haag  11-8
12. Martijn van der Klis, Alphen ad Rijn 11-6

Barneveld) en Erwin Minnen (BDSV Barneveld).
Springer-wit en -zwart: Florian Hoeve (DEZ/NGKZ
Hattem).
Springer werkboek-wit: Hans Alderliesten
(PDC Putten); Rene Alderliesten (PDC Putten).
Springer werkboek-wit en -zwart: Ingrid de
Kok (BDV Bennekom). 
Hoogland-wit: Wilke vd Schee (WSDV
Wageningen)
Hoogland-wit en -zwart: Aldert van Eck (DES
Lunteren), Gert-Jan Hoeve (DEZ/NGKZ Hattem);
Daniel Merkus (BDSV Barneveld) en Arjen
Timmer (DES Lunteren).

Het 54e NK dammen voor junioren van 6 tot en met 17 juli in Westerhaar
is een waar spektakel geworden met een ongemeend spannend slot.
Maar liefst zes deelnemers eindigden op een gedeelde eerste plaats
waardoor een herkamp moest uitmaken wie zich juniorenkampioen van
Nederland mocht noemen. 

Spannend NK junioren:

zes spelers eindigen gelijk
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Damkalender

Toernooien, trainingen en wedstrijden. Organisatoren kunnen hun
informatie doorgeven aan het bondsbureau, (026) 495 23 09. 
Actuele kalender op internet: www.kndb.nl

= alleen voor jeugddammers
= open voor senioren én 

jeugddammers

September 2004
19: IJmuiden. Jeugddamtoer-

nooi. W. Winter (0255) 52 09 31.
18: Nationale Competitie 1e ronde. 
25: Papendal. Centrale training

aspiranten, pupillen en meisjes. 
26: Papendal. Centrale training

subtop, vrouwen en junioren. 

Oktober 2004
2: Nationale Competitie 2e ronde. 
2: Zegveld. 2e Zegvelds

Jeugdtoernooi. A. de Bruijn
(0348) 69 15 87.

3-10: Curaçao. 4e Internationaal
Open Toernooi. 
R. Alias 005999-7375724.

9: Clubcompetitie junioren,
aspiranten en pupillen. 

16: Nationale Competitie 3e ronde. 
17: IJmuiden. Jeugddamtoer-

nooi. W. Winter (0255) 52 09 31.
17-23: Amsterdam. 8e Internationaal

Bijlmer-toernooi. 
A. Mohamedjoesoef 
(020) 699 51 21.

20-23: Amersfoort. 24e Open 
kampioenschap. 
M. Everloo (033) 480 84 59.

23: Papendal. Centrale training
aspiranten, pupillen en meisjes. 

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

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

24: Papendal. Centrale training
subtop, vrouwen en junioren. 

30: Nationale Competitie 4e ronde. 

November 2004
1-10: Den Burg. NK vrouwen. 
6: Bondsraadvergadering. 
6: Hellendoorn. Damdag 

Elen en Rhaan. B. Hendriks
(0548) 68 15 71.

8: Papendal. Selectiedag centrale
trainingsgroepen. 

13: Nationale Competitie 5e ronde. 
14: IJmuiden. Jeugddamtoer-

nooi. W. Winter (0255) 52 09 31.
20: Papendal. Centrale training

aspiranten, pupillen en meisjes. 
20: Lelystad. Damdag. D. van

Roozelaar (0320) 24 98 47.
21: Papendal. Centrale training

subtop, vrouwen en junioren. 

27: Nationale Competitie 6e ronde. 

December 2004
4: Clubcompetitie junioren,

aspiranten en pupillen. 
11: Nationale Competitie 7e ronde. 
12: IJmuiden. Jeugddamtoer-

nooi. W. Winter (0255) 52 09 31.
18: CAT/CJT - Surinaamse spelers

in Nederland. 
27: Maarsbergen. tiende kerst-

toernooi. E. van Egdom 
(033) 286 13 03.

28: IJsselstein. 6e Jeugdtoer-
nooi DC Zenderstad. B. Habets
(030) 688 64 23.

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

29/30: Westerhaar. Damnacht Aalde-
rink. J. Lensen (0546) 65 92 22.

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. 
8: Den Ham. Nieuwjaarstoernooi.

J. Braakman (0546) 64 50 85.
8: Woudsend. 48e Nieuwjaars-

toernooi. S.S. Reekers 
(0514) 59 16 39.

15: Nationale Competitie 8e ronde. 
16: IJmuiden. Jeugddamtoer-

nooi. W. Winter (0255) 52 09 31.
22/23: Papendal. Halve finale NK

algemeen en vrouwen. 
29: Nationale Competitie 9e ronde. 

Februari 2005
5/6: Papendal. Halve finale NK

algemeen en vrouwen. 
12: Nationale Competitie 10e ronde. 
13: IJmuiden. Jeugddamtoer-

nooi. W. Winter (0255) 52 09 31.
19/20: Papendal. Halve finale NK

algemeen en vrouwen. 
19: Sneek. Lankhorst SDC-toernooi.

J.W. Oldekamp (0515) 42 19 40.
26: Nationale Competitie 11e ronde. 

Maart 2005
5: Papendal. Halve finale NK

algemeen en vrouwen. 
5: Bondsraadvergadering. 

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

6: Papendal. Halve finales
algemeen en vrouwen,
barrages. 

12: Nationale Competitie
promotie/degradatie. 

12: Halve finale NK pupillen. 
19: Rayonwedstrijden meisjes.
19: Papendal. Centrale training

subtop, junioren en vrouwen. 
20: IJmuiden. Jeugddamtoer-

nooi. W. Winter (0255) 52 09 31.
20: Papendal. Centrale training

aspiranten, meisjes en pupillen. 
26: Nationale Competitie promotie/

degradatie. 
26: Halve finale NK pupillen. 

April 2005
2: Nationale jeugddamdag. 
3-16: NK algemeen. 
9: Halve finales schooldam-

men BO en VO. 
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. 

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

24: Papendal. Centrale training
aspiranten, meisjes en pupillen. 

Mei 2005
2-6: Halve finale NK junioren. 
2-6: Halve finale NK aspiranten. 

2-6: NK pupillen. 
4-8: NK visueel gehandicapten. 
7: KNDB-beker 1e ronde. KNDB 
14: KNDB-beker 2e ronde. KNDB 
14: NK meisjes. 
21: Papendal. Centrale training

subtop, junioren en vrouwen. 
22: Papendal. Centrale training

aspiranten, meisjes en pupillen. 
28: KNDB-beker kwartfinale. KNDB 

Juni 2005
4: NK sneldammen senioren

en jeugd. KNDB 
11: KNDB-beker halve finale. KNDB 
11: Finales schooldammen BO

en VO. 
18: Bondsraadvergadering. KNDB 
18: Den Ilp. 8e Dooworld 

jeugddamtoernooi. 
H. Vermeulen (020) 482 28 89.

18 (v.a.): Rijnsburg. Rabo damtoernooi.
A. van Dusseldorp 
(071) 402 78 32.

25: KNDB-beker finale. 
25: Sneldammen jeugdteams. 

Juli 2005
2: NK welpen. 
6-16: NK junioren. 
7-16: NK aspiranten. 
16-23: Den Haag. Axioma Orap ICT

Open NK. A. Kruyshoop 
(070) 364 96 28.

24-30: Nijmegen. Open internationaal
toernooi. P. Visser 
(026) 325 68 69.

Indien geen contactpersoon staat
vermeld, informatie bij KNDB:
Tel. (026) 495 23 09.

Jeugddammers opgelet!
Heb je meegedaan aan een gaaf damtoernooi?

Stuur jouw eigen wedstrijdverslag naar 
damz@damz.nl. Dan kan iedereen later op

www.damz.nl lezen wat jij zo leuk vond.
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Curiosa
Wim van Mourik

St. Jacobslaan 94

6533 BV Nijmegen

(024) 356 52 32

Het speelveld met de aanduidingen voor de

coördinaten en plaats voor de geslagen

schijven.

Deze vraag stelden vier jonge

tweedejaarsstudenten Electro-

techniek van de opleiding

Windesheim in Zwolle zichzelf.

Ruud Wessels, Walter Vlietstra,

Bas Ruiter en Roderik Akkerman,

kwamen na een periode brain-

stormen met het voorstel van

een dammachine bij hun

docenten, omdat allerlei andere

leuke ideëen al waren vergeven

aan medestudenten.

De leerkrachten stonden eerst niet te

juichen, maar bij het op stoom komen

van het project  werd de waardering

steeds groter. Dank dus aan begeleider

J. Verbree die het verlossende ja-woord

sprak  voor deze mogelijk voor gehandi-

capten interessante ontwikkeling.

Het basis-idee kan verder worden

uitgewerkt, laten de 4 techneuten weten

in De Swollenaer van maandag

2 februari.

De dammachine is geen zelfdenkend

produkt geworden, maar zo geconstru-

eerd dat er schijven kunnen worden

opgepakt en naar een ander veld

gebracht via een simpel programma.

Walter komt niet alleen de eer toe van het

dammachine-idee, hij schreef ook de

software voor de Atmel microprocessor

(AT MEGA 8515). De “machine” die werkt

volgens het X-Y-Z principe, vraagt achter-

eenvolgens om de lengte en breedte-

coördinaten van het veld van vertrek.

Eerst gaat De Brug over het bord naar de

lijn waarop zich de schijf bevindt, daarna

gaat Het Karretje naar de positie van de

schijf. Met een magneet wordt de schijf

opgetild en met de nieuw ingevoerde

coördinaten naar het gewenste veld

gebracht. De schijven zijn gezaagd van

een bezemsteel en voorzien van een

ijzeren plaatje

Het Karretje op De Brug dat naar links

en rechts kan bewegen. Op Het Karretje

bevindt zich een motortje waarmee de

vertikale beweging naar de schijf wordt

aangestuurd.

De Brug  op de dammachine die de schijven

naar voor en naar achter laat transporteren.

Een kleine electromagneet wordt bekrach-

tigd op het moment dat Het Karretje met

het motortje boven de schijf hangt.

Hoe maak je een

dammachine ?

Voor meer informatie over het hele

project kunt u kijken op

www.damsteentje.tk

Informatie over de makers, foto’s ,

filmpjes, electrotechnische en

andere sites.
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Wim van Mourik

Dammen met Twan de Vos

Tegen een aantrekkelijke prijs is het

mogelijk de hedendaagse zeefdruk

“Buitenspel” te verwerven, die slechts

in een kleine oplage is gedrukt. Het

damspel wordt er in tot uiting ge-

bracht, zoals in een korte omschrijving

van zijn werk is terugtevinden :

“In het werk van Twan worden de

dagelijkse gevoelens en bezigheden op

een transparante lichtvoetige manier

verbeeld. Elk werk is een in vlotte stijl

met harmonieuze kleuren neergezet

klein verhaaltje, waarin de relatie

tussen de figuren op scherpe humoris-

tische wijze wordt neergezet. De toe-

schouwer zal vaak denken dat hij in de

spiegel kijkt.”

Twan de Vos werd op 30 juni 1961

geboren in Tilburg. Na een niet

afgemaakte studie aan de Landbouw-

Twan de Vos

“Buitenspel”,

zeefdruk,

80 x 60 cm,

25 afdrukken, - 2000,

€ 275,-

Twan de Vos is een tot nu toe onbekende naam in de damwereld.

Voor diegenen echter die het damspel in de kunst een warm hart

toedragen kan dat snel veranderen.

universiteit Wageningen begon hij

met een aantal mensen een café.

Daarnaast werkte hij als videomaker

bij een videoproductiebedrijf. Na drie

jaar is hij gestopt met het café en is hij

naast het videowerk begonnen aan

een avondopleiding aan de Hoge-

school voor de Kunsten in Arnhem.

Zijn hobby werd  een serieuze aan-

gelegenheid, zodat hij in 1993

afstudeerde. Sindsdien werkt hij als

professioneel beeldend kunstenaar.

Hij maakt vooral grafisch werk, in het

bijzonder linosnedes en zeefdrukken.

Daarnaast vervaardigt hij beelden, is

werkzaam als keramist en werkt hij

ook met glas. Regelmatig ontvangt hij

werk in opdracht. Een avond in de

week geeft hij les in de grafische

technieken bij creatief centrum Het

Venster in Wageningen en hij is

medeuitgever van de Kunstagenda

(www.kunstagenda.com). Twan heeft

zijn atelier in een oude steenfabriek,

gelegen in de uiterwaarden van

Wageningen, direct bij de Rijn. In deze

steenfabriek hebben nog zeven

kunstenaars hun atelier. Houdt u van

figuratieve, kleurrijke, expressieve

kunst dan kunt u als volgt kontakt

opnemen:

Twan de Vos,

Bernhardstraat 27-1,

6707 CJ Wageningen,

Tel: 0317-412708.

Atelier: Aan de Rijn 5,

6703 PB Wageningen,

Tel: 0317-450088,

Mobiel: 06-24853415,

Email: info@twandevos.nl ,

Internet: www.twandevos.nl


