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column Bob Nuys

Sijbrands, Prosman, Trouw en geld
De damwereld is weer in
beweging. Wie de superieure
prestatie van Ton Sijbrands
heeft gevolgd, en de enorme
publiciteit - vooraf en achteraf kan dat alleen maar beamen.
Jammer dat de verslaggever van
Trouw zich in zijn verslag tot
commentaar liet verleiden: ‘Hij
mag een grootheid zijn, maar hij
is ook een solitair die een
moeilijk kunstje kan en weet
dat niemand zal trachten hem
in deze grandeur te overtreffen.
Van een serieuze aanval op zijn
record is geen sprake en dat is
nu juist het wezen van de sport’.
Dit klinkt net alsof je het
jarenlange Engelse kampioenschap van Manchester United
wilt kleineren door te beweren
dat Arsenal en Chelsea er nu
eenmaal niks van bakken. Maar
deze Londense clubs waren de
hegemonie van de rood-witten
zat; zij wilden ook meestrijden
om de titel. Er moest dus wat
gebeuren. Beide clubs hebben
dat gedaan en de resultaten zijn
ernaar.
En toch, de verslaggever van
Trouw - en wellicht ook nog een

andere verdwaalde criticus wordt op zijn wenken bediend.
De concurrent van Ton Sijbrands
heeft zich aangediend: Erno
Prosman is zijn naam. Nog geen
twee weken na de wereldrecordsessie van Ton Sijbrands tegen
24 spelers heeft de oudkampioen van Nederland in een
blindsimultaanseance zijn
krachten gemeten met 18
tegenstanders. Zijn score mag
dan lager zijn uitgevallen dan
die van Sijbrands, voor een
beginner in deze supermoeilijke
tak van sport heeft hij een
ongelofelijke prestatie
neergezet. Alle hulde voor Henk
de Witt en zijn club DOS die al
vaker voor damnieuws hebben
gezorgd door publicitair
aantrekkelijke, vernieuwende
evenementen te organiseren.
Overigens heb ik niet gemerkt
dat de verslaggever van Trouw
in Delft present was om
Prosman te volgen. Ook wel
logisch, het zou immers afbreuk
doen aan zijn stukje over
Sijbrands? Trouw zou er beter
aan doen de damrubriek in ere
te herstellen, want dan kan de
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verslaggever in kwestie zich
wekelijks op de hoogte houden
van interessante ontwikkelingen in het damland bij uitstek.
Het is nu aan de bestuurders
van de KNDB en de clubs, aan
topdammers en gewone
dammers de beweging gaande
te houden. Een positieve
ontwikkeling komt zomaar
weer tot stilstand. En stilstand is
achteruitgang. Nieuwe leden
melden zich zelden spontaan bij
een denksportbond. En zolang
we geen damclubs hebben die
MTV of The Box heten - onze
box is de schijvendoos - blijft
het een hele hijs om jongeren
blijvend voor het dammen te
interesseren. Hun zintuigen
worden op zoveel manieren al
anderszins geprikkeld, dat ze
niet meer toekomen aan het
prikkelen van het brein.
Investeren in de jeugd kost tijd
en geld. En geld is bij de KNDB
in afnemende mate voorhanden. Daarom is het jammer
dat het ministerie van VWS de
subsidies aan sportbonden
terugbrengt tot nul. En toch is
daar begrip voor op te brengen.

Het hele land heeft in al zijn
geledingen - dus niet alleen in
de sport - tientallen jaren van
subsidies geleefd. Er is niks mee
als een club, een vereniging, een
(sport)bond de eigen broek moet
ophouden, al zal dat
consequenties hebben voor de
hoogte van contributies. En
zonder sponsors zouden we al
jaren nergens zijn. Gelukkig
komt er subsidie voor speciale
projecten, en is het te hopen dat
ook damclubs massaal een
beroep gaan doen op de pot met
geld van staatssecretaris Rossvan Dorp die vanaf volgend jaar
gedurende zes jaar 80 miljoen
euro beschikbaar stelt voor
subsidie aan BOS-projecten. Dit
zijn projecten waarin Buurt,
Onderwijs en Sport samenwerken - zie het bestuursbericht
elders in het blad.
Dit zijn woorden, nu komt het
aan op daden. Alleen zo blijft de
damwereld in beweging.
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Ton Sijbrands’ eeuwige
zoeken naar de waarheid
De afspraak loopt via
echtgenote Hetty, uiteraard.
“Hoe lang heb je nodig?
Twee uur, nou vooruit
donderdagmiddag dan
maar. Ton moet eerst z’n
damrubriek voor de
Volkskrant inleveren. En
denk eraan, hij is moe, heel
erg moe”.
door Fred Ivens
Foto’s: Foto Theo

Vijf dagen na ‘De onvoorstelbare
prestatie van een magisch brein’
(AD) oogt Ton Sijbrands echter
redelijk fit en zo voelt hij zich ook.
Het verwerkingsproces van zijn
achtste verbetering van het wereldrecord blinddammen werkt eerder
bevrijdend dan dat het energie
kost. Met grote gretigheid laat hij in
zijn huiskamer de schijven spreken.
Hoewel ik Ton al ruim veertig jaar
ken, verbaas ik me toch weer over
zijn fenomenale inzicht. De diepgang van zijn berekeningen doet
me soms bijkans duizelen. Als ik
uiteindelijk vier(!) uur later in mijn
auto stap heb ik het wel zo’n beetje
gehad, terwijl Ton bepaald niet die
indruk wekt.
“Maandag ben ik wel even ingestort. Zware hoofdpijn. Heb ik
wel vaker last van. Alleen altijd na
afloop. Op de een of andere manier
schijnt m’n lichaam het te kunnen
onderdrukken als er gewerkt moet
worden. Was ook een beetje m’n
eigen schuld. De donderdag voor
Lutten heb ik, om wat aan m’n
conditie te doen, in Artis gewandeld. Had geen paraplu bij me, ben
zeiknat geregend en heb dus een
kou gevat. Voel me nu echter prima,
heb aan die seance totaal geen
nadelige gevolgen overgehouden”.
Op dinsdag was hij al zover hersteld dat hij probeerde alle vierentwintig partijen uit z’n hoofd te
reconstrueren. “Ik was benieuwd of
ik dat nog zou kunnen. Het lukte op
een paar zetverwisselingen in opbouwfases na. Op woensdag heb ik

alles er in de computer even snel bij
Truus doorheen gejast. Van een
gewone inhoudrijke partij ben ik na
afloop een, twee dagen aan het
afkicken. Wel, dat is nu vierentwintig keer versterkt. Ik heb nu eenmaal sterk de wens om er achter te
komen of ik het goed heb gedaan,
of nog beter had kunnen doen. Zo is
over een week of twee bijvoorbeeld
mijn partij tegen Roelinda Lunenborg aan de beurt. Fantastische
stellingbeelden en een surrealistisch macro-eindspel waren daarin
mogelijk. Ik ben alleen heel
benieuwd wat nu precies het slot
van deze partij is. In het officiële
bulletin staat dat mijn laatste, 41e
zet 48-43 opgaf. Ik zou ook durven
zweren dat ik deze zet heb gespeeld. Roelinda weet echter zeker
dat haar 40e zet 13-18 is - en niet 2025 zoals in het bulletin staat - en
dat ze toen heeft opgegeven omdat
het na 38-33 meteen uit is. Dat zou
jij als journalist eens moeten uitzoeken”. Ook in randzaken dus het
eeuwige zoeken naar de absolute
waarheid.

Perfectionist
De partij tegen Roelinda Lunenborg
behoort zeker vanuit esthetisch
oogpunt tot de hoogtepunten.
Nummer één op Sijbrands’ hitparade is na enig nadenken toch

zijn omsingelingspartij tegen Alex
Boxum, op de voet gevolgd door
zijn partij tegen Gert van Willigen,
na het wegvallen van Leo Aliar de
speler met de hoogste rating (1197).
“Ook over m’n aanvalspartijen
tegen Jacob Reiffers en Frans Boot
ben ik best tevreden. Paul de Heus
en Fred Ong? Best goed maar heb ik
toch niet helemaal naar m’n hand
kunnen zetten”, laat Sijbrands de
perfectionist in zich spreken.
Zoals bekend maakt hij gebruik van
een code om de partijen gemakkelijker van elkaar te kunnen onderscheiden als die aan zijn geestesoog
voorbijtrekken. De 24 deelnemers
werden ingedeeld in drie blokken
van acht, waarop telkens een
andere openingszet (met uitzondering van 32-27) werd losgelaten.
De wereldrecordhouder bepaalde
wie aan welk bord zat. “Van
Willigen had eind jaren negentig in
een kloksimultaan ook al zo’n soort
partij gespeeld. Voor mij reden om
‘m aan bord vier (1. 31-26) te zetten.
Ook van Boxum had ik gezien datie de Keller-variant zo speelde. De
Heus speelde eerder dit jaar in een
simultaan in Hilversum ook het
halfopenklassiek tegen. Toen ik
hem twee maanden terug tijdens
ADG 3-UDG trof heb ik expres 34-30
geopend, want ik had hem toen al
bord 3 (1. 31-27) toebedacht.

“Ik wil altijd de
beste zet vinden.”
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“Ook had ik al een
paar partijen
waar ik ontevreden
over was op de
automatische
piloot gezet...”

“... Laat het dan
maar remise
worden.”
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Trouwens, lang niet iedereen was
voorspelbaar. Zo speelt Fred Ong
volgens de computer de openingszet 33-28 steevast tegen met 18-23.
Tegen mij deed-ie echter 17-21. Ach,
de meeste tegenstanders deden al
snel iets anders dan ik hen eerder
had zien doen. Dus een groot praktisch nut had mijn voorbereiding
eigenlijk niet. Maar ik had ten
minste een opstelling gebrouwen
en dat was waar het mij bovenal
om te doen was. Om mezelf moed
in te praten had ik van tevoren alle
partijen verzameld die ik ooit tegen
mijn tegenstanders had gespeeld.
Daarbij bleek dat ik tegen veertien
van de vierentwintig al eerder had
gespeeld. Soms één partij, soms wel
zeven”. Wel, de totaalscore was
bemoedigend: 64-4.
Tegen Paul de Heus liep Sijbrands
tegen zijn eerste van de in totaal
twee door hoofdarbiter Frank Teer
uitgedeelde strafpunten i.v.m. een
onreglementaire zet op. “Het grootste probleem bij het blindspelen
zijn de kleine opbouwzetten. Ik
moet me dan ontzettend concentreren om ze te onthouden. Tussen
de 31e en de 35e zet had ik geen
enkele houvast meer, terwijl ervoor
haast elke zet logisch was en de
stelling heel veel structuur bevatte.
Ik weet zelfs nu de volgorde nog
steeds niet. In zo’n opbouwfase
hebben de zetten een hoge graad
van inwisselbaarheid. Dan zou je
haast net zo als vroeger op school
moeten doen: rijtjes stampen, uit je
hoofd leren. Die zelfdiscipline is in
zo’n blindsimultaan echter te veel
gevraagd”.
Ton Sijbrands heeft er geen moment echt doorheen gezeten, fysiek
noch psychisch. Wat gebeurde er
echter nu precies in de vroege

ochtend tussen pakweg zes uur en
half zeven, toen de machine ogenschijnlijk haperde en er geen zet
meer door kwam?
“Er was echt niets aan de hand, ik
was alleen een nogal lang aan het
nadenken. Ik ben een beetje pessimistisch aangelegd en vroeg me af
of ik de vereiste zeventig procent
om het wereldrecord te verbeteren
wel zou halen. Dat betekende dat ik
tien partijen zou moeten winnen
en dat is behoorlijk wat. Dat het er
uiteindelijk twintig zijn geworden
was zeker op dat moment haast
onvoorstelbaar. Ik heb ten slotte
geen enkele invloed op tegenstanders die in remisestand opgeven,
zoals Rende Brouwer (kende antiScouppe niet, F.I.) of die vlak voor
het einde nog een fout maken.
Maar goed, het leek me toen reëel
dat het in vier partijen wel zou lukken. Voor de rest was echter remise
lange tijd de meest voor de hand
liggende uitslag. Ik wilde dat doorbreken en probeerde via lang nadenken en zo nauwkeurig mogelijk
spelen toch tot winst te komen.
Tegen Rende Brouwer heb ik toen
dus 25 minuten over één zet nagedacht (zie kader). Maar ook tegen
bijvoorbeeld Gert van Willigen heb
ik me rot zitten rekenen. De stelling
schreeuwde om een forcing. Die
heb ik echter niet gevonden, net zo
min als Truus, die overigens een
heel hinderlijke voorkeur voor aanvalsstanden heeft”.

De achtste
Pas toen Sijbrands’ Achtste (en niet
Sijbrands Negende zoals de Volkskrant op maandag foutief kopte) in
de middaguren met applaus was
begroet liet de Maestro uit Muiden
de teugels wat vieren. “Ik ben toen

Wat gebeurde er in de nacht van 17 op 18 december tussen pakweg 6.00 en 6.30 uur? Ton Sijbrands
deed maar geen zet en de ongerustheid in de zaal nam zienderogen toe. “Hij zal toch niet?”..... Nee,
dus. De Maestro uit Muiden dacht in zijn partij tegen Rende Brouwer alleen ‘even’ 25 minuten na.
Het betrof de volgende stand:
Ton Sijbrands

Rende Brouwer
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Ton berekende onder meer de fantastische variant 38-32 16-21(A) 43-38 2126 33-28 22x33 38x20 15x24 32-27 3-8 34-29 24x33 39x28 13-18 30-24 19x30
35x24 8-13 27-21 14-20 21x23 20x18 37-32 26-31 42-38 13-19 38-33 18-23 28-22
31-37 32x41 23-28 en nu de prachtige probleemzet 47-42!!
A: het alternatief is 14-20 43-38 16-21 30-25 en hier haperde de machine
even: 36-41 (B) 25x23 41-46 verliest eenvoudig door 33-28 en 32-28. Na het
tussenzetje 24-29 33x24 en dan pas 41-46 dacht Ton echter dat het na 37-31
remise zou lopen. In werkelijkheid staat hij dan een schijf voor. Tsja...
B) Truus vond hier een slagprincipe dat zelfs Ton Sijbrands nog nooit had
gezien: 21-27!! Op 25x23 volgt 24-29 met gewonnen afspel. Dus: 32x12 en
nu 13-18!! Met op 12x14 24-30 35x24 20x49 en op 25x13 13x49!!
Ton koos uiteindelijk voor 32. 33-28 en won omdat Brouwer opgaf in een analytische - remisestand.
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wat meer op m’n gevoel gaan
spelen. Ook had ik al een paar
partijen waar ik ontevreden over
was op de automatische piloot
gezet. Zoals tegen Fred Elgersma en
Jan Veneman. Die had ik toch al
verknoeid. Laat het dan maar
remise worden”.
Toen de druk in de laatste uren van
zijn schouders viel nam het spelplezier toe. Hetty: “Hij ging er
steeds fitter uitzien, knapte zichtbaar op”. Sommige tegenstanders
raffelden het eindspel af. “Vanwaar
die haast”, riep Sijbrands met milde
ironie. “Als je zo lang bezig bent,
maak het dan in stijl af”.
Zelf ging hij, zoals gebruikelijk, met
een pilsje in de hand nog even
analyseren. En de volgende dag
moest hij, na alle overweldigende
aandacht in NOS Journaal en Studio
Sport, voor de VPRO-tv nog even in
Holland Sport zijn kunstje doen.
Samen met Eric - ‘Powernap’ Sanders, Roelinda Lunenborg en
Frans Boot. Voelde de damambassadeur zich toen niet even een circusdier dat zijn act opvoert?
“Oké, dat had wellicht een circuselement. Maar de seance was door
mij zeer serieus bedoeld, de partijen
waren inhoudrijk en alleszins
publicabel en er is met respect over
geschreven. Ik heb de gave meegekregen om blind te kunnen
spelen. Daar probeer ik iets mee te
doen door goede, verzorgde partijen
te spelen. Dat is in verreweg de
meeste gevallen gelukt. Daar ben ik
best trots op, ja”.
Zelf moet ik er niet aan denken zo’n
etmaal lang achter het bord te zitten. De gedachte alleen al, pffttt...
De wereldkampioen blinddammen
leek luttele dagen na zijn 55e verjaardag evenwel de fitste van
allemaal. “Hoe zwaar ik het soms
ook had, een dramatische gedachte
als opgeven heb ik geen moment
gehad. Maar afzien was het zeker,
al liet ik dat niet echt merken. Het
bekende fenomeen à la Cassius
Clay tegen Frazier. Clay schudde na
een enorme tik alleen even nadrukkelijk zijn hoofd om duidelijk te
maken dat het niets voorstelde”.
Het duidelijk hoorbare ‘hijgen,
steunen en kreunen’, zoals De Telegraaf kopte, was wel een bepaalde
indicator. “Zo’n seance lijkt soms
een gebed zonder end. Hoe lang zal
het nog duren vraag ik me dan
regelmatig af en hoe moet ik in
godsnaam aan die zeventig procent
komen? Noem het lijden, maar als
je het eenmaal hebt gehaald, dan is
er de voldoening. Spelen is voor mij
een heel zware bevalling, ook bij
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een gewone partij. Maar na afloop
volgt dan wel het Grote Genieten’.
Hij bleef op de been met bananen,
mandarijnen, Spa blauw, liters
koffie en boterhammen met kaas
die Hetty ‘m meestal kwam brengen. Ze vroeg dan altijd even hoe
het ging. “Toch, echt eenzaam heb
ik me nooit gevoeld”. Lachend: “Hoe
kan dat ook in gezelschap van
vierentwintig stellingen”.
In totaal heeft Ton Sijbrands tijdens
zijn acht recordpogingen 135 partijen gespeeld en daarvan 113 gewonnen, 21 remise gespeeld en slechts
eentje verloren. “Dat was in 1987 in
IJmuiden tegen Jack van Buuren. Ik
had een vrijwel gewonnen stelling,
maar tegen het einde van een
seance wil de concentratie nog wel
eens verslappen. Dat is nu eenmaal
onvermijdelijk”.

Dwangneurose
Het moet waarschijnlijk worden
geacht dat er nog minimaal 25
partijen bijkomen. want wéér een
nieuwe wereldrecordpoging lijkt
nog steeds een haalbare kaart.
Tijdens de analyse van zijn partij
tegen IJsbrand Haven valt bijvoorbeeld op - om in louter termen van
resultaat te spreken - hoeveel
‘ballast’ Ton Sijbrands berekent,
schitterende varianten, dat zeker,
maar niet echt relevant om zo snel
en efficiënt mogelijk de winst te
realiseren. Dat scheelt tijd en dus
ook energie. Maar hij is gewoon een
te groot liefhebber - en ook een
Pietje Precies - om zo’n mooie partij
af te raffelen.
“Je hebt gelijk als je stelt dat er nog
heel wat rek in m’n efficiency zit. Ik
wil echter altijd de beste zet vinden
of even kijken of ik iets moois zie.
Dat is een soort dwangneurose van
me. Ik ben nu eenmaal iemand die
schandelijk misbruik maakt van de
omstandigheid dat er geen klok
naast me staat”.
Een nieuwe recordpoging dus. “Ik
heb de laatste drie seances gemerkt
dat telkens twee partijen erbij voor
het onthouden geen onoverkomelijke moeilijkheid is. Psychisch en
fysiek zit ik nog niet aan m’n plafond. Het probleem zit eerder in de
tijd. Nogmaals, ik wil wel zo foutloos mogelijk blijven spelen. Als dat
niet meer lukt of als er huisdammers moeten worden uitgenodigd,
dan hoeft het voor mij niet meer. Ik
wil in stijl in dezelfde stijl
doorgaan”.
Gewoon omdat hij het leuk vindt.
“Na een gewone simultaan wil ik,
als er nog tijd is, meestal gratis een
kleine exhibitie van twee, drie
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blindpartijen geven. M’n beste
blindseance was ook toen er niets
op het spel stond. Dat was in 1996
tegen tien Twentse spelers. Ik
speelde er eentje remise en won
mooie en spannende partijen van
Twiest, Sytsma en Koops, toch niet
de minsten. Hoefde ik niet tegen
die zeventig procentgrens aan te
hikken”.
Hij wil er maar mee zeggen dat hij
het niet voor het geld doet. “Ik zou
toch vreemd zijn als ik tegen meneer
De Wilde (van sponsor/organisator
groothandel in technische artikelen
Wildkamp uit Lutten) zou zeggen
dat ik het voor niets doe. Het is ten
slotte wel m’n beroep. Ik wil
trouwens iets rechtzetten dat niet
helemaal juist in de pers heeft
gestaan. Ik krijg van hem tot m’n
65e een bepaald, bescheiden bedrag
als ik tien, twintig keer per jaar op
bepaalde gelegenheden een overhemd met het logo van Wildkamp
erop draag. Daarnaast hebben we
afgesproken dat als ik het wereldrecord blinddammen wil verbeteren,
dat dit dan door de sponsor wordt
georganiseerd. Er zit dus voor mij
geen enkele verplichting aan vast.
En dan gaat het over bedragen die
gelukkig minder bescheiden zijn”.
Wildkamp heeft al een aantal Sijbrands-parafernalia laten vervaardigen. Zoals een sleutelhanger met
een muntje dat in elk winkelwagentje past met daarop de beeltenis
van de dammer die zowel de FMJDals de KNDB-ratinglijst aanvoert. De
twee hondjes Bas en Stijn lopen
inmiddels met een Wildkampdekje,
al is dat meer een uitvloeisel van
een serieus genomen grap.
Zien we Ton Sijbrands binnenkort
ook met zijn talenten woekeren op
een NK, EK of ook het WK van 2005,
waarvoor hij zich als beste Nederlander in Zwartsluis al heeft
gekwalificeerd? “Het enige zinnige
antwoord dat ik nu kan geven is dat
ik dat absoluut nog niet weet. Als ik
op dit moment zou moeten
beslissen, dan zou mijn beslissing
zonder meer negatief zijn. Ik voel de
laatste maanden geen enkele
energie in me om aan dat soort
wedstrijden te willen meedoen.
Beschouw het maar als een persoonlijke psychische constellatie,
die niets met de damwereld te
maken heeft. Ik kan het gewoon
niet opbrengen. Al weet ik ook wel
dat ik vaker in m’n leven prikkels,
stimulansen van buiten heb gekregen om me op andere gedachten te brengen. In Zwartsluis had ik
bijvoorbeeld met een royaal startgeld weinig reden tot klagen. Laat

ik het zo zeggen: de afwezigheid
van geld is voor mij vaak voldoende
reden geweest om niet mee te
doen. Ik vind zoiets een flagrant
gebrek aan respect. Het blijft ten
slotte wel m’n werk”.

Ontspannen
Ton staat nu op de loonlijst van
Heijmans Excelsior, na CDA, GS,
VAD, RDG, Roxy Dual, IJmuiden,
Twente’s Eerste en Wolter&Dros/
ADG (13 jaar) z’n negende vereniging. “De belangrijkste reden is dat
spelen in de hoofdklasse me minder tijd en spanning kost. Ik stak bij
ADG, waarvan ik overigens nog
steeds lid ben, vaak veel te veel tijd
in de voorbereiding op m’n mogelijke tegenstanders, wat in acht tot
negen van de tien gevallen volstrekt zinloos bleek. Bij Excelsior
speel ik meer ontspannen, misschien wel ten onrechte, want ik
heb nu al net zoveel remises als
vorig seizoen toen ik (19 uit 11)
topscorer van de ereklasse was’.
Ton Sijbrands voelt zich - en dat is
geen geheim - vaak op z’n best in
de beslotenheid van de studeerkamer. “Schrijven is m’n meest
favoriete uiting. Ik ben nu bezig
met een boek over m’n leermeester
Henk Smit. Ik heb al driehonderd
Wordpagina’s vol analyses in de
computer zitten, maar maak niet
meer de minste vordering. Volgend
jaar moet het echter af zijn”.
“Ook heb ik samen met Jan Wielaard een boek over Piet Roozenburg in voorbereiding. Dat staat
overigens totaal los van de plannen
waar Wouter van Beek mee bezig is.
Wat ik ook heel graag wil doen. is
nu echt een heel mooi boek met
uitgebreide analyses van z’n beste
vijftig, vijfenzeventig, honderd
partijen van Baba Sy. Staat al in de
steigers. Daar verheug ik me echt
op. Ideeën genoeg. Ik denk dat ik
aan een boek met de beste partijen
van Pierre Ghestem niet meer toe
kom. Dat geldt, naar ik vrees, ook
voor de biografie van Evert
Bronstring die ik al in het WKZwartsluisboek aankondigde. Want
ik hoop voor m’n dood toch ook nog
m’n eigen autobiografie te kunnen
realiseren”.

“De afwezigheid van
geld is voor mij vaak
voldoende reden
geweest om niet mee
te doen. Ik vind
zoiets een flagrant
gebrek aan respect.
Het blijft ten slotte
wel m’n werk.”
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Sijbrands vestigt onvoor s
Sijbrands en De Wilde: ‘t Benn’n twee apart’n
Burgemeester Bert
Meulman van Hardenberg
doet de openingszet van
Ton Sijbrands aan het bord
van Rende Brouwer. De
marathonzitting van meer
dan 24 uur gaat beginnen.

Jan de Wilde laat geen gelegenheid voorbijgaan om te vertellen over de grote overeenkomst
tussen hem en Ton Sijbrands. Zowel bij de openingsceremonie als bij de voorafgaande
persconferentie merkte hij op: “Sijbrands en ik hebben wat met elkaar”. Zijn echtgenote
Minie voegde er in haar streekdialect aan toe: “Jao, ‘t benn’n twee apart’n”. Ongetwijfeld
bedoelde zij ‘apart’ in de zin van ‘uitzonderlijk’.
door Leen de Rooij
Foto’s: Foto Theo & Pascal Stil

De deelnemers
moesten clubdammers zijn met
een rating tussen
± 1000 en 1250.

6
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Niet alleen wat Sijbrands (opnieuw)
presteerde behoort tot de buitencategorie van menselijke prestaties,
ook het levenswerk van Jan de
Wilde is uitzonderlijk. Pas op zijn
50e, nu meer dan dertig jaar
geleden, startte hij met Wildkamp,
een groothandel/distributeur van
kunststofleidingsystemen, -componenten en technische artikelen.
Onder zijn leiding groeide het uit
tot een miljoenenconcern. “Meneer
de Wilde, u staat vermeld in Quote”.
”Ja, maar ik sta veel te laag”.
Bij de grandeur van het bedrijf
Wildkamp sluit de prestatie van
Ton Sijbrands goed aan. Beginnen
wij er al een beetje aan te wennen?
Niemand, behalve de recordhouder
zelf, hield er rekening mee dat de
poging zou kunnen mislukken. We
weten dat Ton het kan, maar ons
voorstellingsvermogen schiet
tekort, wanneer we de reikwijdte
februari 2005

van deze topprestatie tot ons laten
doordringen. Vierentwintig
demonstratieborden hingen er
langs de wand van de kantine van
Wildkamp. Een hele muur vol. Een
fotograaf probeerde alle borden
samen op de foto vast te leggen. Hij
wilde zichtbaar maken wat zich in
het hoofd van Sijbrands afspeelde.
Ook de cameraman van de NOS
deed een poging. Binnen enkele
seconden liet hij alle 24 standen
voorbijflitsen. Een poging om het
onvoorstelbare uit te beelden.
De bekende psycholoog prof.
Douwe Draaisma heeft getracht de
prestaties van Sijbrands op dit
terrein te doorgronden. In het boek
dat na de recordverbetering van
1999 (Gouda) verscheen, is een
artikel van Draaisma’s hand
opgenomen onder de titel ‘Het
geheugen van de grootmeester’.
Later verscheen het in een
uitgebreider versie in het boek

‘Waarom het leven sneller gaat als
je ouder wordt’ (Groningen, 2002).
Ondanks nijvere pogingen lukte het
ook deze vakman niet een
verklaring te geven van het
fenomenale geheugen van de
damgrootmeester.

Tegenstanders
De tegenstanders werden met zorg
geselecteerd. Sijbrands zelf had de
grootste inbreng bij de keuze. Er
moest aan een paar, niet helemaal
keiharde eisen worden voldaan. De
deelnemers moesten clubdammers
zijn met een rating tussen ± 1000
en 1250. Meer dan 60 spelers meldden zich bij de organisatie of bij
Sijbrands aan. In overleg met secretaris Henk Boers stelde Sijbrands
een groslijst met 24 namen samen.
Ook kwam er een reservelijst.
Eén naam werd al in het allervroegste stadium genoemd. Ter
wille van de regionale publiciteit
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r stelbaar blindrecord
moest Roelinda Lunenborg uit
Dedemsvaart er in elk geval bij zijn.
Zij was de enige vrouw in het
gezelschap. Sijbrands bepaalde zelf
de bordbezetting, die hij geheim
hield tot het moment van aanvang.
Hij bepaalde welke openingszet hij
tegen elk van zijn tegenstanders
zou spelen. Daarbij hanteerde hij
dezelfde code als bij vorige
gelegenheden: aan bord 1, 9 en 17
speelde hij 32-28, op bord 2, 10 en 18
werd 33-28 gespeeld en vervolgens
kwamen respectievelijk 31-27, 31-26,
33-29, 34-29, 34-30 en 35-30 op de
borden. De ‘manke’ opening 32-27
werd niet gespeeld.

Aanschuifsimultaan Georgiev
Wat moet je doen om toeschouwers
te trekken tijdens de saaie aanvangsuren? Bij de eerste twintig
zetten valt er doorgaans weinig te
beleven; het duurt allemaal vrij
lang en de demonstrateurs zullen
er nog niet volop tegenaan gaan. Er
werd besloten om voor die fase een
aanschuifsimultaan te organiseren.
Wildkamp wil altijd de beste
mensen hebben. Niet de kampioen
van de gemeente Hardenberg of
van de provincie Overijssel, maar
wereldkampioen Georgiev werd

uitgenodigd. Vaak stond hij er wat
verlaten bij aan de zijkant van de
zaal. Maar tijdens de analyses was
hij zeer alert. Af en toe stormde hij
naar voren en toonde met een paar
snelle gebaren een combinatie aan,
die de dienstdoende grootmeesters
was ontgaan.
Vermeldenswaardig was de (enige)
remise die Georgiev op de eerste
dag moest toestaan. De 12-jarige
Groninger Roel Boomstra maakte
het de wereldkampioen zo lastig,
dat die nauwkeurig moest spelen
om remise te halen. Demonstrator
Auke Scholma, die zijn provinciegenoot al beter kende, vertelde dit
met trots.
Ook op zaterdag kregen de bezoekers gelegenheid om hun krachten
met Georgiev te meten. Toen wist
Michiel Kroesbergen (ook een Groninger) hem op remise te houden.

Publiciteit
Zou het evenement evenveel publiciteit krijgen als het wereldrecord
van 2002? Toen was het op alle
NOS-journaals te zien. De voortekenen waren niet ongunstig.
Perschef Paul Visser kreeg positieve
reacties van Studio Sport, 2Vandaag
en Holland Sport. Wildkamp had

contact met Piet Paulusma van
Hart van Nederland. Opnieuw waren de belangrijke media vertegenwoordigd. Er was gedurende de
hele séance een team van Studio
Sport aanwezig. Van de grote landelijke kranten zagen we de Telegraaf,
Algemeen Dagblad en Trouw.
Vooraf was er een radio-interview
van Simek met Sijbrands. Hij mocht
na afloop van het gebeuren meedoen in het zondagmiddagprogramma Holland Sport van de
VPRO. De sponsor kan tevreden zijn.
Buitengewone waardering ontving
de website die veel informatie
bevatte. Maar vooral de schitterende opmaak oogstte bewondering.
Wie alle informatie in zich wil
opnemen, of de partijen interactief
wil naspelen, kan terecht bij
www.blindsimultaandammen.nl.
Bijna alle commentaren waren
lovend. Alleen de verslaggever van
Trouw kwam met de cynische
constatering: ‘Hij mag een grootheid zijn, maar hij is ook een solitair
die een moeilijk kunstje kan en
weet dat niemand zal trachten hem
in deze grandeur te overtreffen. Van
een serieuze aanval op zijn record is
geen sprake en dat is nu juist het
wezen van de sport’.

Demonstraties

De twaalfjarige Roel Boomstra was de enige die op de eerste dag
wereldkampioen Alexander Georgiev op remise wist te houden.

Gedurende het hele evenement
werden er demonstraties verzorgd.
Grootmeester Auke Scholma, die bij
de meeste recordverbeteringen van
Sijbrands demonstrator was, hield
het vol om 25 uur achtereen aanwezig te zijn. Met zijn droge
noordelijke humor wist hij de
belangstellenden prima te
vermaken.
Johan Krajenbrink, die de bezoekers
‘s nachts wakker moest houden,
deed het op zijn eigen bekende
wijze. Iedereen mocht alles vragen
over de aspecten van het blindspel.
Daarbij schuwde hij niet om zelf de
eerste vraag te stellen. Johan heeft
faam verworven met zijn commentaren bij het WK in Zwartsluis.
Ook Wim Bremmer was een groot
deel van de tijd als commentator
aanwezig aan de zijde van Scholma.
Jeroen Goudt kwam zaterdagmorgen vroeg naar het strijdtoneel
om zijn visie op de verschillende
7
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stellingen te geven. De uitleg en het
commentaar van deze vier deskundigen werd door het publiek
buitengewoon gewaardeerd.

Opening
Het is een illusie te denken dat een
wedstrijd als deze stipt op tijd

begint. Toen Ton Sijbrands arriveerde, moest hij eerst de verzamelde
pers te woord staan. Hij nam een
verjaarscadeau van Wildkamp in
ontvangst (Ton was 15 december
55 jaar geworden) en na de onvermijdelijke toespraken volgde een
fotosessie: in de speelzaal en in het
domein van Sijbrands. Ton wenste
alle deelnemers persoonlijk succes
en trok zich uiteindelijk in zijn
heiligdom terug. In die ruimte werden alleen mevrouw Sijbrands en
hoofdarbiter Frank Teer geduld. De
wedstrijd begon met een half uur
vertraging.

Verloop
“Als het te snel gaat moet Ton extra
pauzes nemen”, zei Sijbrands’
vrouw Hetty na de vlotte openingsrondjes. Het ging inderdaad sneller
dan de vorige keer. Het optimisme
over de tijdsduur sloeg spoedig om.
In de vroege morgen maakte bijna
iedereen zich zorgen om de simultaangever. Sijbrands dacht over één
zet aan bord 1 bijna 25 minuten na

en er werd een rondje van 87 minuten genoteerd. “Dat wordt
vanavond 10 uur”, hoorden we
iemand fluisteren. Frank Teer ging
het aan Ton vragen. “Gaat het nog?”
Maar Sijbrands stelde iedereen
gerust met de opmerking: “Als je
weet welke varianten ik zojuist heb
berekend, zou je je geen zorgen
meer maken”. Inderdaad, de wedstrijd sleepte zich voort.
Pas om even voor vijf in de morgen
werd de eerste winstpartij geboekt.
Het duurde tot in de middag voor
de tweede volgde. Helaas moest
Jacob Poortinga de strijd staken
omdat hij onwel werd. Na de vierde
overwinning, ‘s middags rond 3 uur
ging het onverwacht snel. “Vanwaar deze haast?”, vroeg Ton toen
een paar tegenstanders tegelijk
hun partij opgaven. “We hebben
rekening gehouden met 24 uur
spelen en daar zitten we nog niet
aan”. Ineens was het afgelopen,
meer dan 241/2 uur nadat de eerste
zetten waren gedaan. Iedereen was
het erover eens dat Ton uitermate

Combinatieve momenten
Rende Brouwer
Diagram 1

Pascal Stil
Diagram 2

Jacob Reiffers
Diagram 3

Frans Boot
Diagram 4

Analyse
Diagram 5

1e diagram. Het zou mij
niet verbazen als Sijbrands
zijn partij aan bord 1 als
zijn beste sportieve
prestatie beschouwde. Hier
ziet u de stand waarin hij
bijna een half uur nadacht.
Na afloop liet hij in de
kantine enkele varianten
zien. Lang peinsde hij over
33-29 (24x33) 39x17 (16-21)
37-31 (26x28) 17x26 en nu
op (6-11) de fraaie
meerslagcombinatie 47-41
(36x47) 38-33! (47x40)
45x34! en 35x4. De stand
bevatte nog meer fraaie
mogelijkheden, maar wit
koos uiteindelijk voor 4540, omdat zwart bij het
beste tegenspel geen enkel

nadeel zou oplopen. Het
vergt de nodige discipline
om niet voor het spektakel
te kiezen.

partijwinst. In plaats van
12-18? had zwart 8-13
moeten spelen.
Damafname met 38-33
levert niet meer dan een
bloedeloze gelijkwaardige
stand op. Wit moet dus
iets anders verzinnen.
Truus geeft de spelgang
39-34 (15-20) 34-30 (3-8) 3024 (12-18) 24x15 (18-23)
28x19 (13x33) 38x29 (49x29)
15-10 met groot, zo niet beslissend voordeel voor wit.

stratieruimte zien dat (1217?) verhinderd is door 3631, 37-31, 34-30, 42-37, 43x3.
Op dat moment spurtte
Georgiev naar voren en
liet een economischer
uitvoering van de combinatie zien: 34-30, 33-28!
36x47 en nu basisschijf 47
op zijn plaats staat, volgt
39-33, 43x3

Sijbrands baalde erg, toen
zijn tegenstander hier
verder ging met (4-9). Hij
had gehoopt op (2-8) 34-30
(8-13) 38-32 (27x38) 43x23
(21-27) 30-24 (15-20?) 24x15
(13-19).

8
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2e diagram. Pascal Stil
dacht een
vereenvoudiging te
kunnen nemen met (2429) 33x24 (19x30) 35x24 (2329), maar nu sloeg wit
24x33. Zwart was nu wel
verplicht de dure dam te
nemen met (14-20) 25x5
(13-19) 5x23 (18x49). Wit
speelde 33-29 en zwart
ging onmiddellijk in de
fout met het logisch
uitziende 12-18? Nu volgde
27-22, 28-22, 38-33, 37-31,
42x11 met schijf- en

februari 2005

3e diagram. Sijbrands
boekte in een aanvalspartij
een gestroomlijnde
overwinning. Reiffers koos
hier voor 31. ... 6-11. Wim
Bremmer liet in de demon-

4e diagram. Stand na 31.
30-24. Sijbrands geeft in
zijn rubriek in de
Volkskrant van
24 december de volgende
variant, die ook in de
demonstratieruimte door
Georgiev werd gevonden:
(13-19) 24x13 (8x28) 40-34.

Zie diagram 5. Wit wint nu
door de fraaie meerslagcombinatie 37-32!! (19x48)
15-10! (48x23) 10x6 of 8.
Deze combinatie is toch
ook mogelijk in de variant
na het gespeelde 4-9? Ja,
maar dan wordt een
schijnoffer met (15-20)
24x15 (13-19) op logischer
wijze weerlegd door 15-10.
Dat is de reden waarom dit
niet op het bord kwam.
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secuur had gespeeld. Varianten die
door de analysatoren in de kantine
waren aangegeven, werden door
hem vaak nog nauwkeuriger behandeld. Moeizame eindspelvarianten konden worden vermeden.
De langste partij, die van Paul de
Heus duurde 61 zetten. De score
was nog hoger dan de vorige keer:
20 partijen werden gewonnen en
de tegenstanders boekten slechts
vier remises. Achtereenvolgens
wisten Veneboer, Elgersma, Hoeve
en Veneman hun grote tegenstander te bedwingen.

Slotceremonie
Het duurde een tiental minuten
voor Sijbrands zich aan de verzamelde schare vertoonde. Eerst
moest hij in eigen intieme kring
enigszins bijkomen. Daarna werd
hij voor enige tijd aan de pers overgelaten. Ondanks de langdurige
voorafgaande inspanning kon Ton
op de hem eigen wijze, zorgvuldig
en bedachtzaam formulerend de
juiste toon vinden. Spoedig was hij
weer helemaal zichzelf.
“Jullie dachten dat ik vanmorgen
een inzinking had, omdat ik zo lang
nadacht. Ik zal jullie laten zien,
waarom ik zoveel tijd nam”. Voor
het oog van de Nederlandse media
liet Ton een schitterende variant
zien die hij in zijn partij tegen
Rende Brouwer had berekend. Hij
had de afwikkeling niet genomen,

11:40
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Dance4Life

omdat er een ontsnapping voor zijn
tegenstander mogelijk was. Enkele
sprekers rondden het festijn af. Jan
Veneman en Roelinda Lunenborg
boden aan Sijbrands twee boeken
aan waarin de handtekeningen van
alle deelnemers stonden.
De KNDB maakte een mooi gebaar
naar Sijbrands. Elk lid van de bond
dat langer dan 40 jaar lid is,
ontvangt een Bondsonderscheidingsteken in koper. Ton krijgt
een exemplaar in goud.
Hoofdarbiter Frank Teer maakte de
officiële uitslag bekend. Ton had
een score geboekt van 44 tegen 4.
Dat was meer dan 91%. Daarmee
had hij ruimschoots de norm
gehaald. Het is te hopen dat
Guinness Book of Records, dat het
bij vorige gelegenheden heeft laten
afweten, nu ook het record erkent.
Ook burgemeester Bert Meulman
van Hardenberg, die bij de opening
reeds enkele welgemeende
woorden had gesproken,
feliciteerde Sijbrands met zijn
nieuwe record. Tot slot reikte Pieter
Hildering, vice-president van de
FMJD het diploma uit dat bij dit
wereldrecord hoorde. De Werelddambond was kennelijk zo overtuigd van het welslagen dat alles al
in gereedheid was gebracht.
De maandag na de simultaan
kwam een onbekende het lokaal
van onze plaatselijke dam-

Namens firma
Wildkamp bood Ton
Sijbrands een cheque van
¤ 10.000 aan voor
Dance4Life, de stichting
die zich inzet voor aidspatiënten in Afrika. De
voorzitter van deze
organisatie kon ter
plaatse het cadeau in
ontvangst nemen.

vereniging binnenlopen. “Ik heb drie
jaar niet meer gespeeld, maar door
de blindsimultaan van Sijbrands, is
mijn interesse weer gewekt. Ik wil
weer komen dammen”. Laten we
hopen dat er sprake zal zijn van een
‘Sijbrands-effect’.

9
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De ervaringen van een deelnemer
Vrijdag 17 en zaterdag 18 december was ik een van de deelnemers aan de blindsimultaan tegen Ton Sijbrands. Zoals
ieder inmiddels weet is deze poging grandioos geslaagd met een score boven 90 procent. In het onderstaande
verhaal geef ik enkele ervaringen door tijdens de simultaan. In één zin samengevat gevat zeg ik: het was loodzwaar,
maar toch goed te doen en absoluut een geweldige ervaring, niet in de laatste plaats door de perfecte organisatie
van de sponsor.
door Teus Stam
Foto’s: Foto Theo & Pascal Stil

“Ja, Teus Stam.....,
dacht ik, de Keller
speelden we ook in
Molenaarsgraaf
tijdens een
blindsimultaan in
1986.....”

10
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Vrijdagmiddag kwart voor drie
arriveerde ik op de plaats van
handeling in Lutten. Ik had die
week steeds goed geslapen en
voelde mij voldoende uitgerust aan
de simultaan deel te nemen. Het
wachten op Sijbrands kon beginnen
en ging ook voorlopig door, want
hij arriveerde pas ruimschoots na
de afgesproken tijd. De ontvangst
voor de deelnemers was geweldig:
je had absoluut direct het idee dat
je hier volledig thuis was.
Over de officiële opening zal ik
maar weinig zeggen. Het hoort er
nu eenmaal bij, maar als deelnemer
had ik wel iets van: laten we nu
maar gaan dammen, want daar
gaat het toch immers om?
Even voor vijf uur vrijdagmiddag
maakt Sijbrands kennis met de 24
deelnemers. De enige dame in het
gezelschap krijgt van de pers alle
aandacht en gaat zelfs met
Sijbrands samen op de foto.
Sijbrands voegt me tijdens de
kennismaking toe dat ik de eerste
was die zich aanmeldde; tsja, zelfs
dat onthoudt hij ook nog!
Twee minuten voor vijf klinkt
Sijbrands’ eerste zet door de
microfoon. Het is nu echt
begonnen, en aan bord 11 wacht ik
op de openingszet van mijn tegenstander. Insiders weten dat ik in
bondscompetitiewedstrijden
vrijwel altijd met wit speel. Enkele
jaren geleden opende ik steevast
met 33-29, maar omdat veel spelers
weigerden de Keller-variant te
spelen, stapte ik over naar 32-28. En
toen ging ‘iedereen’ 18-23 als eerste
zwarte tegenzet verzinnen. Nou dat
werd ik echt een beetje zat, want
toen ik - alsnog - op de tweede zet
33-29 speelde kreeg ik elke keer zulk
lastig spel dat ik spoedig uit een
ander vaatje probeerde te tappen.
Dat vaatje werd 38-32, maar als je
denkt een estheet te zijn op damgebied, kun je dat toch eigenlijk ook
niet over je hart verkrijgen.
Vandaar dat ik dit seizoen heel
vaak met 31-27 open en de
ervaringen hiermee zijn - na een
wat aarzelende start - heel goed.
februari 2005

Van links naar rechts: Roelinda Lunenborg, Teus Stam, Marco Veneboer en
Ebbo de Jong.

Keller
Sijbrands is in (blind)simultaans
tegen mij bijna altijd met 33-29
begonnen en dan speelden we
leuke partijen in de Keller-variant,
die ik - eerlijk is eerlijk - meestal
binnen 40 zetten verloor. Nu had ik
absoluut niet het gevoel dat ik dit
keer Sijbrands wél zou verslaan of
op remise zou kunnen houden,
maar ik had me toch voorgenomen
op het (verwachte) 33-29 min of
meer verrassend (dat hoopte ik
althans) 19-24 te laten volgen.
Maar de grootmeester doorkruiste
al direct mijn plannen door met 3127 te openen. Ik ben vergeten het
hem te vragen, maar stiekem denk
ik toch dat hij deze zet heel bewust
speelde; tenslotte speelde hij 33-29
(als ik het tenminste goed heb
begrepen) ook bewust tegen mij.
Tijdens een simultaan in 1999 in
Alblasserdam kwam de
eerdergenoemde variant op het
bord en Sijbrands zei na afloop
zoiets als: “Ja, Teus Stam....., dacht ik,
de Keller speelden we ook in
Molenaarsgraaf tijdens een
blindsimultaan in 1986.....” Prachtig,
dat Sijbrands zich zoiets überhaupt
herinnert, je voelt je als het ware

betrapt.
Toch had ik (geloof het of niet) 31-27
óók een beetje voorbereid. Na het
geplande 17-22 liet Sijbrands
onmiddellijk 36-31 volgen, maar dat
had ik nog niet veel in
blindsimultaans van hem gezien.
Enfin, om een lang verhaal kort te
maken, in de loop van de partij
voelde ik mij min of meer
gedwongen een twee-om-twee
naar veld 36 te nemen, en dat was
nu juist wat ik ten koste van alles
wilde voorkomen. Ik weet hoe goed
Sijbrands is in standen waarin hij
met wit een zwarte randschijf op 36
tegenover zich ziet. Ik kon deze
voortzetting echter niet
voorkomen, want anders had ik
groot nadeel aan de andere kant
van het bord opgelopen.
Na de zevende zet van wit voelde ik
al een beetje nattigheid. Het
scherpe 35-30 kon ik onmogelijk
met 20-25 beantwoorden, al was
het alleen maar omdat wit dan een
grote afwikkeling kan nemen en
dat ik van strijd op het dambord
houd, is insiders ook wel bekend.
Welnu, even later - de simultaan
was nauwelijks een uur aan de
gang - en jawel, zwart stond dus
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tóch op 36!
Drie uur na het begin van de
simultaan (er waren toen 15 zetten
gespeeld) had wit al een stevige
greep op de zwarte stelling.
Om acht uur ‘s avonds waren de
meesten (waaronder ikzelf) nog
heel monter, tenslotte is dat nog
een heel normaal tijdstip om
wakker te zijn.

Mis
Toch gaat het tussen acht en negen
uur technisch faliekant mis. De zet
16. ...... 9-13 is iets te hoog gegrepen,
waar 8-13 toch wat meer voor de
hand lag. Maar ja, je moet ook op je
schijvenverdeling letten en ik had
toen al het idee dat het met mijn
korte vleugel nauwelijks meer goed
kon komen, dus waarom niet een
zeker risico genomen? Je blijft toch
hopen dat Sijbrands eens een keer
iets NIET ziet. Na afloop van de
simultaan gaf ik Sijbrands nog een
hand ten afscheid en om hem te
bedanken voor de partij. Ik zei nog
(ter verontschuldiging misschien?):
“Ik geloof dat ik toch iets teveel
risico’s heb genomen?!” “Ja, 9-13
was niet zo goed.....”, was het vlotte
antwoord. Na 24 uur dammen met
24 tegenstanders....., ongelooflijk!
Nog een leuk moment op de 18e zet.
Het is dan inmiddels tien uur
geworden, vijf uur dammen is best
wel lang, maar de vermoeidheid
heeft dan zeker nog niet
toegeslagen. Sijbrands speelt 46-41
omdat hij denkt dat de zwarte
schijf op 20 al op 24 staat, maar
realiseert zich seconden later zijn
vergissing. Op de vraag aan Frank
Teer of hij die zet nog terug mag
doen is het antwoord: “Dit is geen
huis-tuin-en-keuken simultaan”. De
gewraakte zet blijft gehandhaafd.
De uren gaan op een of andere
manier toch snel voorbij. Het is één
uur ‘s nachts. Sijbrands brengt veel
dreiging in onze stelling en ik kan
een terugruil niet uitvoeren. Dan
maar in een kamikazeachtige
poging naar voren. Arbiter Frank
Teer steekt in een sympathiek
gebaar zijn duim op: goed zo, maak
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de stelling maar lekker moeilijk!
Later bedacht ik dat-ie misschien
stiekem toch de nederlaag al zag
aankomen. Geeft niet, Frank, ik had
toen het goede gevoel: er is voor het
publiek iets te genieten en Auke en
Jeroen of Johan kunnen in ieder
geval fraaie varianten laten zien!
Maar ik had zeker niet het idee dat
het een remisevariant voor zwart
was.
Na afloop van mijn partij voegde
Auke mij in een voelbaar gebaar
van troost toe: “Je hebt het prachtig
gespeeld, maar je stelling had op de
duur toch wat teveel zwakke
punten”. Dank je wel, Auke, ik zal
dit niet snel vergeten.
Over de partij valt niet veel meer te
zeggen. Sijbrands krijgt steeds meer
voordeel en de manier waarop hij
dit concreet maakt, verdient
natuurlijk ons aller bewondering.

naar een nabijgelegen zaaltje, en
hoewel Jacob even later wel weer
verder wil spelen, wordt dit sterk
afgeraden door de deskundigen.
Sterker nog, hij wordt thuis
gebracht en moet zijn partij
opgeven. Heel jammer, vooral voor
Jacob, maar ook voor de
simultaangever. En door de
hoofden van de overige deelnemers
spookt toch wel een gedachte in de
trant van: gaan wij straks ook
horizontaal?
Dat valt allemaal mee. Voor mij is
het even voor half vier
zaterdagmiddag voorbij, maar dan
zijn inmiddels 22,5 uur verstreken.
Ik kom een schijf achter, denk nog
even deze terug te winnen (in een
nog steeds zorgwekkende positie,
dat wel), maar even later dringt het
tot me door dat Sijbrands een
simpel zetje naar veld 5 in de stand

Eten en drinken
Totdat het ‘s morgens licht wordt
viel het met de slaperigheid en
vermoeidheid reuze mee. Op een of
andere manier werken die
ochtendgloren helemaal verkeerd.
Zaterdagmorgen was ik plotseling
zeer vermoeid, moest af en toe
gaan lopen om niet in slaap te
vallen. De sponsor had voor goed
eten en drinken gezorgd (trouwens
ook de hele nacht door!) en dat
hielp je er wel een beetje overheen.
Rond de middag ging het alweer
een stuk(je) beter. Met mijn
slaperig hoofd zag ik zowaar nog
dat wit met zijn 33e zet een
dreiginkje naar veld 6 in de stand
vlocht. Ik had de tegenwoordigheid
van geest 1 naar 6 te spelen, maar
gezien de stelling was dat nu
absoluut niet de bedoeling. Dat is
nu juist het merkwaardige tegen
grootmeesters als Sijbrands: je
moet zetten gaan doen die je
helemaal niet wil!
Zaterdagmiddag is er nog even een
vervelend moment, vooral voor
Jacob Poortinga. Wegens
oververmoeidheid valt hij ineens
met zijn hoofd op het bord en de
schijven. De EHBO voert hem af

Ton Sijbrands-Teus Stam 2-0
1.31-27 17-22 2.36-31 19-23 3.34-30 11-17 4.30-25 14-19 5.25x14
9x20 6.40-34 10-14 7.35-30 6-11 8.30-25 16-21 9.27x16 22-28
10.33x22 18x36 11.45-40 4-9 12.40-35 17-22 13.34-30 1-6 14.32-27
22x31 5.37x26 13-18 16.41-37 9-13 17.39-33 11-17 18.46-41 17-22
19.44-39 7-11 20.16x 7 12x 1 21.39-34 8-12 22.34-29 23x34
23.30x39 19-23 24.50-44 23-28 25.33-29 6-11 26.39-34 13-19
27.34-30 19-23 28.38-32 23x34 29.32x23 18x29 30.30x39 12-18
31.42-38 20-24 32.37-32 1- 6 33.41-37 2- 7 34.44-40 7-12 35.39-34
3- 8 36.34x23 18x29 37.48-42 15-20 38.43-39 5-10 39.39-34 8-13
40.34x23 13-18 41.32-28

heeft gevlochten. Ik speel dus 13-18
op de 40e zet, maar geef het
tegelijk op omdat na 32-28 de stand
geheel verloren is. Dat ik de dam
nog af kan pakken doet er niet
meer toe, want daarna zou ik veel
te veel materiaal achter komen.
Als de partij is afgelopen slaat de
vermoeidheid pas echt toe. Het
batterijtje is dan echt leeg. Zere
benen, en heel gek, je stem is bijna
weg. Nou zoveel had ik nu ook weer
niet zitten praten tijdens de
wedstrijd. Hoewel, Sijbrands had
ervoor gezorgd dat de enige dame
in het gezelschap naast mij zat
(dank je wel, Ton of probeerde je
me een beetje af te leiden?) en dat
11
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maakte het ook wel gezellig.
Dat is natuurlijk ook nog een punt:
tijdens de simultaan kun je gerust
een beetje praten met de andere
tegenstander(s), ten slotte leidt je
de echte tegenstander niet af. Die
zit toch rustig in zijn aparte kamer
afgesloten van alles en iedereen
verstoken.
Een uur nadat mijn partij uit is,
wordt het duidelijk dat het heel
hard gaat, en hoe gek het ook
klinkt, de vermoeidheid wordt dan
ineens een heel stuk minder: het
einde komt in zicht..... Halverwege
de zaterdag waren velen nog bang
dat we nog niet eens voor zondag
klaar zouden zijn, maar het valt
reuze mee. Om half vier zijn vijf
partijen uit, ruim een uur later zit
Sijbrands al op 16 overwinningen.
Het record kan dan, gezien de
standen op de borden, niet meer in
gevaar komen. Een uur later is alles
voorbij en hebben de resterende
spelers opgegeven of remise
overeengekomen.
Even later komt Sijbrands naar
beneden en er klinkt een groots
applaus. Nauwelijks (zichtbaar)
vermoeid weet hij zoweer nog een
aantal damvarianten uit zijn mouw
te schudden. Of beter, zich voor de
geest te halen. Het is werkelijk
ongelooflijk wat de grootmeester
allemaal heeft onthouden, ruim
1000 zetten en dan de talloze
varianten erbij. Iedereen is weer
klaarwakker.

Uitgerust

Mijn vrouw zegt nog:
“Je ziet eruit zoals na
de bevalling van
onze jongste zoon”.
Dat was toen ook
een nachtmarathon.

12

Het Damspel

Na de officiële plichtplegingen voel
ik me weer een beetje uitgerust en
met een paar sterke bakken koffie
ga ik toch maar op weg naar huis.
Wonder boven wonder gaat het
goed. Ik hoor geen toeterende
auto’s achter of naast mij, maar het
eerste stuk op provinciale wegen
mét tegenliggers is lastig rijden. Ik
ben er niet helemaal gerust op en
ben blij op de rijksweg A28 te
arriveren. In een hotel toch maar
even uitgerust, en een paar
verkwikkende mokken koffie
gedronken en het laatste stuk van
het traject gereden. Half tien
arriveer ik moe maar voldaan thuis.
Mijn vrouw zegt nog: “Je ziet eruit
zoals na de bevalling van onze
jongste zoon”. Dat was toen ook een
nachtmarathon.
Zaterdag op zondag sliep ik bijna
het klokje rond en was de
vermoeidheid niet echt meer
voelbaar. En na nog twee goede
nachten ben ik alweer in staat dit
verslag te schrijven. Toch, als ik bij
de volgende poging weer bij de
februari 2005

genodigden zit, en de verwachting
is dat het nog wat langer duurt, zal
ik voor een overnachting na afloop
zorgen. Dat lijkt me een stuk
veiliger!
Moeten deze pogingen van
Sijbrands in deze vorm doorgaan?
Ik denk dat alleen de grootmeester
zelf dat kan bepalen. En verder
zullen er voldoende tegenstanders
moeten zijn die deze energie
kunnen opbrengen. Mensen van de
organisatie en zelfs arbiters
(misschien afgezien van de
hoofdarbiter) zijn wisselend
inzetbaar en kunnen tussentijds
uitrusten!
U, lezer, heeft intussen allang
begrepen dat ik het geweldig naar
mijn zin heb gehad. Of ik het bij
een volgende poging weer zou
doen? Ik weet het nog niet, ik zit nu
lekker van een vakantie te genieten
en de naweeën van het hele
evenement vallen heel erg mee.
Maar ik denk wel dat je beslist goed
in je vel moet zitten om eraan te
beginnen. Ook moet je uitgerust
aan het evenement beginnen. Je
reis er naar toe zoveel mogelijk
beperken (bijvoorbeeld via een
overnachting vooraf) helpt echt
wel.
Er was ook stille of soms wat luide
kritiek op het deelnemersveld, alsof
Sijbrands tegen spelers van dit
kaliber een makkie had. Nu, geen
enkele deelnemer heeft door een
echte blunder verloren, en het
duurde nota bene twaalf uur

voordat de ee
rste beslissing
viel. Ook daar geen echte blunder,
maar een geweldige combinatie
van Sijbrands à tempo gespeeld......!

Aandacht
Tenslotte: de prestatie van
Sijbrands heeft in de pers gelukkig
de verdiende aandacht gekregen.
Als je in een krant leest over een
bizarre prestatie, gaan eerst je
stekels een beetje overeind staan,
maar je realiseert je toch dat ook
die krant een klein beetje gelijk
heeft. Maar hoe bizar dan ook, het
menselijk brein is - mits iemand
zich daarop toelegt, dan wel kan
toeleggen - tot heel bijzondere
prestaties in staat. En daarom past
slechts grote bewondering voor
Ton Sijbrands.
En wat gebeurde dinsdag na afloop
van de simultaan? De sponsor
Wildkamp liet een prachtig
kerstpakket arriveren met de tekst:
‘Bedankt voor je deelname’.
Wat kan ik daar nog aan toevoegen?
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Problematiek
Johan van den Boogaard
Dr. Van Erpstraat 75
5341 AX Oss

Ter oplossing
Voor alle problemen geldt: wit speelt en wint

Diagram 919
J. Metz

Diagram 920
J. de Wit

Diagram 921
M.J. Kuipers ob.

Diagram 922
A.D. van Mourik

Diagram 923
D. v.d. Berg ob.

Diagram 924
Russische auteur

Diagram 925
L. de Rooij

Diagram 926
D. de Ruiter

Diagram 927
J. v.d. Boogaard

Diagram 928
A. Wuijtenburg

Oplossingen van de problemen uit het septembernummer 2004:
899. (P. Jongsma) 40, 41, 250, 39, 7, 25, 34, 29, 38, 19
Een niet te moeilijk probleem in een goede stand.
900. (G. Post) 20, 40, 20 (13) 18 (23) 33, 41, 29, 9, 4 (39) 31! 22
Een fraaie ontleding met als hoogtepunt de 9e zet van wit.
901. (W. Riemens) 21, 18, 17, 27, 37, 9, 4 (24) 19 (14) 30 (19) 24, 40. Een gemakkelijke
oplossing met de damvang als fraaie zet.
902. (D. de Ruiter) 22 (28) 31 (27) 32, 20, 42, 1
Een uitstekend vraagstuk met twee dwangzetten en een mooi slot.
903. (L. de Rooij) 128 (23) 8, 34, 42, 9, 4, 5, 29, 2, Guerra
Weer een goed in elkaar stekende bewerking op het motief dat Leen al jaren
verzamelt.
904. (J. v.d. Boogaard) 317, 428, 504, 32, 42, 25, 11, 14, 39, 7. J.A. Pennings (31) 2 (9) 3 (36) 26
(41) 37 (32) 24 (37) 47
905. (L. Faber) 35, 328, 493, 31, 42, 283, 31, 4, 16, 2. Guerra
Een goede bewerking van het bekende motief, maar het is bijoplosbaar. B.o. 1: 42, 48, 5,
29. R. van Egmond. B.o. 2: 44, 283, 31 (27) 40, 4, 49. E. Holstvoogd B.o. 3: 35, 21, 12, 5, 46. W.
Krom
906. (J.A. Pennings ob.) 30, 382, 32, 31, 38, 38, 33, 41, 10, 4 (9) 20, 2. Guerra. Weer een
bewerking op “het motief”. Heel mooi.
907. (A. Wuijtenburg) 40, 483, 3=43, 149, 10, 3, 261, 49, 38, 2. Guerra. Ook deze bewerking
van het motief ziet er goed uit, maar ... B.o. 10, 138, 10, 11, 37, 2, 22. E. Holstvoogd, R.
v.Egmond, J. Plat. Jammer!
908. (P. Kuijper) 34, 29, 39 (30) 34 (25) 483, 41, 30, 38, 41, 40, 8, 4 (13) 7 (12) 17, 17 (21) 26 (11)
21
Een zware opgave van Pieter dat vonden ook de oplossers.

Ladderstand t/m september 2004:
G. Adam 524, H. Kroese 512, T. Uilhoorn 488, L. Faber 448, W. Riemens 443, W. Krom 437,
F. Schermer 383, N. Versteeg 299, G. Morseld 227, G. Wortman 167, R. Winkel 160,
J. Lammers 141, W. de Zwart 119, J. Bulstra 101, J. Plat 100, J. Uijterlinde 94,
L. de Frankrijker 89, R. van Egmond 88, J. Reiffers 78, P. Groot 63, E. Holstvoogd 43,
J. Hofman 35, A. Bergsma 34, H. v.d. Heijden 25, G. van Os 17, Tj. Roorda 15.
Winnaar: G. Adam. Als hij zijn bank- of gironummer aan het Bondsbureau doorgeeft
(tel. 026- 4952309) kan hij zijn prijs tegemoet zien.
Jaap de Wit uit Zwijndrecht debuteert in deze rubriek. Hij is in de wereld van de
damproblematiek al zeer bekend.
Oplossingen tot een maand na verschijning van dit nummer insturen aan de
redacteur.
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Blindsimultaan in de marge:

Erno Prosman tegen 1
Het begon in 1999 bij de blindsimultaan van Ton Sijbrands in Gouda. Een aanwezige
oud-kampioen van Nederland verbaasde zich enerzijds over de prestatie van de
Sergej Boebka van de damsport, maar gaf in beperkte kring ook aan dat het unieke
van deze inspanning niet overtrokken moest worden. Intussen heeft dezelfde
persoon, Erno Prosman, zich op een druilerige dinsdag in de laatste week van het
jaar 2004 verschanst in een bijzaal in het DUWO Denksportcentrum in Delft.
door Erik Hoogendoorn
Foto’s: Gerard Rijgersberg

Erik Hoogendoorn

Cor Hazeu

Achttien personen wachten op zijn
blind afgegeven zetten. Wellicht
denkt hij onwillekeurig terug aan
die bewuste dag in 1999. Zou er
sprake geweest zijn van overmoed
of jongensachtige bravoure of
reiken zijn grenzen misschien nog
verder dan die van de damvorser
uit Muiden?
Om 22.34 uur op dezelfde dinsdag
kan er goed nieuws gemeld worden
aan alle damminnaars. Een
concurrent van Ton Sijbrands heeft
zich aangediend in de persoon van
Erno Prosman. De Nederlands
Kampioen van 1996 speelde een
blindsimultaan tegen 18 tegenstanders en bereikte een score van
72,2 procent. Na eerdere schuchtere
pogingen tegen 10 tegenstanders in
2002 en 2004 besloot Prosman de
confrontatie met 18 tegenstanders
aan te gaan. Hoewel hij zo min
mogelijk ruchtbaarheid wenste te
geven aan deze oefensimultaan,
bleek het niet mogelijk om hieraan
volledig gehoor te geven. Daarbij
verdient de neergezette prestatie
het om kenbaar gemaakt te worden
aan een breder publiek.
Om 9.45 uur komt Prosman monter
binnen in het fraaie clubgebouw
van DOS Delft, klaar voor zijn

Tantaluskwelling. Zoals hij zelf
aangeeft, drijven ambitie en de
menselijke eigenschap om de
grenzen te willen verkennen, hem
ertoe om de confrontatie met
zichzelf aan te gaan. De virtuele
confrontatie met een andere
damgrootheid speelt op de
achtergrond mee. De borden staan
intussen gereed, de spelers zijn
aanwezig en de laatste hand wordt
gelegd aan de communicatiekanalen. Hoewel het slechts een
oefensimultaan betreft, bootst de
organisatie zo goed mogelijk de
‘wedstrijd’situatie na. Ook de
officiële regels voor het blinddammen van de FMJD worden
gehanteerd.
Na openingswoorden van Henk de
Witt en Erik Hoogendoorn sluit
Prosman zich om 10.15 uur op in
een bijzaaltje. Vanuit de speelzaal is
meer dan 12 uur te zien hoe hij de
dag met broodjes en frisdrank
doorbrengt. Het hoofd rust bij tijd
en wijle in de handen, de blik is
vrijwel voortdurend verlangend
gericht naar de materiaalkast die
een deel van de wand voor hem
aan het oog onttrekt. Het eerste uur
worden de zetten in een hoog
tempo doorgegeven.

Techniek
Stand na 15.33-29. Hazeu is al in een praktisch moeilijke stand beland.
Met het gespeelde 15...11-16 gaf hij Prosman de gelegenheid op een
mooie manier de partij uit te maken.

Erno Prosman

14

Het Damspel

16.29x18 12x23 17.34-29 23x34 18.45-40 34x45 19.30-24 20x29 20.38-33
29x38 21.43x01 16-21 (met 21...19-24 22.49-43 45-50 23.1-45 14-20 24.25x14
10x19 en altijd 25...08-12 en 26...19-23 had zwart de stelling in evenwicht
kunnen houden) 22.26x28 14-20 23.25x23 08-12 24.01x18 13x33 25.39x28
45-50 26.42-38 en zwart gaf het terecht op. Een overtuigend staaltje van
diep rekenwerk.

februari 2005

Erno Prosman

In zijn haast geeft Prosman in de
opening pardoes een schijf weg
tegen KNDB-secretaris Marcel
Kosters. De Delftse GMI gaat echter
na een korte verwensing rustig
verder. Na drie uur spel stokt de
machine enigszins. Prosman gaat
rondjes ‘lopen’ van circa 20
minuten. Het wordt langzaam
duidelijk dat zijn doelstelling om de
simultaan in 10 uur af te werken
gaat mislukken. Zijn andere
doelstelling: het behalen van 70% is
gezien de stand op de borden nog
steeds mogelijk. Om 15.00 uur zet
Prosman het bord van Cor Hazeu in
vuur en vlam door een fraaie
combinatie uit te voeren.
Met dit staaltje van rekenvermogen
zijn de overige deelnemers
gewaarschuwd. Ondertussen is het
een komen en gaan van
toeschouwers die vol bewondering
de verrichtingen van Prosman
gadeslaan. Onwetend van hun
aanwezigheid rijgt de Nederlands
kampioen sneldammen
onvermoeibaar de zetten aaneen.
Achteraf blijkt dat hij op sommige
borden niet de beste voortzettingen
heeft gevonden. Erno geeft
desgevraagd aan dat dit de
consequentie is van het snelle spel
dat hij zichzelf heeft opgelegd.
Daarnaast is zijn spel meer gericht
op praktische kansen dan op het
uitvoeren van de objectief beste zet.
Gaandeweg komt er op de diverse
borden tekening in de strijd. Na de
opgave van Hazeu om 15.00 uur
komen de overige partijen tussen
18.00 uur en 22.34 uur tot een einde.
De eerste verliespartij incasseert
Erno na meer dan 8 uur spel tegen
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n 18 man

Oud-kampioen van Nederland
concurrent van Ton Sijbrands

Uitslagen
De gedetailleerde uitslagen in de volgorde waarin de
partijen werden beëindigd, met club en rating van de
tegenstanders:

Marcel Kosters. Zijn tweede
verliespartij moet hij enkele uren
later incasseren tegen Leon
Oudenes; die eveneens profiteert
van een vergissing van Prosman.
Schijf 15 stond al op 20.
Consternatie ontstaat wanneer
Erno tot twee keer toe een foute zet
doorgeeft op het bord van Leo
Schouten. Na het doorgeven van de
eerste foutieve zet heeft hij de
stand nog niet goed voor ogen
zodat de fout op de volgende zet
begrijpelijk is. In deze partij weet
hij zich niet 100 procent te
herpakken daar in het daaropvolgende eindspel hem een blunder
ontglipt. Remise wordt zijn deel.

gelijksoortige pogingen als Ton
Sijbrands ondernemen omdat zij
dat niet kunnen. Met zijn prestatie
logenstraft Erno Prosman deze
stelling. Zonder noemenswaardige
voorbereiding is hij in staat
gebleken 18 tegenstanders de baas
te blijven. Hoewel hij nog geen
uitsluitsel wenste te geven over een
mogelijke gooi naar de scalp van
Sijbrands, lijkt niets hem meer in de
weg te staan. De grens tussen
ambitie en waanzin lijkt immers
nog lang niet in zicht.

1. Cor Hazeu, DOS Delft, 982, 2-0
2. Rob Smits, DOS Delft, 862, 2-0
3. Martijn vd Klis, Samen Sterk Hazerswoude, 1134, 1-1
4. Marcel Kosters, IJmuiden, 1200, 0-2
5. Louis de Frankrijker, Samen Sterk Hazerswoude, 1081, 2-0
6. Gerardo IJssel, Damlust, Gouda, 1147, 2-0
7. Sarah Rijgersberg, DOS Delft, 885, 2-0
8. Joop Briedé, Samen Sterk Hazerswoude, 936, 2-0
9. André Venema, Damlust Gouda, 1254, 1-1
10. Hans Stolwijk, Samen Sterk Hazerswoude, 943, 2-0
11. Leo Oudenes, Damlust Gouda, 1128, 0-2
12. Jan Buitenhuis, OGB Bodegraven, geen rating, 1-1
13. Leo Schouten, Damlust Gouda, 767, 1-1
14. Jeroen Stolwijk, Samen Sterk Hazerswoude, 981, 1-1
15. Bas Messemaker, Katwijk, 1385, 1-1
16. Gijs de Groot, Samen Sterk Hazerswoude, 1042, 2-0
17. Arjen de Mooij, RDC Rijnsburg, 1270, 2-0
18. Cor den Besten, Damlust Gouda, 1132, 2-0
Totaal:
18 partijen, 10 winst, 6 remise, 2 verlies.
Van de maximaal te behalen 36 punten werden er 26
behaald, dit is 72,2 procent.

Grote bewondering is er voor de
remise tegen topper Bas
Messemaker, maar ook voor de
remises tegen de hoofdklassespelers Arjen de Mooij en André
Venema. Nadat Prosman in de
slotpartij ook Cor den Besten de
baas is gebleven, bevrijdt hij zich
om 22.34 uur uit zijn zelfgekozen
opsluiting. De aanwezige
toeschouwers begroeten hem met
een klaterend applaus. Prosman
toont zich niet vermoeid en zet zich
met een bord bami achter een
dambord. Hoewel de duur van de
simultaan hem met meer dan 12
uur tegen is gevallen, toont hij zich
tevreden met het behaalde
winstpercentage van 72,2 procent.
Auke Scholma poneerde ooit de
stelling dat anderen geen
15
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Subsidiekansen voor damclubs in BOS-project
In 2003 heeft de regering besloten de
instellingssubsidies die via het ministerie
van VWS aan sportbonden werden verstrekt, te beëindigen. Sommige bonden
kregen meteen in 2004 al geen subsidie
meer, andere, waaronder de dambond,
kwamen voor een afbouwregeling in
aanmerking waarbij in 2004 en 2005 nog
een deel van de oorspronkelijke subsidie
werd ontvangen. Vanaf 2006 zullen de
bonden definitief geen subsidie van de
overheid meer ontvangen voor het
algemeen functioneren van de bond.
Onder het algemeen functioneren wordt
verstaan de kosten van het bondsbureau,
zoals de huisvestings,- personeels- en
organisatiekosten.
Een deel van het bedrag dat de overheid op
deze wijze bezuinigt, wordt weer aan de
sport beschikbaar gesteld, echter niet aan
de bonden maar via de gemeenten aan o.a.
de sportverenigingen.
Staatssecretaris Ross-van Dorp stelt de
komende zes jaar 80 miljoen euro beschikbaar voor de impuls Buurt, Onderwijs en
Sport, zogenaamde BOS-projecten. Zij wil
hiermee de bewegingsarmoede onder
jongeren tegengaan. Voorts is de stimuleringsregeling bedoeld om de achterstand
die allochtone jongeren hebben op het

gebied van sportbeoefening weg` te
werken. De nadruk komt te liggen op
projecten waarbij sport, school en buurt
samenwerken.
Sportverenigingen, waaronder damverenigingen, die de komende jaren zich op dit
terrein willen begeven, kunnen voor
subsidie in aanmerking komen.
Elke vereniging kan in principe een beroep
doen op deze subsidiemogelijkheid.
Verenigingen die gezamenlijk een project
opzetten en met een gedegen plan van
aanpak bij de gemeente komen, zullen een
grotere kans van slagen hebben.
VWS subsidieert uitsluitend plannen die
minimaal twee en maximaal vier jaar
duren. Startjaren zijn 2006 en 2007.
Aanvragen dienen bij de gemeente te
worden ingediend en de gemeente vraagt
vóór 15 december bij VWS subsidie aan voor
projecten die in het daaropvolgende jaar
starten. Dien daarom tijdig de plannen bij
de gemeente in.
Meer informatie over de BOS-impuls
is verkrijgbaar via de website
www.minvws.nl en uiteraard kan bij elke
gemeente informatie worden ingewonnen.
Bestuurders van damverenigingen, probeer
hier uw voordeel mee te doen!

Wijzigingen damkalender
In de damkalender 2004-2005 zijn de data van enkele evenementen gewijzigd. De halve finale
pupillen zal niet 12 en 26 maart plaatsvinden, maar 25 en 26 maart, het NK meisjes 14, 15 en 16 mei.
Dit jaar wordt voor het eerst een clubcompetitie voor welpenteams gehouden en wel 12 maart.

Overleden
Het bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlijden van:
E. Visser, TOG Ittersum; G. Versluis, DC Papendrecht; H. Hellemans, Maas van ’t Hoog Hengelo;
K. Wijnhorst, Tomahaôk/Westland, De Lier; E. Glas, DC Giekerk; J. Huls, Witte van Moort.
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Aandacht voor sporten
in nationale sportweek
Sporten is gezond en leuk. Toch zijn nog te weinig Nederlanders echt actief. Om daarin
verandering te brengen is de Nationale Sportweek in het leven geroepen. Daarin krijgen alle
sporten volop aandacht.
Dit jaar vindt de Nationale Sportweek plaats van vrijdag 25 maart
tot en met zondag 3 april. In deze
periode staat heel Nederland in het
teken van sport. Sportverenigingen,
scholen, gemeentes en sportwinkels organiseren allerlei activiteiten, van gratis aerobicslessen tot
basketbaltoernooien, turndemonstraties en wandeltochten.
Iedereen kan eraan meedoen en
ervaren hoe leuk en belangrijk het
is om alleen of met anderen
sportief bezig te zijn.
De gehele Sportweek door zullen er
in het hele land allerlei sportevenementen en –activiteiten plaatsvinden, zowel landelijk als lokaal.
Scholen, clubs, gemeentes, en
winkeliers hebben van tevoren de
oproep gekregen om van alles te
organiseren. Bijvoorbeeld tennisclinics, introductielessen, voetbalwedstrijden, paastoernooien,
recordpogingen, gratis gymlessen,

wandeltochten of een jongerendebat over sport en bewegen.
Alle activiteiten kunnen worden
aangemeld op de website van de
Nationale Sportweek:
www.nationalesportweek.nl.
Om ook via massamediale aandacht onder de aandacht van de
Nederlanders te komen wordt
vanaf 28 februari door McDonald’s
een TV commercial uitgezonden
waarin de Nationale Sportweek
centraal staat. Ook hierin zal de
boodschap zijn tijdens de Nationale
Sportweek op zoek te gaan naar
een sport die bij je past.
Tijdens de Nationale Sportweek
wordt ook het Nationale Sport
Geschenk uitgereikt. Iedereen die
voor € 25,- of meer besteedt in een
sportzaak die is aangesloten bij
Mitex, ontvangt gratis een bureaukalender. Aan deze actie doen alle
grote sportketens en een groot
aantal zelfstandig gevestigde

sportondernemers mee.
Alle verenigingen en gemeenten
die voor 11 februari a.s. een
activiteit aanmelden op de site van
de Nationale Sportweek, ontvangen
een gratis promotiepakket met
spandoeken en posters. Daarnaast
zijn op de website verschillende
hulpmiddelen te vinden, zoals kanten-klare advertenties, stoppers,
voorbeeldpersberichten, rechtenvrije foto’s van sportactiviteiten,
tips voor de financiering en het
logo. Zo is het voor iedereen mogelijk om op professionele wijze aandacht te vragen voor zijn evenement en de zichtbaarheid van de
Nationale Sportweek te vergroten.
Zie voor meer informatie
www.nationalesportweek.nl of
neem contact op met de Stichting
Nationale Sportweek, Liesbeth
Sukkel, telefoon 026-4834717,
info@nationalesportweek.nl.

Lespakket nog steeds populair
Het lespakket ‘Dammen. Ontdek het zelf!’ is nog steeds erg populair bij veel basisscholen in
Nederland. Sinds oktober zijn er 40.000 leerlingboekjes besteld, dat betekent dat er de
afgelopen tijd veertigduizend kinderen actief met dammen bezig zijn geweest.
door Piet Bennink
Dit is echter nog lang niet alles.
Van dinsdag 25 tot en met zaterdag 29 januari is de jaarlijkse
Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) gehouden in de
Jaarbeurs in Utrecht. Uitgeverij
Zorn, de makers van het
lespakket, stond met een uitgebreide stand al hun educatieve
materiaal aan te prijzen. De
ervaring leert dat er tijdens en na
de NOT veel lespakketten besteld
worden. In 2005 zal er dus ook
volop gedamd worden op de
basisscholen in Nederland.

Leerlingen en docenten zijn in ieder
geval razend enthousiast.
Bij veel scholen wordt er op gezette
tijden naar het lespakket gegrepen.
“Met veel plezier en fanatisme
storten de leerlingen zich op de
opgaven en ontstaat er een gezonde
competitieve sfeer in de klas”,
vertelde een leraar uit Drempt. Een
lerares uit Den Haag vertelde dat
haar leerlingen zo enthousiast
waren dat ze, toen het lespakket uit
was, toch besloot elke woensdag
een half uurtje aan dammen te
blijven besteden.

‘Dammen. Ontdek het zelf!’
kan nog steeds kosteloos
worden besteld door basisscholen, damverenigingen,
buurthuizen en naschoolse
opvang.
Interesse? Neem dan
contact op met uitgeverij
Zorn. Telefoon 0715149141; fax 071-5120278,
website www.kenmerk.nl.
Alleen de verzendkosten
worden in rekening gebracht.
17
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Nina Hoekman voor vierde
keer Nederlands kampioen
Nina Hoekman is voor de vierde keer in haar damcarrière Nederlands kampioen bij de vrouwen geworden. Ze
behaalde een score van plus zes. Vorig jaar was een score van plus zeven voor haar net niet genoeg voor de
nationale titel. Die titel kwam toen in bezit van Olga Kamychleeva, die er dit jaar niet bij was omdat ze haar
wereldtitel moest verdedigen.
door Astrid van der Stelt

Nina koerste vanaf het begin van
het toernooi recht op de nationale
titel af. In de derde ronde stond ze
al alleen aan kop en in de vierde
ronde was de voorsprong op haar
achtervolgers, Vitalia Doumesh,
Tanja Chub, Erna Wanders en Linda
Schnieders, al opgelopen tot drie
punten. In de zesde ronde was Erna
de eerste die Nina een punt afhandig kon maken. Twee rondes later
lukte ook Jacqueline Schouten dit.

Eindstand
Nina Hoekman
Vitalia Doumesh
Tanja Chub
Erna Wanders
Linda Schnieders
Jacqueline Schouten
Maddy Lemmen
Barbara Graas
Christien Fung
Astrid van der Stelt

15
14
14
9
9
8
7
7
5
2

De laatste ronde ging Nina in met
één punt voorsprong op Tanja en
twee punten op Vitalia. Aangezien
Nina deze ronde tegen Tanja
speelde, had ze aan remise genoeg.
Tanja probeerde nog wel de partij
en daarmee het toernooi te winnen, maar de wedstrijd eindigde
toch in een puntendeling. Tanja
had het zichzelf aan het begin van
het toernooi al moeilijk gemaakt
om kampioene te worden, want in
de eerste drie rondes speelde ze
drie keer gelijk, tegen Vitalia,
Christien Fung en Barbara Graas.
Daarna won Tanja al haar partijen,
behalve die tegen Nina, maar dit
herstel kwam te laat. Tanja kwam
ongeslagen uit het toernooi, maar
het aantal remises was te hoog.
Vitalia speelde een behoorlijk
constant toernooi, waarin ze alleen
van Nina verloor en remiseerde
tegen Tanja en Linda Schnieders.
Door de puntendeling van Nina en
Tanja had Vitalia in de laatste
ronde kans op de tweede plaats,
maar dan moest ze winnen van
Erna. Vitalia zou dan in punten
gelijk komen met Tanja, maar ze
zou dan meer winstpartijen
hebben. Door een prachtige
combinatie tegen Erna haalde
Vitalia de tweede plaats binnen.
Deze uitslag was weer van belang
voor Linda. Wanneer zij zou winnen
van hekkensluiter Astrid van der
Stelt, zou ze Erna inhalen en daarmee de vierde plaats voor zich
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opeisen. Een plaats die recht gaf op
een finaleplaats voor volgend jaar.
Maar Linda speelde gelijk tegen
Astrid en zo werd Erna op basis van
een groter aantal winstpartijen
vierde en moest Linda genoegen
nemen met een vijfde plaats.
De overige partijen in de laatste
ronde gingen tussen Jacqueline en
Christien en tussen Maddy Lemmen en Barbara. De eerstgenoemde
partij eindigde in een gelijkspel.
Jacqueline deed na ruim tien jaar
afwezigheid weer mee met het NK.
Ze kwam goed terug met acht
punten, wat haar een zesde plaats
opleverde. Alleen Tanja en Vitalia
waren voor haar te sterk, maar van
Maddy won ze. De overige zes
partijen speelde ze remise.
Jacqueline was van alle speelsters
degene die het langst achter het
bord had gezeten. Vaak was haar
partij de enige die nog bezig was.
De vijfde partij van de laatste ronde
ging tussen de jongste deelneemster, Maddy, en de oudste, Barbara.
Deze ontmoeting trok de jeugd aan
het langste eind. Door een groter
aantal overwinningen eindigde
Maddy boven Barbara.

Organisatie
Piet Bakelaar was degene die het
idee had opgevat om het NK
vrouwen naar het eiland Texel te
halen. Dit in de geest van de heer
Visman, die vroeger vaak sterke
dammers voor een simultaan naar
het eiland haalde. Samen met Jos
de Wolf, Harry van de Wetering en
Gerrit Blom vormde Piet Bakelaar
de organisatie. Alles werd door hen
perfect geregeld en de speelsters
hadden absoluut niets te klagen. In
hotel De Lindenboom in Den Burg
vonden die een prima onderkomen.
Ook werd er nog drie dagen in
Dorpshuis De Bijenkorf in Oosterend gespeeld, het clublokaal van de
damvereniging. Dit onvergetelijke

NK werd in een fotoverslag vastgelegd door Cor Verdel, die samen
met Francis Huijsen voor de
arbitrage zorgde.
Maar de organisatie had niet alleen
voor een hotel en een speelzaal
gezorgd. De speelsters kregen de
mogelijkheid om verschillende
uitstapjes te maken. Zo konden ze
gratis naar de bioscoop en werd er
gegeten in een strandpaviljoen.
Ook in Cocksdorp werd er
gedineerd en tussen de gangen
door hield professor Kees de Jager
een interessante lezing over de
sterren en planeten. Bovendien was
er een concert van de Schotse
folkzanger John Wright.

Naast het NK werd er op zaterdag
ook nog een jeugdtoernooi
georganiseerd. Voor het toernooi
konden de kinderen met enkele
deelneemsters op de foto en na
afloop reikten Christien en Tanja de
prijzen uit. Op maandag en dinsdag
ging Nina naar een aantal scholen
om over het dammen te vertellen.
Enthousiast geworden kinderen
vormden de laatste dagen een jong
publiek bij het NK.
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Eindspel
Tjalling Goedemoed
Chr. Kerkhofstraat 12
8923 GB Leeuwarden
(058) 267 12 11

Puzzelen
Pieter Bergsma is na 77 afleveringen gestopt met het samenstellen
van de eindspelrubriek voor het bondsblad van de PFDB.
Bergsma heeft altijd een scherp oog gehad voor wat damliefhebbers aanspreekt.
Bergsma richtte zich altijd tot een zo groot mogelijk publiek. Iedere rubriek mochten
de lezers 12 (soms meer) eindspelraadsels oplossen. Geen moeilijke opgaven met veel
varianten, neen, een korte oplossing met de nadruk op het verrassingseffect. Deze
formule was erg succesvol gezien de populariteit van de laddercompetitie die
verbonden was aan de eindspelopgaven.
Ik selecteerde 12 opgaven uit diverse rubrieken van Bergsma om op te lossen. Veel
plezier met het puzzelen. Wit speelt en wint!
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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Typische ‘organisatieman’ op alle fronten actief

Damwereld verliest in J
Wat zou de damwereld zijn zonder al die harde werkers op het terrein van de organisatie,
zonder de noeste doorzetters die - vaak zonder zelf op het bord tot de allergrootste prestaties
te komen - toch hun ziel en zaligheid stoppen in het tot grotere bloei brengen van hun zo
geliefde damspel?
Het is een vraag die onwillekeurig bij je opkomt als je probeert een beeld te schetsen van
Johan Huls, voorzitter van tweevoudig landskampioen Witte van Moort uit Westerhaar en
daarnaast op vrijwel ieder terrein van het damspel ook organisatorisch aanwezig; denk
hierbij alleen maar aan het feit dat Johan Huls vijfentwintig jaar het NK voor junioren in
Westerhaar (mede) heeft georganiseerd.

door Albert Schootstra

Op donderdag 30 september jl.
overleed Huls na een ernstige
ziekte; hij was nog maar 60 jaar.
Zijn verscheiden veroorzaakte een
schok in dammend Nederland.

Lid van verdienste
Op de website van de KNDB schreef
de bondsdirecteur, Johan Haijtink,
onder meer: “Johan was in de
damwereld een zeer bekende
persoon met veel verdiensten.
Onder zijn leiding groeide Denk en
Zet uit Westerhaar tot een van de
grootste verenigingen van ons
land. Hij was tevens enkele jaren
voorzitter van de Provinciale
Overijsselse Dambond en
behartigde jarenlang op zijn
karakteristieke wijze de belangen
van de Overijsselse dammers op de
Algemene Vergaderingen van de
KNDB. Voor zijn vele verdiensten
werd hij in 1987 benoemd tot lid
van verdienste van de KNDB”.
Haijtink heeft het dus over de
karakteristieke wijze van opereren
door Johan Huls. Dat klopt precies,
want als je als bestuurder niet heel
duidelijk een eigen lijn volgt en ook
echt staat voor de dingen die je wilt
realiseren, dan zul je nooit een
bestuurder worden van het niveau
van iemand als Johan Huls. Zijn
vriend Joop Kip (58), secretaris van
damclub Dronten, daarover:
“Hij was heel enthousiast; waar hij
aan begon wilde hij ook afmaken.
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Soms kwam hij daarbij wel eens
een beetje drammerig over, dat
moet ik eerlijk zeggen, maar wat hij
in de kop had gebeurde ook wel.
Met zo’n stijl maak je natuurlijk
niet alleen vrienden, maar ik vind
dat dat niet uitmaakt. Hij botste
dus wel eens met iemand, maar dat
was dan puur zakelijk, nooit in het
persoonlijke”.
Huls was ook voorzitter van het
organisatiecomité van het WK 2003
in Zwartsluis en hij haalde zijn
oude vriend Joop Kip over om het
penningmeesterschap op zich te
nemen. “We hebben daar toen drie
weken in een hotel gezeten”, zo
herinnert Kip zich met hoorbare
voldoening.

Boerderij
Johan Huls werd geboren in
Zegelenberg, een gehucht (“Een
groepje boerderijen”, aldus Kip) aan
het Meppelerdiep tussen Zwartsluis
en Meppel. Hij zal zijn liefde voor
het damspel thuis op de boerderij
hebben opgedaan, zo vermoedt
Joop Kip. “Ik zelf werd in 1963 lid
van DSS, De Schuivende Schijf, in
Zwartsluis. Johan, die twee jaar
ouder was dan ik, was toen al zo’n
twee jaar lid. Hij zal dus in 1961 of
daaromtrent zijn begonnen”.
In de jaren zestig was het nog heel
vaak zo dat je na een
schoolopleiding direct aan het werk
ging en bij Johan Huls was dat niet
anders. Na de MULO in Zwartsluis
was hij eerst een paar jaar
werkzaam als kassier bij een bank

in Meppel. Daarna werd hij
kantoorhouder van de Rabobank in
Westerhaar, die in die jaren
overigens aanvankelijk nog onder
de hoofdvestiging Vroomshoop
viel. Op een gegeven moment bood
een serie reorganisaties binnen de
bank Johan Huls de mogelijkheid
vervroegd uit te treden. “Hij was al
een jaar of wat niet meer aan het
werk”, aldus Joop Kip, die zelf in
Zwartsluis werd geboren en nu bij
de gemeente Dronten werkt na
daarvoor enige tijd bij de gemeente
Steenwijk in dienst te zijn geweest.
Huls mocht dan ‘juridisch gezien’
niet meer werken, hij verzette in
werkelijkheid natuurlijk bergen
werk, want zijn bemoeienissen met
het damspel gingen onverminderd
door. Daar weet ook Gerrit
Schutmaat (57) uit Den Ham over
mee te praten. Hij was tot
september vorig jaar zo’n
vijfentwintig jaar secretaris van
Witte van Moort en die periode viel
vrijwel samen met het tijdvak
waarin Huls de voorzittershamer
hanteerde. Schutmaat: “Ik bewaar
zonder meer de beste
herinneringen aan Johan Huls.
Soms was hij iets te rechtlijnig, iets
te veel tegen de stroom in. Nou ja,
hij zocht gewoon niet de
makkelijkste weg”.

DEZ
Toen Huls in Westerhaar kwam
wonen werd hij direct lid van het in
1960 opgerichte Denk en Zet (DEZ).
Dat was toen een heel modaal
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n Johan Huls monument

clubje, maar daar kwam onder het
voorzitterschap van Huls al snel
verandering in, zo weet ook
Schutmaat uiteraard nog heel goed.
In 1982 ging de club verder als
DEZ/Lensen. Deze Lensen was lid
van DEZ en wierp zich met zijn
supermarkt als eerste sponsor op.
Zo rond 1988 werd de clubnaam
DEZ/De Lelie, nadat een
bloemenzaak met die naam het
sponsorschap had overgenomen.
“In 1990 konden we zelfs kiezen uit
een paar sponsors, een luxe situatie
dus”, aldus Gerrit Schutmaat.
Het werd Witte van Moort uit
Vriezenveen, een familiebedrijf met
tweehonderd medewerkers dat al
vijftig jaar bestaat en
toonaangevend is op het gebied
van plaatbewerking; zo maakt het
bedrijf als een van de weinige in
Europa LPG-tanks. Witte van Moort
is een toeleverancier voor de
industrie en maakt halffabrikaten
van plaatmateriaal. Het bedrijf
werkt in roestvaststaal, aluminium
en staal.
Witte van Moort werd in 1992 en
2001 landskampioen en ‘de tweede
plaatsen zijn legio’, aldus
Schutmaat. “Vanaf 1986 horen we
eigenlijk bij de top-drie, al is dat de
laatste drie seizoenen niet meer het
geval. En ik moet natuurlijk eerlijk
zeggen dat we in 1997 zijn

gedegradeerd, maar in 1998 waren
we weer terug”.
Een en ander deed voorzitter Johan
Huls natuurlijk buitengewoon
goed, maar, aldus Gerrit Schutmaat:
“Johan droomde eigenlijk van een
topteam met louter spelers uit
Westerhaar. Een gevolg daarvan is
dat ons tweede ook heel hoog
speelt. Er zijn zelfs spelers geweest
die liever in het tweede dan in het
eerste meededen. Het eerste is
natuurlijk heel prestatiegericht en
bij het tweede komt toch de
gezelligheid een beetje meer om de
hoek kijken”.

Sfeer
En ook het zorgen voor gezelligheid
was bij Johan Huls in goede
handen, zo valt diverse keren te
lezen op het condoleanceregister
dat na zijn overlijden door Witte
van Moort op internet werd
geopend. “Hij wist vaak de sfeer te
maken met z’n weddenschappen
om kratjes bier en niet te vergeten
het in huis halen van onder andere
AA-tjes en broodjes frikadel”, zo
schrijft Dik de Voogd in genoemd
register.

helemaal steen geworden”, aldus
Schutmaat. Meer dan aan wat dan
ook is hier wellicht het enorme
doorzettingsvermogen van Johan
Huls af te lezen.
In zijn persoonlijke leven had Huls
veel steun aan het christelijk
geloof. Hij was lid van de
Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt).
“Niet op zondag, dat was zijn
stelregel”, aldus Schutmaat, die er
overigens op wijst dat Huls zijn
geloof nooit op een voor anderen
‘hinderlijke’ wijze naar voren
bracht. “Als dammer was hij zelf
een redelijke provinciale
hoofdklasser, hij was meer een
organisatieman”, aldus Joop Kip. En
als ‘organisatieman’ was Johan
Huls een monument.
De damwereld mist hem!

Naast de nationale jeugdkampioenschappen organiseerde
Johan Huls in zijn woonplaats
Westerhaar ook jeugdwereldkampioenschappen. Zijn
verdiensten voor het damspel zijn
werkelijk te veel om op te noemen
en daarom willen we er hier nog
slechts één aspect uit lichten: in
1979 werd DEZ een van de eerste
damclubs met een eigen clublokaal.
“Daar heeft hij enorm strijd voor
geleverd. Het is intussen al
uitgebreid en twee of drie keer
verbouwd. Het was eerst een
schoolgebouw dat in kunststof was
opgetrokken, maar later is dat
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De Vriendendamkring
uniek sociaal en sportief trefpunt
Zou pakweg Jasper Lemmen weten waar VDK voor staat? Ik vrees dat onze
nationale juniorenkampioen zal blijven steken in Vlagtwedder Dam Klup of, met
enige ironie: Vrolijke Dam Kroeg. Met die laatste kwalificatie zou hij nog enigszins
in de buurt komen want De Vriendendamkring was een even unieke als vaak ook
buitengewoon gezellige damsociëteit. Alleen al vanuit cultuurhistorisch oogpunt
behoort iedere rechtgeaarde dammer enigszins op de hoogte
te zijn van wat zich allemaal tussen 1967 en 1987 op het adres
door Fred Ivens
Rembrandtstraat 7 in Den Haag heeft afgespeeld.
Daar woonde Arie Jacob Storm met
zijn vrouw Corry en zijn kinderen
Coby, Connie en ‘kleine’ Arie (inderdaad, de huidige voorzitter van VAD
en zo langzamerhand al een aardig
bekende schrijver). Hij dreef daar
een groentewinkel met aanpalend
kolenpakhuis. Omdat zijn ene been
langer is dan het andere en hij daar
geen aandacht aan schonk ging het
in 1967 goed fout en zat hij ineens
op z’n 27e zonder werk en inkomsten. Mede op instigatie van Ton
Sijbrands werd de voormalige
groentewinkel omgetoverd tot een
damsociëteit die al snel bijkans zes
dagen per week (‘nooit op zondag’)
vaak tot diep in de nacht in gebruik
was. En anders werd er nog wel
met een biertje of een borreltje in
de keuken een kaartje gelegd of
nagepraat. Privacy had het gezin
Storm niet veel, aanloop des te
meer.
Het Vriendendamtoernooi groeide
uit tot nationale allure en zeker
voor de blitztoernooien kwamen de
deelnemers echt uit alle delen van
het land. Soms bleef er wel eens
eentje op de bank in de keuken
slapen. Nationale grootheden als
Rob Clerc, Ton Sijbrands, Jannes van
der Wal en Harm Wiersma wisten
de damtempel hartje Schilderswijk
met de ogen dicht te vinden.
Ook coryfeeën als Baba Sy, Andries
Andreiko en Iser Koeperman
konden bij De Vriendendamkring
worden verwelkomd.

beschouwden de damsociëteit als
een soort tweede huis. Zeker op
zaterdag was een bezoek aan het
Biljartpaleis en/of een partijtje
voetballen in het Zuiderpark heel
normaal.
Arie Jacob fungeerde in dit geheel
als een soort vaderfiguur. Met een
goedluisterend oor heeft hij met
een borreltje in de ene en een
zwaar sjekkie in de andere hand

Rien van Setten

Bob Liems

Arie te Lindert

Borreltje
Het sociale aspect was soms zeker
zo belangrijk als de sportieve kant.
In het bijzonder de vrijgezellen
onder de dammers konden de
gezelligheid wel waarderen en
22
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Hans Jacobsen

heel wat verhalen aangehoord. Ik
herinner me dat we samen - héél
lang geleden - nog wel eens hebben
gefilosofeerd over hoe we het
zouden vinden als onze dochters
met vriendjes thuis zouden komen,
want het klikte al snel tussen ons
en we zijn nog steeds goede
vrienden.
Gelachen hebben we ook, heel veel
zelfs. Ik zie nog wijlen Teus van Es
tijdens het ereduel tussen het
Nederlands tiental en De Vriendendamkring (slechts 12-8) uit z’n broek
scheuren. Hij kon met een veel te
grote pantalon van Arie Jacob
gelukkig wel de strijd voortzetten.
Ongeëvenaard is ook de wijze
waarop Peter van der Stap een van
de vele bliksemsneldamtoernooien
(vijf minuten per speler per partij)
won. Hij kreeg autopech en moest
vlakbij de sociëteit op de Wegen-

Ton Sijbrands liet de volgende
fantastische variant aan: 24-30? 44-39!
35x44 27-22 18x27 33-29 44x31 29x7 27x38
7-2 30x39 28-23 19x28 2x44!!

Ook Hans Jacobsen en Arie te Lindert
behoorden tot de ‘harde kern’ van De
Vriendendamkring. Hans won hier
mooi door:
1. 27-21 17x26 2. 36-3126x37 3. 48-42 37x48
4. 30-25 48x30 5. 35x4 23x34 6. 4x6 34-40
7. 25x14 40-44 8. 14-10! 15x4 9. 6-11! 3-9 10.
33-29! 44-50 11. 11-6 9-13 12. 38-33 50x17 13.
6x9 4x13 14. 29-23!
Arie Jacob Storm, die bovenstaande
standjes voor me heeft opgezocht, kan
zelf ook heel aardig dammen. Hij won
ooit in het Westlandse kampioenschap
van Dirk van der Pol op een manier die
onlangs op het zomertoernooi in
Nijmegen door Vitalia Doumesh is
gekopieerd:
1. 32-28 17-21 2. 37-32 21-26 3. 34-29 26x37
4. 42x31 11-17 5. 41-37 7-11 6. 40-34 1-7 7. 4440 17-21 8. 31-26 11-17? 9. 28-22! 18x27* 10.
29-23 19x28 11. 33x11! 6x17 12. 37-31 12-18
13. 31x11 7-12 14. 26x17 16x7 15. 35-30! 12x21
16. 30-24 20x29 17. 34x1!
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wacht wachten. Ach, het was toch
stralend zomerweer. Dus werden de
tegenstanders naar buiten gestuurd en de partijen - met veel
bekijks - op de motorkap van de
auto afgewerkt.
Fameus was eveneens het eerste
wereldduurrecord dammen dat
Arie Jacob samen met Krijn Toet in
de damsociëteit op 24 uur zette.

Profteam
Inmiddels was het Vriendendamblad uitgegroeid tot een periodiek
dat wereldwijd werd gelezen. Het
spraakmakendste artikel was
ongetwijfeld in 1973 de presentatie
van een profteam waarmee ‘we’
binnen de kortst mogelijk tijd de
troon wilde bestijgen. Ton
Sijbrands(?), Cees Varkevisser,
Fenno Boog, Fokke en Sallie de Jong,
Jan Weerheijm, Krijn Toet, Jaap
Riesenkamp, Ed Holstvoogd en ik
zouden best wel eens de tien
namen geweest kunnen zijn; dat
weet ik niet exact meer. We hadden
zelfs een sponsor geïntroduceerd en
ook een reactie van de KNDB bij het
artikel opgenomen. Het was echter
een (geslaagde!?) 1 aprilgrap die
niet iedereen doorhad. Zo voelde
Harm Wiersma zich gepasseerd
omdat hij niet was gevraagd. Er
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reageerde ook - en dat was soms
heel pijnlijk - een aantal woedende
dammers omdat op deze wijze hun
club kapot werd gemaakt.
Na precies twintig jaar was het
helaas over en uit. Met een brok in
de keel en vochtige ogen won ik na
het eerste ook het 120e en laatste
bliksemsneldamtoernooi waarna
het echtpaar Storm om gezondheidsredenen naar Vlieland verhuisde. Via Swifterbant, Urk, Den
Helder en Monster woont het
inmiddels alweer zo’n drie jaar in
Arie Jacobs geboortedorp Ter Heijde
aan Zee. Hij is inmiddels, net als
heel vroeger, voorzitter van de
Monsterse Dam Vereniging en voor
zijn verdiensten zowel door de
KNDB als door de West-Hollandse
Dambond onderscheiden met het
lidmaatschap van verdienste.
Ook wordt inmiddels om de vijf
jaar een reünie gehouden met een
sneldamtoernooi als hoofdmoot. De
laatste winnaar (in 2002) is Peter
van der Stap en dit keer niet eens
op de motorkap van zijn auto.

Een kijk op het dammen
door Sijbrand M. van Eijk
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Gep Leeflang

Televisie
We worden een echte tv-sport! Het begin is er, sinds Ton
Sijbrands zijn eigen record blindsimultaanspelen weer heeft
aangescherpt tegen maar liefst 24 tegenstanders. Ook
serieuze sportverslaggevers merkten ineens hoe verbluffend
zijn blindprestaties zijn en maakten er uiterst royaal zendtijd
voor vrij. Bewondering droop van de reportages en trots op
mijn sport zat ik voor de buis.
Ook Erno Prosman blijkt het te kunnen. Vlak voor de
jaarwisseling deed hij het tegen achttien tegenstanders. Nog
even en ook hij waagt zich ook aan een aanval op het
wereldrecord. En ook hij wordt ongetwijfeld gevolgd door
cameraploegen. Prachtig immers om het verschil te schetsen
tussen de bebaarde levende legende en die stoutmoedige
jongeling!
Heftig! Ineens is er uitstraling! Uitzonderlijke zaken blijken
het toverwoord en zijn vele malen succesvoller dan al die
geforceerde pogingen om via reglementswijzigingen ruimte
in de media te krijgen.
Bij één nieuwe bepaling in de reglementen is het anders: de
gsm-regel. Wie zijn toestel tijdens de partij aan laat staan en
ineens een belsignaal hoort is de klos. Fantastisch! Publiciteit
verzekerd. Ik heb al bevriende tv-verslaggevers ingeseind en
ze staan allemaal te popelen om zo’n incident in beeld te
brengen.
Kijk even mee naar zo’n voorbeeld bij de wedstrijd tussen DC
Apeldoorn en Wolter & Dros/ADG: Dick Beking is in gepeins
verzonken als Ndiaga Samb zich de speelzaal uit spoedt, in
z’n broekzak rommelt en probeert om het noodlot te
ontlopen.
De arbiter, een invaller die een buitenkansje ruikt, veert als
een jachthond op en grijpt de zondaar in z’n kladden. Uw
gsm ging af, oh zondaar! De grootmeester besluit het lot als
een man te dragen en accepteert de reglementaire nul met
gepaste schaamte. Beking schrikt zich rot als hij wordt
gefeliciteerd. ‘Hè, wat, ik ben nog bezig hoor...’ zo schrikt hij op
uit zijn gepeins.
Met DC Apeldoorn hebben we sindsdien snode plannen
ontwikkeld in een ultieme poging degradatie uit de ereklasse
te ontlopen. In de cruciale wedstrijd verstoppen we bij vier
tegenstanders een toestelletje in jas of tas. Vier keer bellen
tijdens de wedstrijd: acht bordpunten zijn binnen!
Wie DC Apeldoorn binnenkort op bezoek krijgt met een
cameraploeg in het kielzog, weet wat er te gebeuren staat.

Arbitersdag
De arbitersdag is dit jaar zaterdag 10 september op een
centrale plaats in Nederland, waarschijnlijk in Utrecht en wel
van 13.00 tot 17.00 uur. Nadere informatie volgt.
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KNDB-ledental licht gegroeid
In ‘Het Damspel’ van juni 2004 vertelde het bestuur topprioriteit te geven aan de
groei van het ledental. Veel leden en verenigingen hebben deze beleidsfocus
inmiddels overgenomen.
Door Marcel Kosters

Dankzij de inspanningen van
trainers, jeugdleiders, secretarissen,
coördinatoren en ‘gewone’ leden
werd het eerste succes geboekt:
Voor het eerst sinds 1984 is het
KNDB ledental licht gegroeid. Van
eerdere jaren zijn de gegevens nog
niet bekend. De stijging is van
bescheiden aard en betreft de
tweede helft van 2004. Per
31 december 2004 had de KNDB
vierenvijftig leden meer dan op
30 juni 2004. Ten opzichte van
31 december 2003 is het ledental
met drie gedaald. Omdat
stimulerende projecten als ‘Kader
traint kader’, ‘Schooldamproject’ en
‘Ledenwerf competitie’ pas in de
loop van 2004 gingen draaien,
hecht het bestuur vooral waarde
aan de groei die in het laatste half
jaar is geboekt. Ook gedurende een
periode van een half jaar was sinds
1984 geen winst meer gerealiseerd.
Graag plaatst het bestuur een
aantal relativerende opmerkingen
bij dit nieuws.
1. Vooralsnog is deze kleine groei
een momentopname. Inspan-

Op de foto zien we ledenwerver Joep Kerkhoff uit Bloemendaal. Hij
speelt bij de Haarlemse Damclub en is hier met clubmakkers Job
van Willigenburg (links onder Joep) en Stijn Tuytel (rechts onder
Joep) op bezoek bij clubgenote Jet Kok. Jet zat voor haar studie in
Leiden net op kamers toen zij dit enthousiaste bezoek kreeg. Naar
verluidt zeiden Stijn en Job net voor de foto werd genomen dat ze
niet van plan waren aan de ledenwerf competitie mee te doen.
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ningen tot ledengroei dienen
door leden, verenigingen en
bestuur te worden voortgezet en
uitgebreid.
2. In het afgelopen half jaar heeft
de helft van de bij de KNDB
aangesloten verenigingen
nieuwe leden aangemeld. Het
bestuur hoopt de andere helft
nog tijdens het lopende damseizoen in de ledenwerfcompetitie te verwelkomen.
Kijkt u s.v.p. eens naar de
tussenstand van de ledenwerf
competitie. Staat uw vereniging
al in het klassement? En staat u
boven of onder uw streekgenoten? Niet dat u het uw
buurvereniging niet gunt, maar
u kunt het vanzelfsprekend net
iets beter! Als u denkt aan het
oprichten van een jeugdafdeling
maar hier meer over wilt weten
door bijvoorbeeld een korte
cursus bij u op de vereniging,
neem contact op met het
bondsbureau: 026 4954198 of
bondsbureau@kndb.nl.
3. Het positieve ledensaldo is te
danken aan een versterkte
instroom van jeugdleden. Deze
versterkte instroom is een
gezonde ontwikkeling. Wie de
jeugd heeft, heeft de toekomst.
De terugloop van het aantal
seniorenleden is echter nog niet
tot staan gebracht en dat is een
zorgwekkende ontwikkeling.
Wel heerst de indruk dat in het
afgelopen jaar relatief meer
nieuwe seniorenleden zijn aangemeld dan in voorgaande
jaren. Dit wordt nog uitgezocht.
Gegeven de huidige lage instroom van senioren is deze
mogelijke en relatieve groei nog
niet vrolijk makend. Verenigingen kunnen de instroom van
senioren op korte termijn
bevorderen door ook recreatieve
en grijze leden bij de KNDB aan
te melden en dit structureel te
blijven doen met nieuwe leden
die de vereniging binnen
komen. Wacht niet een half jaar
met het aanmelden van uw

nieuwe (jeugd)leden, maar doe
dit meteen! Een bondslidmaatschap biedt vele mogelijkheden
voor nieuwe leden. Denk aan
deelname aan KNDB wedstrijden, ontvangst van ‘Het
Damspel’ en KNDB trainingen
en cursussen. Verenigingen
kunnen actief seniorenleden
werven door bijvoorbeeld oud
(jeugd)leden te benaderen en
activiteiten, gericht op het
werven van nieuwe leden
binnen de senioren doelgroep te
organiseren. De KNDB werkt
nog aan plannen om actief de
groei van het seniorental te
stimuleren. Het Tientje van Teus
voor ieder nieuw aangemeld
KNDB lid van dertien jaar en
ouder is al een eerste maatregel
die sinds 1 juni 2004 van kracht
is.
4. De groei mag bescheiden zijn,
maar voor het eerst in jaren ís
sprake van groei. De uitdaging is
de stijgende lijn vast te houden
en scherper naar boven te buigen. Afgezet tegen een negatieve trend van een jaarlijkse
daling gedurende tenminste
vijftien jaar is groei - hoe
bescheiden ook - een succes!
De integrale aanpak van ‘Kader
traint kader’, ‘Schooldamproject’ en
‘Ledenwerf competitie’ sorteert dus
effect.
In ‘Kader traint kader’ krijgen
belangstellende KNDB leden een
stoomcursus voor de organisatie
van jeugdtoernooien, het opzetten
van jeugdafdelingen en het
training geven aan jeugd. Speciaal
voor dit project is een landelijk
netwerk van kadertrainers en
regiocoördinatoren opgezet.
Elders in dit blad kunt u meer
hierover lezen.
In het ‘Schooldamproject’ is een
professionele en educatieve damuitgave ontwikkeld die kosteloos
door alle basisscholen in Nederland
kan worden besteld. Verenigingen
worden op de hoogte gebracht als
een naburige school dit materiaal
afneemt. Vanzelfsprekend is het de
verantwoordelijkheid van de
vereniging om hier adequaat op in
te spelen.
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De ‘Ledenwerf competitie’ is
enerzijds bedoeld om te stimuleren
dat nieuwe leden voortkomend uit
bovenstaande projecten bij de bond
worden aangemeld. Anderzijds is
zij een prima stimulans om nieuwe
initiatieven tot ledenwerving te
ontplooien. De mogelijkheden en
doelgroepen zijn legio. Tot slot
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wordt de laatste tijd in de gangen
nog een andere functie genoemd:
de ledenwerf competitie is ook een
meter. Een meter die aangeeft hoe
vitaal en actief een vereniging is.
Een interessante zienswijze...

Reglement Ledenwerfcompetitie
1.
2.
3.
4.

KNDB.nl doet wekelijks verslag van de vorderingen in de
ledenwerf competitie. Op dertien januari jl. kon u het
volgende lezen:

5.

Superscore Leen de Rooij

6.

7.
Twee weken geleden werd er weer een nieuwe standaard gezet in
het individuele klassement en dat was even schrikken. Want wie zou
nog in staat zijn de geweldige score van Fred Roedolph te evenaren?
Zesentwintig nieuwe leden is immers erg veel. Dat het wervend
vermogen van individuele dammers niet onderschat moet worden
bleek echter gauw. Deze week namelijk kwam Leen de Rooij met een
superklap van zevenendertig (u leest het goed) nieuwe leden binnen
op één.
Leen bezorgde DOG Elden
achttien nieuwe leden en blijkt
ook verantwoordelijk voor liefst
negentien nieuwe leden van
klassementsleider DV Huissen.
Mag dat dan, werven voor
meerdere verenigingen tegelijk?
Jazeker, dat mag en graag ook
zelfs. Overweging: Als je
zevenendertig nieuwe leden
aanmeldt, moet het wel heel
leuk zijn om nieuwe leden te
werven. Suggestie: Probeer het
ook eens! Fred Roedolph scoorde
deze week voor de verandering
eens niet. Hij is vast even op
vakantie, denken we dan al
bijna. Co de Jong van Meurs
Denk en Zet Culemborg breidde
zijn toch al stevige score met nóg
een nieuw lid tot elf nieuwe
leden uit. In het clubklassement
is DOG Elden dankzij de inbreng
van Leen de Rooij gestegen naar
de zesde plaats en passeert
daarmee Wolter & Dros ADG.
Oud landskampioen Meurs
Culemborg doet verwoede
pogingen de top tien te bereiken
en is hier bijna in geslaagd. Deze
week bezet Meurs de elfde
plaats. Ook Damclub IJmuiden
(+2), KDC Katwijk (+1), MTB

Hoogeveen (+3), De Kroonschijf
Molenaarsgraaf (+2), en de
Monsterse Damvereniging (+2)
stegen in het klassement. Op
deze plaats een warm welkom
voor de nieuwkomers DeZ
Hardinxveld / Giessendam (+3)
en DeZ Baarndrecht (+1)! Bijna de
helft van de Nederlandse
damverenigingen doet
inmiddels mee aan de
ledenwerfcompetitie. Hoort uw
vereniging ook al bij de goede
helft? U heeft een kans van één
op twee. Nog elitairder is het
individuele klassement van de
ledenwerfcompetitie. Op dit
moment is de kans dat u een
individuele ledenwerver bent
bedenkelijk klein: één op
duizend! Daar mogen we ons
met zijn allen wel een beetje
voor schamen. Des te meer lof
echter voor de promille reuzen
Izak op ‘t Hof, Joep Kerkhoff,
Guido van den Berg, Dimitri
Otto, Durk Smidstra, Co de Jong,
Fred Roedolph en sinds deze
week Leen de Rooij!

8.

9.
10.

De ledenwerf competitie loopt van 1 juni 2004
tot 1 juli 2005.
Deelname aan deze competitie staat voor
iedereen open.
De competitie is onderverdeeld in een
individueel en een clubklassement
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.
De club die de meeste nieuwe KNDB leden
aanmeldt is winnaar van het club klassement.
De winnaars van beide klassementen
krijgen ieder een training
door Kees Thijssen.
Nieuwe KNDB leden zijn
personen die sinds 1
januari 2004 geen lid
van de KNDB zijn
geweest.
De ledenwerver krijgt
voor nieuwe leden van
13 jaar of ouder een bonus
van 10 euro overgemaakt.
Als de persoonlijke gegevens met
bank- of girorekening nummer van de ledenwerver bij de aanmelding ontbreken wordt de
bonus aan de aanmeldende vereniging
overgemaakt. De clubsecretaris mag meedoen
aan het individuele klassement en dient zijn
persoonlijke gegevens net als de andere
ledenwervers door te geven.
Nieuwe leden van 12 jaar of jonger krijgen een
jaar gratis lidmaatschap van de KNDB.
De scores in het individuele klassement tellen
mee voor het clubklassement als de
ledenwerver lid is van een club.

KNDB Ledenwerfcompetitie
Indivueel klassement
per 20 januari 2005:
1.
2.
3.
4.
5.
7.

Leen de Rooij
Fred Roedolph
Co de Jong
Durk Smidstra
Dimitri Otto
Guido van den Berg
Joep Kerkhoff
Izak op 't Hof

38
26
11
9
2
2
1
1

De tussenstand per
vereniging vindt u op
de volgende pagina.
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KNDB Ledenwerfcompetitie
Verenigingsklassement per 20 januari 2005

Senioren/Junioren/
Aspiranten (S)
176
Jeugdleden (J)
479

Totaal (T)

655

Vereniging

S

J T

Heijting Huissen
DC Dordrecht
SNA Heerhugowaard
DC Zaanstreek
DC Amstelveen
DOG Elden
Wolter&Dros/ADG
Kijk Uit Zegveld
DV Warffum
DC Oudega
DG Het Noorden
Hijken DTC
Meurs DeZ Culemborg
ODB/Haeghe PV
VGO Hoornaar
PWG 's-Gravenpolder
CEMA/De Vaste Zet
Univé Bunschoten
DC IJmuiden

2
3
0
1
0
1
2
0
0
1
2
3
0
12
0
1
1
1
0

45 47
25 28
26 26
25 26
21 21
18 19
16 18
14 14
13 13
12 13
10 12
9 12
12 12
0 12
12 12
11 12
11 12
10 11
11 11

De damnotatie uitgelegd
Al die getallen in damrubrieken en damtechnische
artikelen lijken voor veel nieuwe dammers op
abracadabra. Dat is het zeker niet. Hieronder volgt
de uitleg van de damnotatie zoals deze gangbaar is
in de internationale damwereld.
Zwartspeler
De correcte ligging van het
dambord is met een donker veld
linksonder. De twintig zwarte
schijven staan bovenaan in rijen
van vijf opgesteld. De witte staan
dan vanzelfsprekend onderaan.

Witspeler

De nummering begint linksboven
bij de zwarte schijven*. Een zet
van veld 1 naar veld 7 ziet er zo
uit: 1- 7.

Bij het slaan van schijven worden altijd het vertrekveld en het
veld van aankomst genoteerd. Als een zwarte schijf op veld 1
een witte schijf op veld 7 slaat, ziet dat er zo uit: 1x12. Bij
gewone zetten dus een streepje en bij slagen een kruisje.
Bij analyse van partijen worden regelmatig vraag- en uitroeptekens gebruikt voor zwakke (? of ??) en sterke (! of !!) zetten.
Een plusje (+) aan het einde van de cijferreeks betekent het
einde van de partij.
* Een ezelsbruggetje voor de slimmeriken: Eigenlijk hoef je alleen
de nummering van de eerste tien velden te kennen. Voor het
nummer van de andere velden trek je in gedachten een rechte
lijn vanaf het basisveld naar beneden en voor ieder speelvak dat
je vanaf de basis passeert, tel je 10 op.
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Vereniging

S

Samen Sterk H’woude
Ontspanning Aldeboarn
DC O&O Genemuiden
Slagvaardig Wamel
DC Zenderstand
ADC Alphen a/d Rijn
KDC Katwijk
RDC Rijnsburg
MTB Hoogeveen
SSS Kampen
WSDV Wageningen
Dammers Uit Oost
De Heerdstee Groningen
DV Lelystad
DDV Driebergen
DC Oosterend
VELO Wateringen
De Kroonschijf M’graaf
DC Heerenveen
DC Roden
DDD Dedemsvaart
Monsterse Damvereniging
OG Drachten
Witte van Moort
HDC Hardenberg
NOAD
DC Naaldwijk
TDV Tilburg
OKK Gerkesklooster
Excelsior Harlingen
DDC Deventer
DC Lent
DVV Voorthuizen
Hiltex
Enkhuizer Damclub
HDC Haarlem
HDC Alphen a/d Rijn
DeZ Hardinxveld/G'dam
Heijmans Excelsior
De Variant Oudenbosch
S&A DAM Dongen
DC Lemmer
Eensgezindheid Woudsend
DC Stadskanaal
EDC Enschede
DC Zwolle
DIOS Eibergen
DVH Hengelo
DES Lunteren
VTD Tiel
DEZ Hierden
LDV Loenen
DAWO Woudenberg
Kunst en Genoegen De Kwakel
Gandhi Amsterdam
DOS Delft
Van Stigt Thans Schiedam
Jong en Oud Stolwijk
Denk en Zet Reeuwijk
De Kroonschijf Mookhoek
GDC Gorinchem
Constant-Charlois R’dam

3
1
6
0
0
0
0
0
4
2
3
6
0
2
1
0
0
0
1
5
1
0
0
0
4
1
1
2
3
3
2
0
3
2
0
1
0
0
3
3
0
2
2
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
0
2
1
2
0
0
2
0
2

J T
8
9
4
10
9
9
8
8
3
5
4
1
6
4
5
6
6
6
4
0
4
5
4
4
0
3
3
2
0
0
1
3
0
1
3
2
3
3
0
0
3
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
1
0
2
2
0
2
0

11
10
10
10
9
9
8
8
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Vereniging

S

Aris de Heer
2
Eureka Hoensbroek
2
Raes DC Maastricht
2
DC Huizum
1
Tamek Damkring
1
SDC Sneek
1
Steenwijk '36
1
DC Oerterp
1
DC Gorredijk
1
De Toer
1
DC Sint Johannesga
1
DC Opeinde
1
MDC Meppel
1
DC Pekelsma
1
DC Vries
1
DC Almelo
1
BDV Borne
1
DEZ/NGKZ Hattermerbr. 0
Ons Genoegen Wapenveld 1
DC Elen en Rhaan
1
DamRa Raalte
1
De Hammerdammer DenHam 0
DC Dronten
1
BDSV Barneveld
1
Troesoe
1
BDV Bennekom
1
De Kroonschijf Ede
1
DEZ Ochten
1
DVT Terborg
1
VADAC Varsseveld
0
Zutphen/Warnsveld
1
Zwart-Wit Malden
1
DC Heteren
0
ADC Amerongen
0
DV Austerlitz
1
DVSB Soest
1
BDC Beverwijk
1
Het Probleem
1
DC Den Haag
1
De Lier
1
DID Bergambacht
1
OG Bodegraven
0
LDG Leiden
1
DV Essesteijn
1
Verhaar/DVA Albl’dam
0
DeZ Barendrecht
1
IDV Hendrik Ido Ambacht 1
NDV Nieuwland
1
BDV Bergen op Zoom
1
EAD Asten
1
RDS Sint Oedenrode
1
DOG Uden
1
DC Mensfort Eindhoven
1
DIOS Brunssum
1
Hong Kong/DVS Schaesberg 1
Roderland Kerkrade
1
DC Roermond
1
DOG Uden
1
DC Mensfort Eindhoven
1
DIOS Brunssum
1
Roderland Kerkrade
1
DC Roermond
1

J T
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Gijs Schoenmakers promoveert
De 29-jarige Gijs Schoenmakers, lid van Raes DC Maastricht,
is vorig najaar op zijn proefschrift ‘The profit of skills in
repeated and stochastic games’ gepromoveerd tot doctor aan
de Universiteit van Maastricht.

door Dre Verheggen (voorzitter van
Raes Damclub Maastricht)

Na zijn studie econometrie in
Tilburg heeft Gijs vijf jaar gewerkt
aan de Universiteit van Maastricht
en daar, behalve het geven van onderwijs, vooral onderzoek verricht
op het gebied van de speltheorie.
Inhoudelijk is het proefschrift voor
verreweg alle dammers ondoorgrondelijk, maar toch wil ik een
poging wagen, er bestaan zeker
parallellen met ons damspel en
speltheorie. Speltheorie is zeker
relevant voor de samenleving, want
concurrerende ondernemingen
voeren bedrijfsstrategieën door,
bijvoorbeeld advertentiecampagnes, en proberen daarmee marktaandeel van de concurrent te
veroveren. Hoe een strategie van
het ene bedrijf werkt hangt af van
de onbekende strategie van de
concurrent.
Bij dammen proberen we ook
terreinvoordeel te behalen met de
door ons gekozen strategie en
hangt succes ook af van de strategie van de tegenstander. Het is dus
niet altijd op voorhand te zeggen
welke strategie winst oplevert.
Het is na dit proefschrift (gelukkig)
nog niet zo dat de wetenschap het
damspel helemaal heeft weten te

doorgronden. Het proefschrift van
Gijs staat boordevol matrices en
vectoren waarin de toestandsveranderingen van de spelen en de
kansverdelingen van de strategieën
staan waar de spelers gebruik van
maken. Het gaat zelfs zover dat Gijs
strategieën bestudeert waarbij de
spelers leren van hun spel (profit of
skills) en zelfs mogelijke strategieën verleren als ze deze een tijdlang niet hebben gespeeld.
We kunnen ons nog voorstellen dat
als we het damboord zien als 50
velden dat er dan op elk veld een 0,
1, 2, 3 of 4 kan staan voorstellende
geen schijf, een witte schijf, een
zwarte schijf, een witte dam of een
zwarte dam. Dit noemt Gijs een
vector. Speler 1 kan nu een zet doen
waardoor de 50 cijfertjes gedeeltelijk veranderen. Welke zet de tegenstander doet weet de speler niet
(behoudens een verplichte slag) en
deze kan kiezen uit meerdere
zetten (strategieën). Na elke zet
treedt er volgens Gijs’ proefschrift
een uitbetaling plaats en men zou
dit misschien wel kunnen zien als
de ‘Truus-waarde’ van de stelling.
Uiteindelijk resulteert het spel in
+9.99 bij winst 0 (evenwicht) bij
remise en -9.99 bij verlies.

Stellingen
Zoals bij elk proefschrift was het
natuurlijk interessant wat de

Aan de vooravond van zijn promotie speelde Gijs remise tegen de
wereldkampioen Olga Kamychleeva.

stellingen van de promovendus
zijn. De stelling ‘George W.Bush
mag graag een potje risk spelen’
heeft de provinciale krant de
Limburger gehaald. Onduidelijk is
of Gijs bedoelt dat Bush de wereld
weer tot evenwicht brengt of dat
hij zich juist zorgen maakt dat de
strategieën die hij hanteert niet het
door eenieder gewenste evenwicht
opleveren.
De opmerkelijkste stelling voor de
damwereld is: ‘De mensen denken
dat je als topdammer of -schaker
heel intelligent moet zijn. Dat slaat
nergens op. Oké, je moet een niet al
te grote boerenlul zijn. Verder moet
je er gewoon aanleg voor hebben
(Rob Clerc)’. Hiermee bombardeert
Gijs een uitspraak van Clerc tot
stelling. Dit is momenteel een issue
van een forum op de bekende damsite Dammerlei (www.jogorissen.nl).

Drs. Gijs Schoenmakers
promoveert tot doctor
aan de Universiteit
van Maastricht.

Voor de Raes Damclub Maastricht is
deze promotie uitzonderlijk vanwege het feit dat Gijs in zijn
proefschrift alle leden van de club
bedankt voor de vriendelijke sfeer
die hij bij ons altijd heeft geproefd.
Dit is voor hem de belangrijkste
reden om tussen ons te vertoeven.
Dit is weer eens een bewijs voor het
feit dat de Nederlands damclubs bij
uitstek leden verenigen van verschillende leeftijd, ras, geslacht en
beroep.
Veel leden van de Raes Damclub
waren op de betreffende dag bij de
openbare verdediging en daarna bij
de receptie op de Scheldevallei van
Rederij Stiphout, waarop nog tot in
de kleine uurtjes werd gefeest.
27
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Olga Kamyshleeva
verliest wereldtitel
door Marcel Kosters
Foto’s: Henk Stroetinga

From Russia with love:
Olga Kamyshleeva en
Harm Wiersma in de
sneeuw voor hotel
Bashkortostan in Ufa.

Eind 2003 verguldde Olga Kamyshleeva de Nederlandse damwereld met het veroveren van
de wereldtitel bij de vrouwen. De Limburgse won het sterk bezette WK in Zoutelande en
onttroonde daarmee titelverdedigster Tamara Tansykuzhina. In november vorig jaar mocht
Olga hierop haar titel verdedigen tegen deze zelfde Tansykuzhina.
getuige van de WK-match. Op uitnodiging van Alexander Melnikov,
de trainer van Europees jeugdkampioen Aynur Shaybakov, was
Henk naar Ufa afgereisd om te zien
hoe het jeugddammen in Rusland
georganiseerd is. Ondertussen
tekende hij het volgende op na
Olga’s beslissende nederlaag:

Onder begeleiding van Harm
Wiersma vertrok Olga naar Ufa,
gelegen in de Russische Oeral. Een
spannende match volgde waarbij
Olga al in de eerste set toesloeg en
won. De volgende en laatste twee
sets gingen echter verloren. ‘Het
Damspel’ geeft u een korte impressie van deze heroïsche match. Met
dank aan Harm Wiersma en Henk
Stroetinga.
Henk Stroetinga uit Groningen was

Een vredelievende
Tamara Tansykuzhina

De lokale televisie had inmiddels al
een cameraman in stelling gebracht.

Matchverloop

O.Kamyshleeva
T. Tansykuzhina

28

1

2

3

4

Pt

5

6

7

8

pt

1

2

3

4

pt

1
1

2
0

1
1

1
1

5
3

1
1

0
2

1
1

1
1

3
5

0
2

0
2

1
1

1
1

2
6

Het Damspel

februari 2005

Ook de vrouwelijke sterreporter van
de afdeling sport was wederom
aanwezig. Ik besloot te proberen om
het moment in beeld te brengen.
Olga toonde zich een goede verliezer,
met hart voor de damsport. Quote:
“Ze, de reporter, vroeg aan me of ik
geïnterviewd wilde worden na dit
verlies. Ik dacht: Natuurlijk promoot
ik mijn sport en ik zei: Ja,
vanzelfsprekend.” Even later in de
hal van het hotel vroeg Olga aan
mij: “Hoe ga je om met verlies?” En
ze pinkte een traantje weg.
Het was haar duidelijk dat de fullprof Tamara Tansykuzhina meer
had gedaan in de voorbereiding op
deze match. Er is meer in het leven
van Olga. Een drukke baan, een
prachtige dochter. Toch zal ze er
alles aan doen om terug te komen...
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Hieronder vier fragmenten
uit de beslissende partijen
1e set 2e partij
KamyshleevaTansykuzhina 2-0

2e set 2e partij
Tansykuzhina Kamyshleeva 2-0

Olga wikkelt af met 38.3328 22x35 39.31x11 en wint:
8-13 40.11- 6 18-22 41.26-21
5-10 42.21-17 12x21 43. 6- 1
22-27 44. 1- 6 10-14 45.23-18
13x22 46. 6x 5 25-30
47.34x14 35-40 48.14- 9 4044 49. 9- 3 44-50 50. 3x26
50-45 51.24-19

Zwart staat beroerd, maar
na het gespeelde 45...26-31
46. 20-15 geeft Harm
Wiersma in de Telegraaf
aan dat er nog remise
gemaakt kan worden door
46... 10-14!! 47. 24-19 23-28
48. 33x22 (na 19x10 28x30
mag wit geen dam halen
wegens 30-35 en 31-37 enz.)
14x23 49. 22- 17 16-21 50.
17x26 23-28 (en ondanks
schijfverlies breekt zwart
altijd door met gelijk spel
als resultaat.)

Onder het oog van camera en arbiter beginnen Olga en Tamara aan de vijftien partijen
durende krachtmeting.

3e set 1e partij
Tansykuzhina Kamyshleeva 2-0

3e set 2e partij
Kamyshleeva Tansykuzhina 0-2

Zwart speelde 20-25? En
wit sloeg toe met 28-23!
18x29 36-31 26x28 33x2.

Harm Wiersma maakte de
volgende analyse: “Door
een te krampachtige
opbouw had wit zich
onnodig in de problemen
gebracht. 33. 41-36 12-17 34.
42-38 Wit staat hopeloos
vanwege combinatieve
mogelijkheden van zwart.
34...24-30 Verzaakt een
snelle winst door 23-28. 35.
35x24 19x30 36. 27-22 (Na
46-41 13-19! staat wit ook
moeilijk.) 36...17x28 37.
33x22 13-19 38. 38-33 23-28

39. 32x23 19x17 Wit staat
een schijf achter, maar
heeft compensatie. 40. 3429 30-35 41. 39-34 14-19 42.
43-39 17-22 43. 34-30 35x24
44. 29x20 22-27 45. 39-34
27-31 46. 36x27 21x41 47.
46x37 16-21 48. 34-29
(mogelijk is 34-30 nog
sterker) 48...11-17 49. 20-15
17-22 50. 25-20? Opnieuw
een kostbaar tempoverlies
dat wit duur komt te
staan. Direct 15-10 en 25-20
is remise. 50...21-27 51. 37-32
27x38 52. 33x42 26-31 53. 2923 19x28 54. 20-14 Het
eindspel is onhoudbaar
voor wit. 54...31-36 55. 14-9
4x13 56. 15-10 28-33 57. 10-4
13-18 58. 4-15 33-39 59. 15-29
36-41 60. 29x12 41-47 61.
42-37 39-43 62. 12-8 43-49
63. 8-3 47-36 64. 3-25 22-28
65. 25-20 49-32 met
spoedig partijwinst en
herovering van de titel
door de Russin”.

Ainur Shaybakov (12), Harm
Wiersma, Olessia Abdullina
(15) en trainer Aleksander
Melnikov analyseren.
Olga geeft een interview voor de Russische televisie.
29
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Kijkjes in de damwereld
Leo Aliar
Sassenheimstraat 14
6843 MK Arnhem
(026) 381 79 97
l.aliar@chello.nl

Het zal niet heel vaak voorkomen dat ik een keur van uitgevoerde
combinaties uit andere bronnen haal dan clubbladen en/of
persoonlijke inzendingen. Toch zal het u verbazen hoeveel
slagzetten er worden uitgevoerd in partijen, evenzeer zal het u
verbazen hoe weinig daadwerkelijk wordt gepubliceerd. Mensen,
vooral dammers, zijn erg bescheiden en laten niet gauw een ander
meegenieten. Maar ik haal veel bescheiden dammers uit alle
uithoeken uit de kast.
Een negental fraaie
slagzetten met als
prijsvraag een aardige
afwikkeling met eindspel.
Geniet u maar mee. De
stand van diagram 1 komt
uit de onderlinge
competitie van enkele
jaren geleden bij mijn
oude club, waar ik ‘groot’
ben geworden, namelijk
damclub Lent.

haalt wit een verrassende
doorbraak met 30-24!
29x49 45-40 19x30 28x8
3x12 35x24 49x31 37x8.
Diagram 3
Anton Jurg sr.

goede combinatiespeler
niet zoveel moeite mee
hebben waar het om
draait in de stand van
diagram 4. Wit slaat dan
toe met 39-34 26xdam 2822 17xdam, een
dubbeldammer dus, ook
één van mijn favorieten,
40-35 30x39 49-43! 46x19
43x34 48x30 35x2.

Diagram 6

veld voor wit gaat. Wit
haalt fraai uit met 33-29
24x44 43-39 44x33 38x18
13x22 32-28 22x33 42-38
33x31 36x7 2x11 30-24 19x39
40-34 39x30 35x2.

kunnen er fraaie
mogelijkheden ontstaan
na 41-36 en dan 17-22 28x17
en 23-28, ga maar zelf na.
Maar waar het om draait
is dat na 36-31?! in de
diagramstand zwart zich
niet mag laten verleiden
tot 17-22 28x17 23-28 32x23
21x32 37x28! 26x46 17-11!
16x7 39-33 18x29 43-39
46x23 35-30 24x44 33x11
44x33 38x7. Fraai geheel.
Diagram 9
W. Jurg

Diagram 7
Leen de Rooij

Diagram 5

Diagram 1
Geert Geurts

Lenie Geurts
Na 14-20 25x14 9x20 van
Geert Geurts strafte zus
Lenie het resoluut af met
30-25 4-9 25x14 9x20 en
vervolgens 35-30 24x44 2822 17x28 33x22 44x33 38x7
2x11 22-18 13x31 en 37x6.
Diagram 2

Er zit meer in de stand van
diagram 3 van Anton Jurg
sr. dan men op het eerste
gezicht zou vermoeden.
Wit aan zet kan niet
simpelweg een schijf
winnen met 37-32, omdat
zwart dan toe zal slaan
met 18-22 12-18 en 13-19.
Wit forceert echter fraai de
winst in de diagramstand
door te beginnen met 4439! 27-31 gedw. 37-32! 31-36
en nu 42-37! 36x47 46-41
47x36 26-21 17x26 32-27
36x22 28x10 4x15 37-31
26x37 38-32 37x28 33x4. Een
dam op bezet veld doet het
altijd goed bij mij.
Diagram 4

In de stand van diagram 2
lijkt 24-29 niet erg voor de
hand liggend. Maar als
deze toch wordt gespeeld,

Na 37-31 en 21-26? zal een

30
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Het Damspel

Men zou niet meteen op
het idee komen om in de
stand van diagram 5 te
denken aan het vlechten
van een lokzet. Maar met
de zet 35-30 is het wel
degelijk het geval. Het voor
de hand liggende 20-24
wordt dan op
problematische wijze
afgestraft met 28-23 18x29
37-31 24x35 44-40 35x44 4339 44x33 32-28 33x22 27x20
15x24 41-37 36x27 25-20
24x15 37-32 27x38 42x11.
Als men de stand van
diagram 6 voorlegt aan
iemand, dan gaat hij
automatisch zoeken naar
een positionele
voortzetting. Maar als men
een hint meekrijgt dat er
een slagzet in zit, dan
wordt er wel anders naar
gekeken en helemaal als
het om een dam op bezet

De stand van diagram 7 is
van Leen de Rooij uit
Arnhem. Het is een stand
uit de praktijk, wat mij
altijd heeft geboeid. Zwart
aan zet speelt 14-20 en wit
heeft het dan heel
moeilijk, ware het niet dat
een verrassend en
verborgen slag als redding
komt 35-30! 20x29 34x23
18x29 27x18 12x32 38x27!!
29x49 27-22! 49x27 31x4.

In de klassieke stand van
diagram 9 laat W. Jurg ons
met eenvoudige middelen
genieten van een dam op
bezet veld. Wit doet 37-31
26x37 42x31 en na 21-26
komt de zet 48-42! als
donderslag bij heldere
hemel: 26x30 27-22 18x27
32x21 23x43 50-45 16x27 4439 43x34 40x7 2x11 en 35x2.
Diagram 10
Prijsvraag

Diagram 8

33-29 en wat zijn de
gevolgen?

Prijsvraag
Bij diagram 8 vraag ik me
af of 36-31?! als lokzet door
het leven kan? Indien
zwart nu 15-20 speelt

Tot slot de traditionele
prijsvraag. In de stand van
diagram 10 speelt wit 33-
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zwart het beste kan slaan
om na een aardige
slagwisseling en met de
beste voortzettingen hij
(zwart) toch de buit
binnen kan halen. Eindspel
wel aangeven, want daar
draait het ook een beetje
om. Op zichzelf niet zo’n
moeilijke opgave, maar het
zal u even bezighouden.
Stuur uw oplossing - en
graag ook een paar fraaie
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fragmenten,composities of
clubbladen, naar bovengenoemd adres. Onder de
inzenders van goede oplossingen wordt een damboek of damboekenbon
verloot. Veel succes ermee!
Oplossing en winnaar van
de vorige keer, HD december 2004. Het gaat hier om
een heel fraaie compositie
van Hein Wilsens.
Wit: 21, 25, 27, 30, 32, 37/39,

41/43, 47, 49,50;
Zwart: 3, 7, 12/14,16/19, 23,
26, 28, 34, 36.
Ik zei bij de opgave dat wit
wint door een troebele
slagwisseling. Nou, speelt
u maar even mee. 27-22
18x27 25-20 14x25 38-33
27x29 42-38 47-42 37-31 3024 24x2 49x9 3x14 2x20 5044 winst door oppositie.
De auteur heeft veel
complimenten mogen
ontvangen. Oud-kampioen

van Nederland Pieter
Bergsma kon niet wachten
en informeerde per
briefkaart meteen naar de
auteur van deze prachtige
compositie.
De gelukkige winnaar na
de loting is de heer
Jacob Reiffers uit Epe.
Van harte!

Dammen voor mensen met een

verstandelijke handicap
In de provincie Groningen is de stichting De Brug al vele jaren actief met het organiseren
van activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking. Veel sporten en activiteiten
worden gehouden, zoals voor voetbal, zwemmen, sjoelen, judo, enz. In 1972 heb ik het
genoegen gehad een damcompetitie te mogen opzetten.
door Roel de Vries
Ongeveer 50 dammers spelen in
3 regio’s (Groningen, Leek en Muntendam) een competitie. Elke speler
speelt per seizoen 20 partijen en
aan het eind van het seizoen spelen
de groepswinnaars tegen elkaar om
het persoonlijk damkampioenschap
van De Brug. Het seizoen wordt
afgesloten met een simultaanwedstrijd en veel bekende landelijke en provinciale toppers als
Pieter Bergsma, Karen van Lith, Ton
Sijbrands, Jannes van der Wal,
Harm Wiersma, Hendrik van der
Zee, enz. hebben de degens al eens
gekruist met onze mensen.
Ook werden tijdens belangrijke
damevenementen in het Noorden,
zoals WK 1990 in Groningen,
Challenge Mondial 1997 in Stadskanaal en NK 1998 in Hoogezand,
in het kader van nevenactiviteiten
altijd een middag met een bekende
simultaanspeler (o.a. Tsjizjov, Olga
Lewina, en Martin Dolfing) voor
onze groep georganiseerd. En
waarschijnlijk zal dit ook in april
weer gebeuren als het 100-jarige
Het Noorden het NK 2005 in
Groningen gaat organiseren.
Uit deze 32 jaar dammen wil ik u
één anekdote niet onthouden.
In 1984 mochten we de toenmalige

wereldkampioen Jannes van der
Wal ontvangen. Ik vertelde tijdens
het voorgesprek tegen Jannes dat
Harm Wiersma wel eens een partij
remise had laten lopen, dit uiteraard tot grote vreugde van de
desbetreffende speler. Jannes gaf
aan dat hij gewoon alles wilde
winnen en uiteraard was dat zijn
goed recht. We hadden echter als
prijs een mooi dameshorloge
gekregen voor degene die de beste
prestatie zou leveren en hebben
toen snel het volgende bedacht. Als
Jannes zijn rondjes draait en stop
bij Trijntje Knol, dan gaat Trijntje
staan en geeft Jannes spontaan een
hand. Als Jannes de hand aanneemt in de veronderstelling dat de
partij wordt opgegeven, zegt
Trijntje: “Remise Jannes” en zo
gebeurde het. Voordat Jannes kon
antwoorden, hadden wij bord en
schijven ingenomen en een
applaus voor Trijntje gevraagd.
Jannes vatte het gelukkig sportief
op en wij konden de geschonken
prijs uitreiken.
Onze dammers zullen nooit topdammers worden. Maar wat
belangrijk is, dat is het plezier en de
contacten die er zijn. Veel deelnemers zijn al lid vanaf het begin,
één speelster heeft van de 640
partijen die ze in al die jaren
speelde er 634 verloren, maar ze

bleef trouw komen en had er lol in.
Mooi is het natuurlijk als een speler
kan doorstromen naar een ‘echte’
damclub en o.a. genoemde Trijntje
speelt al vele jaren in Stadskanaal.
Als ik terugkijk kan ik me niet
voorstellen dat ik hier in 2005 al 33
jaar mee bezig ben. Net als de
deelnemers hoop ik hier nog een
aantal jaren mee door te kunnen
gaan. Mocht een dergelijke
activiteit ook elders plaatsvinden,
dan zou ik dat graag horen. Mocht
men deze activiteit willen
opstarten of er meer van willen
weten, dan kan altijd met mij
contact worden opgenomen. Als dit
in Groningen kan moet het elders
toch ook kunnen?

De simultaan van Jannes
van der Wal in 1984.

Roel de Vries
Borgdomein 3
9351 ST Leek
tel. 0594-512445
devriesrw@hotmail.com
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Vuurwerk
Harry de Waard

1) L. Sekongo - A. van Tongeren 2-0
Apeldoorn - CEMA De Vaste Zet
29. ... 15-20 30.30-24 19x30 31.31-27 21x45 32.49-43 28x39
33.43x5

Diagram 1

Diagram 2

Diagram 3

29. ...15-20 ?

39.39-33?

30.38-33?

Diagram 4

Diagram 5

Diagram 6

39. ...13-18?

27. ...13-19?

28.38-32?

Diagram 7

Diagram 8

Diagram 9

38. ...18-22?

22.44-39?

26.37-31?

Diagram 10

Diagram 11

Diagram 12

36.13-19?

42.31-27?

31.34-29

(2) L. Thijssen - Mac. N’Diaye 0-2
Tomahaok/Westand-Wolter&Dros/ADG
39.39-33 18-23 40.37-32 23-29 41.34x14 13-19 42.14x23 25-30
43.35x24 20x49
3) L. Rosendaal - H. Klarenbeek 0-2
Wolter&Dros/ADG - Hiltex
30.38-33 23-29 31.34x23 27-32 32.37x28 22-27 33.31x22 14-20
34.25x14 4-9 35.14x21 16x47
4) A. de Hoon - J. van den Borst 2-0
Angarde Informatica - Meurs Denk en Zet
39. ... 13-18 40.31-27 11-16 41.27-22 18x38 42.45-40 23x32
43.39-33 38x29 44.34x3
(5) M. Kloosterziel - D.Beking 2-0
Hiltex - Apeldoorn
27. ...13-19 28.24x13 9x18 29.34-30 25x34 30.40x29 23x34
31.39x30 28x48 32.47-41 48x25 33.35-30 25x32 34.37x28
22x33 35.31x2 21-27 36.26-21
(6) M. Podolskij - F. Verdel 0-2
Witte van Moort - CEMA De Vaste Zet
28.38-32 24-29 29.33x4 19-24 30.30x10 9-14 31.10x19 13x24
32.4x22 17x50
(7) A. van den Berge - B. Smeenk 1-1
Constant-Charlois - PWG ‘s Gravenpolder
38. ...18-22 39.26-21 16x36 40.37-31 36x27 41.32x3 23x32
42.38x18 29x49 43.25-20 1-1 (1.47/1.30)
(8) J. Tholel - D. Kasse 0-2
Constant -Charlois - PWG ‘s Gravenpolder
22.44-39 24-30 23.35x24 20x29 24.39x30 29-33 25.38x29 1420 26.25x23 12-18 27.23x12 7x49;
(9) H. van der Veen - H. van den Heuvel 0-2
Hiltex 2 - Bart Smit
26.37-31 24-29 27.33x2 14-20 28.28x19 3-8 29.2x13 20-24
30.19x30 25x34 31.39x30 12-18 32.13x22 17x50
(10) H. Wong - R. Moerlie 2-0
Nijverdal - Troesoe
36. ...13-19 37.27-21 26x17 38.30-24 19x28 39.32-27 23x34
40.27-22 18x27 41.31x4
(11) J. Camelia - A. van den Berg 0-2
Hiltex 2 - Van Stigt Thans 2
42.31-27 14-20 43.25x23 18x29 44.30x19 7-11 45.33x24 9-13
46.19x17 11x44
(12) C. Donders - E. van Hierden 0-2
DES Lunteren - Heijting Huissen 2
31.34-29 12-18 32.29x20 15x24 33.28-22 18x27 34.31x22 17x28
35.33x22 21-27 36.22x31 19-23 37.30x28 16-21 38.26x17 11x44
32
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Fries dammen (43)
door H. Walinga
Hegenadijk 21
8614 AC Oudega W.

Eigenlijk had hier de
rubriek moeten staan: ‘Oer
Alles’ damjen. Dit in navolging van mijn boek ‘Oer
Alles’. Misschien doe ik dat
een volgende keer wel.
Het is alweer vele jaren
geleden dat ik eens in een
opwelling ongeveer 100
eindspelletjes maakte met
3 witte schijven en 1 zwarte schijf. Het damspel
heeft verschrikkelijk veel
mogelijkheden en dat
geldt zowel voor het Hollandse spel als het Friese
spel. Als je een beetje
fantasie hebt en dat in het
damspel toepast, raak je er
bijna niet op uitgekeken.
Van die ongeveer 100
eindspelletjes plaats ik nu
8 stuks. Sommige zijn
eenvoudig - eenvoud is ook
hier kenmerk van het ware
- maar de witspeler moet
de winst wel zien, anders
is de partij remise of wit
verliest. Voor alle standen
geldt: wit begint en wint.
De oplossingen sluiten de
rubriek af.

Diagram 1

Diagram 2

Diagram 3

Diagram 4

Diagram 5

Diagram 6

Diagram 7

Diagram 8

Oplossingen:

advertentie

2e

HILTEX Zeeland Open
damtoernooi
15 t/m 20 augustus 2005 in GOES
1e
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e

prijs
prijs
prijs
prijs
prijs
prijs
prijs
prijs

hoofdgroep
(op uitnodiging)
750 euro
500 euro
350 euro
250 euro
225 euro
200 euro
175 euro
150 euro

overigen
(inschrijving)
115 euro
90 euro
70 euro
60 euro
50 euro
35 euro
25 euro
10 euro

(de groep overigen speelt 8 ronden Zwitsers)
Inschrijfgeld 35 euro per persoon en 17,50 euro voor jeugd t/m 16 jaar.

1. 19-14 (x) 43-39 (20-24) 2822 (24-30) 22-17 (30-35)
17-12 (35-40) 39-34 (x) 12-7
(29-34) 7-1 (34-39) 1-45
Ook had
gekund 1-40 en 40-49.
2. 33-29 (40-44) 29-24 (4449) 24-20 en 37-31
3. 24-20 (35-40) 37-32
(20x27) 20-4 (27-32) 14-10
(32-37) 10-5 (37-42) 5-46
4. 16-11 (6x17) 38-32 (17-21)
33-28 (21-26) 32-27
5. 27-21 (6x17) en 28 loopt
naar 5 en dan naar 46.
6. 31-26 (43-49) 47-42 en de
zwarte dam kan nergens
heen.
7. 30-25 (38-42) 44-39 en na
dam op 47 volgt 39-33 en
na dam op 48 volgt 3934.
8. 34-29 (31-37) 29-23 (37-41)
33-28 (41-46) 48-42

Sluiting inschrijving: 15 juli 2005.
Informatie: M. J.Walraven 0118-562506 en
via internet http://www.zeelandnet/damevenm/HiltexZeeland2.html
(tevens inschrijfmogelijkheid)
e-mail: adbouwens@zeelandnet.nl
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Kader traint kader

Verkorte kadercursus en
opleiding voor trainer A
door Nadine van Tiel

In 2004 is de KNDB gestart met twee projecten om het jeugdwerk een impuls te geven:
‘Kader traint kader en ‘Dammen, ontdek het zelf’. Van de speciale schooluitgave “Dammen,
ontdek het zelf” hebben scholen over het hele land nu zo’n 40.000 exemplaren besteld. Het
grote aantal bestellingen geeft maar weer eens aan dat er graag gedamd wordt op scholen.
Zie ook pagina 17 van deze uitgave.
De verenigingen in de buurt van de
scholen die een bestelling hebben
gedaan, zijn hiervan in kennis
gesteld. Deze verenigingen zijn nu
aan zet. Zij kunnen nu heel gericht
de scholen benaderen. Bijvoorbeeld
door proeflessen aan te bieden op
de vereniging, door het organiseren
van een schooldamtoernooi (en
vervolg) of door een regionaal
kampioenschap te organiseren.
‘Kader traint kader’ ging aan dit
scholenproject vooraf. De KNDB
wilde zoveel mogelijk mensen in
staat stellen om op een snelle
manier kennis te maken met het
werken aan een jeugdafdeling. Op
deze wijze kunnen de verenigingen

Afhankelijk van de behoefte bieden
we ook deze modules graag regionaal aan. De resterende modules
zijn; Leiding geven, Sportgezondheidsleer, Spel- en wedstrijdreglement en Techniek 1.

zo goed mogelijk inspelen op het
hierboven genoemde scholenproject.

Verkorte kadercursus
Regionaal werd de zogenaamde
verkorte kadercursus aangeboden.
Deze cursus bestaat uit de drie
belangrijkste modules van de
rijkserkende Jeugddamtrainer A
opleiding: Lesgeven, Beleid en
organisatie en Schooldammen.
Inmiddels hebben al ongeveer 150
personen de verkorte kadercursus
doorlopen. Op de bijgaande foto’s
zie je de cursisten ‘zwoegen’ in
Haarlem en nemen de cursisten
van Samen Sterk hun certificaat in
ontvangst.

Trainer A
In 2005 blijven we de verkorte
kadercursus, zoals hierboven
omschreven aanbieden. Heeft uw
vereniging/regio een aantal
geïnteresseerden dan komen we
ook in 2005 naar u toe.
Daarnaast komt er een vervolg.
Iedereen die de verkorte kadercursus met succes heeft doorlopen,
kan nu de resterende modules
volgen en het officiële Jeugddamtrainer A diploma halen.
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We kunnen dit vervolg in vier
dagdelen aanbieden.
Dagdeel 1: opstart, planning,
module Techniek 1
Dagdeel 2: module Leiding geven
Dagdeel 3: module
Sportgezondheidsleer en Spel- en
wedstrijdreglement
Dagdeel 4: examen
Om het officiële diploma te behalen
dienen er tevens opdrachten te
worden gemaakt.
Hebt u belangstelling voor de
verkorte kadercursus of voor het
vervolg? Neem dan contact op met
het bondsbureau:
bondsbureau@kndb.nl of
026-4954198.
Tot slot: op dit moment nemen we
een versterkte instroom van jeugdleden waar. Als we nu met elkaar
doorzetten, kader opleiden en in
het land meer jeugdactiviteiten
kunnen ontplooien en/of
professionaliseren dan zal de
instroom alleen maar meer toenemen. Laat dat ons gezamenlijke
doel zijn voor 2005.

HD januari 2005/def*

29-09-2005

11:41

Pagina 35

DamZ!
Gelijk of Ongelijk
Johan Krajenbrink
Piet Heinstraat 45
6512 GS Nijmegen
tel./fax 024-3603805
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gezegd niet goed. Wie we
Een andere interessante vraag is of we bij
onze jeugdtop sneller, en ook meer, aan
mentale begeleiding moeten doen. Doen we
daar dan helemaal niets aan op dit moment?
Jawel, we doen wel wat, zo is er ruimte voor
ingeruimd in de individuele trainingsplannen.
Talenten die individueel worden getraind,
maken namelijk een individueel trainingsplan
en daar is ruimte voor mentale onderwerpen.
Maar er zijn helaas veel ‘maars’:

•
•
•
•
•

dan moeten de talenten ‘dat’ zelf wel
durven aan te geven
dan moeten de talenten al wel een
zekere zelfkennis hebben
dan moet de trainer ‘dat’ kunnen zien en
ook durven te noemen
dan moet een ouder of jeugdleider ‘dat’
wel opmerken
dan moet ik als coördinator talentontwikkeling `het’ melden aan talent en
trainer.

Ik denk dat iedereen een zekere schroom heeft
om iets mentaals aan te kaarten.
Behalve tijdens individuele trainingen zijn er
ook andere activiteiten geweest waarbij
mentale begeleiding op het programma stond.

Zo was onze vaste sportpsycholoog Toon
Damen aanwezig op een ouderdag van
talentontwikkeling en tijdens een zogenaamde
bungalowtraining (voorbereiding op een WK).
Dus in groepsverband gebeurt er ook wel wat
de laatste jaren. Maar meer kan natuurlijk
altijd. Zo’n workshop ‘mentale begeleiding’ is
misschien best een goed idee om ook centraal
te geven aan onze topjeugd.
Vaak kijkt iedereen wel raar op van het
onderwerp ‘mentaal’. Ben je dan zwak, ziek of
misselijk? Kun je het dan niet alleen af? Kan
de damtrainer het niet alleen af? Of kan die
mentale aandacht juist het verschil maken?
Nog vreemder kijken dammers trouwens naar
het onderwerp ‘conditioneel’. Alsof het niet
conditioneel zwaar is om een lang toernooi te
spelen, met soms twee partijen op een dag en
een heel ander leefritme.
Hoe dan ook, links en rechts wordt er dus wel
aandacht gegeven aan mentale zaken. Maar
voelen de damtrainers zich hier capabel
genoeg voor? Dat kan een serieus probleem
zijn. Natuurlijk neemt de damtrainer zijn eigen
ervaringen mee, nationaal en vaak ook
internationaal. Maar is de damtrainer
geschoold? Niet echt. Bij die workshop

‘mentale begeleiding’ begon ik maar met te
zeggen dat ik me een beetje een kwakzalver
voel, ondanks verschillende ervaringen op
mentaal gebied. Ervaringen als speler, trainer
en coördinator talentontwikkeling. Een nieuwe
damtrainer-B heeft trouwens wel de module
‘Mentale Begeleiding’ gevolgd. Dat is
tenminste iets. Maar een heleboel trainers
hebben zelfs die module niet gevolgd. Die
voelen zich vanzelfsprekend veel meer thuis
bij damtechniek en damtactiek.
Toch ontkomen we in mijn ogen niet aan de
onderwerpen ‘mentaal’ en ‘conditioneel’. Ik
schrijf dit stukje vlak voor het WK junioren
2004 en WK aspiranten 2004. In mijn ogen is
het Team Nederland damtechnisch erg sterk.
Maar het zal in Polen niet alleen gaan om het
goede dammen. Als jullie dit lezen, weten jullie
of onze aspiranten en junioren fier overeind
zijn gebleven.
Tot slot. Laatst zei iemand op de Nationale
Subtop Training dat het wachten was op het
moment dat ik ‘voeding’ op het programma
zou zetten. Ironisch bedoeld of niet, daar had
ik nog niet aan gedacht. Daar zitten een paar
lekkere trainingsvormen in!
35
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Misans pakt in Polen wereldtitel bij de junioren

Rik Keurentjes
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door Jasper Lemmen
Foto’s: Toby Hage

gen Bennie
Boudewijn te
De reis verliep enorm comfortabel, we vlogen snel naar
Warschau (2 uurtjes vliegen) en vanaf daar gingen we met
bus, trein en taxi naar Minsk Mazowiecki. Zo konden we
goed uitgerust beginnen aan het toernooi. We zaten op
een groot internaat. De omstandigheden waren typisch
‘Pools’: We lagen met 4 man op een kleine kamer, en de
hele verdieping telde welgeteld 2 douches. Vegetarisch
betekent in het Pools meestal zoiets als vlees weglaten en
als we mazzel hadden, vlees vervangen door zuurkool.
Op een dag kregen we zelfs een bord met daarop mosterd,
ketchup en een blok boter...De vleeseters hebben het,
geloof ik, wel naar hun zin gehad.
Het toernooi was zwaar, elke dag bonsde Nina Hoekman
fanatiek om half zeven op deur, en geregeld hadden we
twee rondes op een dag. Wel was het fijn dat het toernooi
in het internaat werd gehouden. Zo hoefde je niet ver te
lopen naar de speelzaal, en had je na de partij genoeg vrije
tijd. De speelzaal was de grote aula van de school. Doordat
de lessen gewoon doorgingen die week, stroomde de zaal
tijdens de pauzes helemaal vol. Je zag vaak bekende
groepen studenten kijken naar de borden. ‘s Avonds werd
er meestal even voorbereid op de volgende partij, en werd
er gekaart en het verslavende patience gespeeld op het
tablet van begeleider Toby Hage. Sommigen konden het
dammen niet laten en vooral op de Culemborgse kamer
onder leiding van Henk Stoop en John v.d. Borst werd er
vaak nog lang gedamd.
Het toernooi verliep voor de meeste Nederlanders teleurstellend. Van tevoren hadden we gehoopt op een eerste
plaats. Zeker met vijf topjunioren, onder wie titelverdediger Boudewijn Derkx. Het was een erg sterk deelnemersveld dit jaar. Het begin was voor Rik Keurentjes en Jasper
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Lemmen vrij eenvoudig. Zij
wonnen de eerste ronde
gemakkelijk. Danny Slotboom en Bennie Provoost
startten moeizamer met
remise. Boudewijn kreeg
tegen de enige vrouwelijke
deelnemer in het gezelschap
opgelegde kansen op winst,
maar wist het niet te winnen. Zijn tegenstandster
presteerde het later het
toernooi om in de zevende
ronde tegen de Afrikaan
Mbongo de volgende twee
zetten te spelen: 1. 33-29
18-22 2. 39-33??
In de derde ronde sloeg Rik
een goede slag. Hij won van
de taaie Let Junkurens (door
ons later Junkeurentjes
genoemd) door een klein
geintje, en stond alleen
bovenaan.

Rik ging de hele partij
positioneel aan de leiding,
maar de stand wordt
dunner. Hij speelde met
vooruitziende blik 34-29.
Junkurens zag dat wit na
14-20 een onduidelijk
dammetje kon nemen, en
speelde dus maar 18-22?
Toen sloeg Rik met 29x20
en nam het dammetje.

In het midden van links naar rech
ts: Alexey
Mironov, Robert Misans en Rik Keu
rentjes.

In ronde vier had Rik ver uit
kunnen lopen op de rest. Hij
had een goede loting en
kwam tegen de positioneel
zwakke Varik te zitten. Varik
maakte al snel een blunder
in de opening, maar kreeg
wat compensatie toen Rik
met 23... 19-23 24.30-24
23x45 25.24-19 14x23
26.25x 5 11-16 27. 5x21
16x27 28.33-28 22x33
29.31x11 6x17 30.38x29
vervolgde. Rik had lekker
kunnen uithalen met 19-24
30x19 14x45 25x5 17-21
26x28 27-32 38x27 13-19
5x23 en 18x47!

In ronde 5 kwam Boudewijn
tot winst. Hij was na tien
minuten al klaar tegen
Ushakov: 1.32-28 18-23
2.38-32 17-21 3.31-27 2126 4.43-38 11-17 5.37-31
26x37 6.42x31 (zie
diagram) en na 23-29 gaf
wit het meteen op en
snelde de zaal uit. Hij had
het nog ‘gelijk’ kunnen
houden met 33x24 20x29
34x23 17-22 27x18 13x42
48x37 19x28 32x23 maar
dat is natuurlijk niet
helemaal gelijk. Danny
verloor deze ronde tegen
Michalchenko.

Verder deze ronde kwam
Danny op +1 te staan. Hij
won tegen het meisje.
Jasper had na ronde 1 niks
meer gewonnen, en stond
ook op +1. Boudewijn en
Bennie hadden allebei 4
remises gespeeld.

Ronde 6 was belangrijk:
Misans wint van Mbongo.
De snelste twee spelers van
het toernooi stonden in notime in een dunne stand.
Misans had echter een klein
voordeeltje en buitte dat
vakkundig uit.
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WK Junioren

Nederland

39.37-32 17-21 40.42-37
9-13 41.38-33 18-23
42.27-22 13-19 43.44-39
19-24 44.45-40 3- 8
45.43-38 8-13 46.36-31
21-27 47.32x21 16x18
48.31-27 24-29 49.33x24
20x29 50.37-32 15-20
51.39-34 20-24 52.40-35
29x40 53.35x44 24-29 en
zwart won.
Ronde 7: Bennie wint!
Wachovski is het slachtoffer. Hij loopt in een eenvoudig zetje. De rest van de
Nederlanders blijft remise
spelen. In deze ronde loopt
Misans uit: hij wint tegen
Egorov. Wederom in een
dunne stand.

47. 10-14 48.30-25 13-19
49.31-26 8-13 50.35-30
12-17 51.34-29 23x34
52.30x39 6-11 53.32-28
11-16 54.28-22 17x28
55.33x22 15-20 56.26-21
20-24 57.21-17 13-18
58.22x13 19x 8 59.27-22
8-13 60.17-12 16-21
61.12- 7 21-26 62. 7- 2
13-18 63.22x13 26-31
64.13- 8 31-37 65. 8- 3
In ronde 8 spelen alle
Nederlanders remise. Een
spectaculaire remise is die
tussen Jasper en Mbongo.

Mbongo speelde hier 37.3429 en werd verrast door het
slagje: 26-31 38.37x26 1823 39.29x20 19-23
40.28x19 17x48 41.26x 6
48x45 met later remise.
Dan de laatste ronde.
Misans moet tegen Rik en
staat een punt boven hem.
Rik besluit geen risico’s te
nemen en neemt na 40
zetten remise aan. Door de
remises van de andere
concurrenten is Rik gedeeld
tweede en Misans eerste.
Weerstand moet uitkomst
bieden. Ondertussen is
Boudewijn ook op +2
gekomen door korte metten
met de Italiaan Colomboni
te maken, alleen hij heeft
weinig weerstand. Danny
won de laatste ronde ook
nog (op de klok) en komt
nog op +1. Rik blijkt na het
afhalen van de hoogste en
laagste weerstand genoeg
te hebben voor een bronzen
plak, vlak onder Mironov,
maar net boven Michalchenko. Jasper heeft van de
+1-mensen de hoogste
weerstand en eindigt
negende, net een plaatsje
onder Boudewijn en net
voor Bennie en Danny.

12345678901234
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 AW
1 Misans
Pt Wlh W-l
•111212. 1. . . . .
. . 2. . 1. . . . . . 9
2 Mironov
- 12 151 85
1•11111. . 21. . .
. . . . . 2. . . . . . 9
3 Keurentjes
- 11 154 87
11•111. 11. . . 2.
. . . . . . . 2. . . . 9
4 Mikhalchenko 1 1 1
- 11 152 86
•11. . 11. 2. . . . .
. . 2 . . . . . . 9 - 11
5 Egorov
152 86
0111•1. . . 1. . . 2
2. . . . . . . . 2. . 9
6 Varik
- 11 151 84
11111•. . . . . . 1.
2. . . . . 1. . 2. . 9
7 Mbongo Thomy 0 1 .
- 11 147 82
. . . •11. . . 2. . 21
. 2 . . . 1 . . . 9 - 11
8 Derkx
140 80
. . 1. . . 1•1. 111.
. . . . 1. 2. 2. . . 9
9 Lemmen
- 11 137 78
1. 11. . 11•. 1. 1.
1. . . . . . . . . . 2 9
10 Butulis
- 10 154 84
. 0. 11. . . . •. . . 1
11. 1. 2. . . . 2. 9
11 Provoost
- 10 140 77
. 1. . . . . 11. •1. 1
. 12. . 1. . 1. . . 9
12 Slotboom
- 10 135 77
. . . 0. . . 1. . 1•. 1
. 1. 121. 2. . . . 9
13 Junkurens
- 10 133 76
. . 0. . 1011. . . •.
1. 21. . . . 2. . . 9
14 Trofimov
- 9 143 81
. . . . 0. . . . 111. •
12111. . . . . . . 9
15 Petraitis
- 9 134 77
. . . . 00. . 11. . 11
•. . 2. . . . 2. . 1 9
16 Tokmakov
- 9 141 77
. . . . . . 0. . 111. 0
. •. 1. 12. . . 2. 9
17 Wachowski
- 9 136 75
0. . . . . 1. . . 0. 01
. . •. . . 12. . 22 9
18 Kosobudzki
- 9 126 70
. . . . . . . . . 1. 111
01. •. . . 1. 21. 9
19 Mammedova . . .
- 9 125 69
. . . 01. . . 0. 1. . .
. •. 10. 222 9 20 Splender
9 117 65
10. 0. . . . . 011. .
. 1. . . •. 2. . . 2 9
21 Ushakov
- 8 148 81
. . . . . 1. 0. . . . . .
. 01. 1. •012. 2 9
22 Socha
- 8 127 70
. . 0. . . . . . . . 0. .
. . 01202•. 12. 9
23 Colomboni
- 8 124 69
. . . . . . 10. . 1. 0.
0. . . . . 1. •122 9
24 Anton
- 8 119 66
. . . . 00. . . . . . . .
. . . 00. 011•12 9
25 Dekimpe
- 5 121 67
. . . . . . . . . 0. . . .
. 0010. . 001•1 9
26 Briker
- 3 122 67
. . . . . . . . 0. . . . .
1. 0. 000. 001• 9
- 2 119 66

Wat viel er op aan dit toernooi? Allereerst de winnaar.
Misans is geen onbekende.
Hij heeft al zo ongeveer
alles gewonnen bij de jeugd
wat er te winnen valt. Zijn
speelstijl is ook heel opvallend. Hij speelt bijna elke
zet razendsnel en weet zijn
tegenstanders vaak in
tijdnood te krijgen. Hier
pakt hij zijn kansen. Het
geeft niet dat de standen
dun worden, de kansen
komen vanzelf wel. Doordat
hij eerst geleerd heeft te
dammen op 64 velden, kan
hij erg goed rekenen. Hij
heeft dit toernooi naast een
aantal overwinningen in
dunne standen ook een
aantal matige partijen laten
zien. Hij werd uiteindelijk
ongedeeld eerste met een
score van +3. Dat gebeurt
zelden, zo’n lage score. Het
tekent voor het in de
breedte sterke deelnemersveld, waarin je moeilijk

rest, het gaat vaak om de
laatste fase van de partij.
Als het op het verzilveren
en secuur rekenen aankomt,
De grootste verrassing van
dan zijn Nederlanders vaak
het toernooi vind ik eigenniet op hun best. Dit uitte
lijk de nummer 3, Rik
zich in het toernooi in de
Keurentjes. Eigenlijk is het
geen verrassing, hij speelt al vorm van veel remises.
Jasper en Bennie wonnen 1
jaren erg sterk en is veelbelovend, maar vaak kwam partij en speelden 8 remises. Rik en Boudewijn wonhet er bij Rik niet uit op
nen 2 partijen en speelden
grote toernooien. Ditmaal
7 remises en Danny won 2
had hij een goede start, hij
trof fijne tegenstanders om partijen, verloor 1 partij en
tegen te spelen, en kwam al speelde 6 remises. Wat
snel op +2. Daarna heeft hij hierbij opviel was dat de
Nederlanders ongelooflijk
solide de rest remise
veel duels tegen elkaar uitgespeeld. Dit laatste ging
hem heel gemakkelijk af. Hij vochten en dat deze allemaal in remise eindigden.
vertelde dat hij dit seizoen
Op het NK Junioren eindigeen heleboel GMI’s heeft
getroffen in de ereklasse en den 5 duels in beslissingen.
dat hij daartegen zo stug en
Uiteindelijk zijn we er niet
degelijk mogelijk gespeeld
in geslaagd een eerste plek
heeft. Tegen al die GMI’s
te bemachtigen. Jammer.
heeft hij vervolgens een
remise gehaald. Tegen som- Drie van de vijf junioren zijn
nu senior en kunnen de
migen zelfs in voordelige
opmars van Misans en de
standen. Dat heeft hij dit
toernooi kunnen gebruiken. Oostblokkers alleen nog
maar bij de senioren stopIn dit toernooi op een
pen. Hopelijk kunnen
bepaald moment nadat hij
Boudewijn Derkx, Danny
op +2 kwam, heeft hij
Slotboom, Maikel Palmans,
tegen sterke/gevaarlijke
spelers ook de stand op slot Klaas-Hendrik Leijenaar,
Ernst-Jan de Bruijn en in de
gegooid. Door deze tactiek
komende jaren Pim Meurs,
werd hij uiteindelijk knap
tegengas bieden. En anders
derde!
moeten we maar beginnen
Positioneel en qua opbouw
op de 64 velden te
vind ik de Nederlandse
dammen...
spelers veel sterker dan de
zomaar tegen iemand kon
winnen.
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Van 16 tot 22 december
werd in het Poolse Mins
k Mazawiecksi
het WK dammen voor aspir
anten gehouden.
Er deden 4 Nederlander
s mee: Pieter steylen, Jo
ost Verplak,
Robin Vogelaar en onderg
etekende.
door Pim Meurs
Foto’s: Toby Hage

We reisden per vliegtuig
naar Polen, vanuit
Warschau gingen we
vervolgens met de bus naar
het station. Na anderhalf
uur met de trein waren we
eindelijk in Minsk
Mazawiecksi. Daar kwamen
we al snel een paar Russen
tegen die een treinrit van
een paar dagen achter de
rug hadden. Nadat we een
taxi hadden gevonden
konden we naar het
speelcomplex.
De volgende dag was al
vroeg het ontbijt en daarna
de opening, waarin ontelbare liederen en dansen
werden opgevoerd. Na de
loting konden we gaan
eten, een warme maaltijd

zoals gebruikelijk in Polen.
Om 2 uur was de eerste
ronde. De volgende twee
dagen hadden we twee
ronden per dag.
Zondag was de welverdiende rustdag. Deze werd goed
benut door wat te bowlen
en wat poollessen te geven
aan de andere Nederlanders. ‘s Avonds was er nog
een kerstmaal in een krap
restaurantje, en daarna
werd in het internaat nog
de verjaardag van Robin
gevierd.
De volgende dag hadden we
weer twee ronden, daarna
volgde de twee laatste
dagen met elk een ronde. In
de een na laatste ronde

WK Aspiranten

maakte ik de fout van het
toernooi en verloor. In de
laatste ronde kon ik nog
hopen op een podiumplek,
maar die bleef uit. Joost
had ook nog kans als hij
won van de Pool Reszka,
maar hij maakte een
rekenfout. Pieter en Robin
kwamen al niet meer in
aanmerking voor een
podiumplek.
De laatste avond werd er
nog wat gedronken, zoals
normaal na afloop van een
toernooi, en er werd nog
wat gekaart. De volgende
dag weer vroeg uit bed om
vervolgens snel te ontbijten
en naar het vliegveld te
gaan, om weer huiswaarts
te keren.

2 3 4 5 6 7 8 9 0 AW Pt - Wlh Wl
123456789012345678901
. . . 2 . . . . . 9 - 14 159 89
•112. 211. . . 2. . 2. . . . . .
1 Ivanov
. . . . . . . . . 9 - 13 161 92
.
.
1•21212. . 1. 1. . . 2. . .
2 Struchkov
. . . . . . . 2 . 9 - 13 159 89
10•1. 1. 2. 22. . 2. . . . . . .
3 Chulkov
. . . . . . . . . 9 - 12 157 90
.
.
011•. 11. . 22. 2. . . 2. .
4 Meurs
. . . . 2 2 . . . 9 - 12 137 78
. 0. . •1. . 120. 2. . 2. . . . .
5 Reszka
2 . . . . . . . . 9 - 11 168 95
.
.
01111•21. . . . . . 2. . . .
6 Danilov
. . . . . . . . . 9 - 11 154 88
10. 1. 0•. 2. . 2. 1. . . 2. 2.
7 Tolchykau
2 . . . . . . . 2 9 - 11 148 83
.
.
1. 0. . 1. •. 1211. . . . . .
8 Brantevics
. 2 . . . . 2 . . 9 - 11 135 76
. . . . 1. 0. •. 21. 02. 1. . . .
9 Kosobudzki
. . 2 . . 2 . . . 9 - 10 153 86
.
.
. 1000. . 1. •. . . . . 2. 2.
10 Verplak
. . . . . . . . . 9 - 9 150 86
. . 002. . 00. •. 22. 1. 2. . .
11 Sidla
. . . 2 . . . . . 9 - 9 152 86
2
.
01. . . . 011. . •0. 2. . . .
12 Gronowski
. . 1 . . . . . . 9 - 9 139 79
. . . 00. . 1. . 02•. . . . 122.
13 Melnik
. . . . . . . . . 9 - 9 137 79
1
1
. . 0. . . 1. 2. 0. . •1. 1. 2
14 Ozols
9 - 9 136 78
. 0. 1•. 2. . . . . 222. . . . .
15 Enkh-Erdene 0 . . . . 0 . . 0 .
9 - 9 132 75
.
.
2
.
2
.
.
2
.
1
.
1. . . . •. . 1
16 Harutyunyan . 0 . . 0 . . . . 0
9 - 9 127 72
.
. . . . 2. . 2
. . . 0. . . . 1. . . . 10. •0. 12
17 Steijlen
9 - 9 118 67
.
.
2
1
.
2
1
.
.
.
.
. . . . . . 0. . 00. 1. . . 2•.
18 Vogelaar
9 - 9 115 64
2
. . 00. 1. . •111. 2. 1. . .
19 Di Giacomo . . . . . . . . . .
9 - 8 121 69
.
.
.
2
1
.
.
1
1
.
•
1
. . . . . . 0. . . . . 01. . 1.
20 Vardanyan
9 - 8 120 67
.
11. . . 21.
. . . . . . . . . . . 0. 1. 10. 1. •
21 Selli
9 - 8 121 68
2
.
.
.
.
1
2
0
•
1
1
1
. . . . . 0. 0. . . . . . . . . .
22 Hanssens
9 - 8 113 64
2
1
2•. 1. . .
. . . . . . . . 0. . . . . 00. . . 11
23 Truhlar
9 - 7 116 65
2
1
.
.
2
.
•
.
0
.
.
0
. . . . . . . . . 0. . 1. 0. . 1
24 Gerelbold
9 - 6 116 67
1
2
11. •. . 1
0. . . . . . . . . . 0. . 0. . 0. . .
25 Tanav
9 - 6 113 65
.
1
2
1
•
.
0
.
.
.
1
1
. . . . 0. . . . . . . . . . 00.
26 Opletal
9 - 6 110 63
1
2
. . . . 1•1
. . . . 0. . . . 0. . . . . . . 1. 00
27 Clement
9 - 5 105 60
1
1
•
1
0
1
.
.
.
1
.
.
. . . . . . . . 0. . . . . . 0. 0
28 Colombani
9 - 5 103 60
1
•
. 110101
. . 0. . . . . . . . . . . . . 0. . . .
29 Sulcs
9 - 4 104 60
•
1
1
1
.
1
0
0
0
.
.
0
. . . . . . . 0. . . . . . . . . .
30 Darry
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Pim Meurs tegen Pieter

Meurs - Melnik
Wit heeft wat voordeel
maar na 23-29 is er niks
aan de hand. 24-29? 4035? Na 48-43 29-34
40x29 23x34 38-33 18-23
33-29 34-39 29x07 39 x48
heeft wit een heel goed
eindspel. 29-34 48-43
20-24?? Na 23-29 is er
niks aan de hand. 27-22
18x27 32x21 23x32
38x27 wit won vervolgens
schijf 34 en de partij.

Steijlen

Vogelaar-Ganbold
Robin staat al een schijf
voor maar het wordt nog
remise. Hij had het hier
echter snel kunnen
beslissen: 25-20 24-29
33x24 23-28 48-42 en wit
gaat winnen met 2 schijven
meer. Als na 25-20 23-29
dan ruilt wit gewoon 39-34
29x40 35x44 en wint schijf
24.
39-34 9-13 Tweede kans
om met 25-20 een tweede
schijf te winnen. 34-30
13-19 50-44 17-22 4439 23-29 25-20 2731 30-25 31x42
48x37 22-27 39-34
29x40 35x44 24-30
25x34 15x24 34-29
19-23 29x18 24-29
33x24 27-31 en met
drie schijven meer gaf wit
remise.

Robin Vogelaar
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Voor de beginner
Alex Mathijsen
Lange Hezelstraat 113
6511 CG Nijmegen
06-24534195
bondsbureau@kndb.nl

Opgaven serie 7:

3 x 2 = 1!

In 2002 gaf de problemist S. Yushkevitch een leuk boek uit met
damminiaturen onder de merkwaardige titel: 3 x 2=1! Een
miniatuur is een compositie met maximaal zeven schijven van elke
kleur. De verrassende rekensom 3 x 2=1 betekent het volgende:
wit geeft 3 keer achter elkaar 2 schijven weg, waarna er 1 witte
schijf over blijft die de winnende slag uitvoert.
In de diagrammen 73, 76, 77 en 84 verdwijnen alle zwarte
schijven van het bord. In de overige diagrammen
blijft er ook 1 zwarte schijf over.

Diagram 73

Diagram 74

Diagram 75

Diagram 76

Diagram 78

Diagram 79

Diagram 81

Diagram 82

Diagram 83

Diagram 84

Spelregels voor de laddercompetitie:

•
••
••
••
•
•

Inzenden voor 20 februari, anders tellen je
oplossingen niet mee.
Je kunt inzenden per e-mail of per brief.
Deze rubriek vind je ook op www.damz.nl
Schrijf je naam bij je oplossingen.
Noteer de volledige oplossing, dus niet alleen de
eerste zet!
Een correcte bijoplossing wordt beloond.
De prijswinnaars beginnen weer onderaan de ladder.
Als je drie keer achter elkaar niet meedoet, val je van
de ladder. Je behaalde punten blijven wel geldig en
tellen bij je volgende inzending gewoon mee.
Als je een sterretje achter je naam hebt, wordt het
tijd dat je weer eens wat opstuurt.

Diagram 77

Oplossingen serie 6
Het afspel van diagram 69 bleek voor een aantal inzenders
Diagram 80
te moeilijk.
61.1.34-29 24x42 2.36-31 27x36 3.16x47
62.1.27-21 25x32 2.22-17 16x27 3.17x37
63.1.39-34 36x38 2.34x25 28x39 3.29-24 19x30 4.25x32
64.1.33-28 22x42 2.48x28
De drie
jn:
65.1.33-29 23x43 2.49x38 40x49 3.35-30 49x21 4.30x26
prijswinnaars zi
66.1.47-41 37x46 2.15-10 46x32 3.10x37
Groot,
Jan Bareld de
67.1.29-24 20x40 2.38-32 47x29 3.32x45
en
68.1.38-32 36x47 2.29-24 47x27 3.24x31
John B. Reade
69.1.28-23 16x47 2.23x1 47x29 3.1x34 24-30 4.45-40!
Bertus Scheer.
met op 4...30x39 5.40-34 39 mee. 34 en op 4...35x44
liciteerd!
5.34-40 44x35 6.25x34
Van harte gefe
70.1.29-24 35x44 2.33-28 32x23 3.43-39 44x33
4.42-37 31x42 5.47x20 36x47 6.20-15 47x20 7.15x24
71. 1.37-32 22x31 2.32-27 31x22 3.44-39 35x44 4.33-28 23x34 5.50x28
72.1.27-21 30x50 2.40-34 26x17 3.28-22 50x30 4.22x35

De ladderstand
74 punten: Jan Bareld de Groot, John B.
Reade, Bertus Scheer
72 punten: H. van Beek, Roald Looge, Bart
Lugthart

69 punten: Jacco Bos
65 punten: Bas van Engelen
62 punten: Tim Endstra, A. Finders, Daan van
Herwaarden, Dirk Joosten, Emrecan
Karacaoglu, Pepijn Teunisse, Joep Voorn

61 punten: Feroz Amirkhan, Mariska Bos,
Thomas Vermeulen
59 punten: Henk van Keulen
52 punten: Roel Boomstra, Bastiaan de Gunst
51 punten: Luuk Maters*
50 punten: Jeffrey van Batum, Dave Bleeker,
Ben Endstra, H. Groeneveld, Marten Heikoop,
Sven Verkade, Jeroen de Veth
39
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49 punten: Martin van Meerkerk, Henk
Stunnenberg, Rik Verboon
48 punten: Thomas Goudriaan, Paulan van
Nes, Rosa Vermeulen
47 punten: Gideon de Bruin, Tom Keuken*,
Martijn de Leeuw
45 punten: Dirk-Jan van Luijtelaar
44 punten: Eric Druyff, Anne Wouda
40 punten: Henk-Jan v.d. Berg
39 punten: Reneé Doeleman
38 punten: Angelo Tasidjawa, Maarten
Teunisse
37 punten: Jasper van der Klis, Arman
Sjachov
36 punten: Remco Don, Martijn Harlé, Willem
Hoek, Wesley Neijenhuis, Roland de Rijke,
André van Steenbergen, Bas van Velsen, Johan
Verbrugge, Danny Wattel, Thijs Wisse
35 punten: Elbert van der Bunt*, Mathijs
Zandee
34 punten: Geoffrey Boere, Arjan Mourits
29 punten: Stefan de Boer, Steven Manders
28 punten: Sven Goldsmid*
26 punten: Roel v.d. Hek, Willem
Stunnenberg, Bas van Zonneveld*
24 punten: Thijs Alderliesten, Erik ten Hagen,
Cynthia Hoogendam, Bob Immerzeel, Nathalie
Janknegt, Tom Janmaat, Dallas Koops, Elianne
v.d. Kruk, Arwin Lammers, Harmjan Lammers,
Ester van Muijen, Jos Plijter, Benjamin Pruijs,
Casper Remeijer, Ary Rijsdam, Bren Schaap,
Wouter Sipma, Brenda van Voorthuizen
23 punten: Gerben Bos, Saviël Languis,
Hasmik Sjachov
22 punten: Collin van Ede van der Pals, Ben
Jansen Verplanke, Tobias Pohan Simandjuntak
20 punten: Detmar Dieleman, Martin v.d.
Vliert
17 punten: Bas van Berkel
16 punten: Nick Hoksbergen*

eslaagd

Alblasserdam

Bij damvereniging Verhaar Montage DVA
in Alblasserdam zijn de volgende
diploma’s uitgereikt:
Van der Wal: Maurice de Gelder,
Stefan van Gilst, Martijn Huisman,
Joost Kortleve, Sebastiaan Mostert,
Dave Prince, Matthijs van Rumpt,
Arnoud Stolk, Wilbert Stolk, Nathan
Timmers en Wesley Vaudo;
Wiersma-wit: Rink Jonker, Joost Kortleve,
Yoshua van der Most, Arnoud Stolk en
Joost Zijderveld;
Wiersma-zwart: Joost Kortleve;
Sijbrands-wit: Lars van Acquooy, Wilco Stam;
Sijbrands-zwart: Rehuël Bezemer, Richard
Gort, Anouk van Loon, Ashley van der Most en
Ruco Suijker.

15 punten: Wesly Gademan*
14 punten: Nick Hoving
12 punten: Fiona van den Berg, Micha
Blanken*, Harun Demirci, Arda Disveld, Rens
van Driel, Thijs Gerritsen, Marien Groenheiden,
Benjamin Guicherit, Adriaan de Jonge, Marieke
Merkus, Matthias Moesker, Anne Molenaar,
Hugo Molenaar, Vivian Moorman, Stef Potstra,
André de Raad, Irene Stegeman*, Michiel Torn,
Erwin Vuik, Johan Willems
11 punten: Jan Jaap de Heer, Mark ter Hofte,
Eric Louwers, Christiaan Muilwijk, Heike
Verheul, Arie v.d. Weteringh, Jan
Wiggemansen

10 punten: Erwin Minnen*
9 punten: Luuk van Helden
8 punten: John Benjamins, Simon Brenkman,
Laurens Meerholz, Johan Ottens, Maaike
Vermeer, Simon Verstegen, Marjolein Zinkhann
7 punten: Jasper Annen, Romke Panstra,
Ysbrand Panstra
6 punten: Sharon Daudeij*, Joey Nijstad
2 punten: Ragnar Eggertsson, Joshua
Hobbelink
1 punt: Jan-Anton Houweling*
0 punten: René Alderliesten
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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

Februari 2005
5/6: Papendal. Halve finale NK
algemeen en vrouwen.
5:
Hardenberg. Wildkamp
Damtoernooi. H. Veltink (0523)
26 27 81.
12:
Nationale Competitie 10e
ronde. KNDB (026) 495 23 09.
14/18:
Norg (Drenthe).
Internationaal Jeugdtoernooi,
100 jaar Het Noorden.
H. Stroetinga (050) 579 94 56
19/20: Papendal. Halve finale NK
algemeen en vrouwen.
19:
Sneek. Lankhorst SDCtoernooi. J.W. Oldekamp
(0515) 42 19 40.
19:
Zwartsluis. Tamek-toernooi.
J.J. van Wendel
(038) 386 76 47.
19:
De Lier. Sneldamdag.
P. Boekestijn (0174) 51 22 34.
20-25: Cannes (Fr.). Confederationcup.
20-25: Cannes (Fr.). 17e Open
Internationaal; 15e Open
Nationaal. H. Macaux 0675
795352.
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 86 02.
5:
Schoonhoven. Sneldamtoernooi
DEZ. B. de Hoop (0182) 38 37 31.
6:
Papendal. Halve finales
algemeen en vrouwen, barrages.
12:
Nationale Competitie
promotie/degradatie.
12:
Clubcompetitie
welpenteams.
18:
Warffum. Paasdamtoernooi.
N.R. Werkman (0595) 42 24 29.
19:
Rayonwedstrijden
meisjes.
19:
Den Haag. 25ste Zilveren
Ooievaartoernooi. G. de Groot
(070) 386 94 40.
19:
Huissen. Centrale training
subtop, junioren en vrouwen.
20:
Huissen. Centrale training
aspiranten, meisjes en
pupillen.
24-28: Amsterdam. 25e Amsterdams
Paas-toernooi. G. Tigchelaar

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

(020) 616 59 67.
Nationale Competitie
promotie/degradatie.
25-26:
Halve finale NK pupillen.
26:
Heino. Damdag. F. Gerritsen
(0572) 39 23 02.
26:

April 2005
2:
Nationale jeugddamdag.
KNDB (026) 495 23 09.
3-16: NK algemeen.
9:
Halve finales
schooldammen BO en VO.
9-10: Lent. Vierde nacht van Lent.
M. Wijers (0616) 20 86 22.
16:
Zwaagwesteinde.
Brugchelenkamp-toernooi. L.
van der Veen (0511) 44 25 18.
18-22: Wageningen. Open NK veteranen cat. 50+, 60+ en 70+.
H. Kleinrensink (0317) 41 18 73.
23:
Huissen. Centrale training
subtop, junioren en vrouwen.
23:
Andijk. 40e Damdag. S. Laan
(0228) 51 51 23.
24:
Huissen. Centrale training
aspiranten, meisjes en pupillen.

17 (va): Rijnsburg. Rabo damtoernooi.
A. van Dusseldorp
(071) 402 78 32.
18:
Bondsraadvergadering.
18:
Den Ilp. 8e Dooworld
jeugddamtoernooi.
H. Vermeulen (020) 482 28 89.
25:
KNDB-beker finale.
25:
Sneldammen jeugdteams.
Juli 2005
2:
NK welpen.
2:
Delft. DUWO Kennisstad
Damfestival. penluchttoernooi.
H. de Witt (015) 213 43 11.
2:
Dordrecht. Open sneldamkampioenschap. C. Leenheer
(0168) 33 06 28.
3-9: Delft. DUWO Kennisstad
Damfestival. Topttoernooi,
Vrouwen meestertoenooi,
Open toernooi. H. de Witt
(015) 213 43 11.
6-16:
NK junioren.
7-16:
NK aspiranten.
16-23: Den Haag. Axioma Open 2005.
A. Kruyshoop (070) 364 96 28.
24-30: Nijmegen. Open internationaal
toernooi. P. Visser
(026) 325 68 69.
30:
Loosdrecht. Dammen op de
Dijk. A. Vreeswijk (035) 642 33 30.
Augustus 2005
15-20: Goes. Hiltex Zeeland
Damtoernooi. A. Bouwens
(0118) 58 46 32.
September 2005
10:
Johan Kromhout-toernooi.
A. van Dusseldorp
(071) 402 78 32.
17:
Nationale Competitie 1e ronde.
24:
Huissen. Centrale training
aspiranten, pupillen en
meisjes.
25:
Huissen. Centrale training
subtop, vrouwen en junioren.

Mei 2005
2-6:
Halve finale NK junioren.
2-6:
Halve finale NK
aspiranten.
2-6:
NK pupillen.
3-7: Bunschoten.
Barnsteentoernooi 2005.
P.F. Koops (033) 298 75 41.
4-8: NK visueel gehandicapten.
7:
KNDB-beker 1e ronde.
14:
KNDB-beker 2e ronde.
14-16:
NK meisjes.
14-23: Jomtien (Thailand).
Internationaal toernooi. E. van
Dusseldorp (030) 273 06 40.
21:
Huissen. Centrale training
subtop, junioren en vrouwen.
22:
Huissen. Centrale training
aspiranten, meisjes en
pupillen.
28:
KNDB-beker kwartfinale.
29-5/6: Praag (Tsj) 25e Golden Prague
Open. L. Gatnar
(+420) 241 741 227.

Oktober 2005
1:
Nationale Competitie 2e ronde.
8:
Clubcompetitie junioren,
aspiranten en pupillen.
15:
Nationale Competitie 3e
ronde.
22:
Huissen. Centrale training
aspiranten, pupillen en
meisjes.
23:
Huissen. Centrale training
subtop, vrouwen en junioren.
29:
Nationale Competitie 4e
ronde.
31-9/11:NK vrouwen.

Juni 2005
4:
NK sneldammen.
11:
KNDB-beker halve finale.
11:
Finales schooldammen
BO en VO.

November 2005
5:
Bondsraadvergadering.
5:
Selectiedag centrale
trainingsgroepen.
12:
Nationale Competitie 5e

19:

20:
26:

ronde.
Huissen. Centrale training
aspiranten, pupillen en
meisjes.
Huissen. Centrale training
subtop, vrouwen en junioren.
Nationale Competitie 6e
ronde.

December 2005
3:
Clubcompetitie aspiranten
en pupillen.
10:
Nationale Competitie 7e
ronde.
17:
CAT/CJT - Surinaamse
spelers in Nederland.
29:
Wamel. 28e Open
Sneldamkampioenschap. W.
Duifhuis (0487) 59 45 81.
Januari 2006
7:
Nationale Competitie 8e
ronde.
14/15: Papendal. Halve finale NK
algemeen en vrouwen.
21:
Nationale Competitie 9e
ronde.
28/29: Papendal. Halve finale NK
algemeen en vrouwen.
Februari 2006
4:
Nationale Competitie 10e
ronde.
11/12: Papendal. Halve finale NK
algemeen en vrouwen.
18:
Nationale Competitie 11e
ronde.
25/26: Papendal. Halve finale NK
algemeen en vrouwen.
Maart 2006
4:
Nationale Competitie
promotie/degradatie.
11:
Bondsraadvergadering.
11:
Papendal. Halve finales
algemeen en vrouwen.
12:
Papendal. Halve finales
algemeen en vrouwen,
barrages.
18:
Nationale Competitie
promotie/degradatie.
18:
Rayonwedstrijden
meisjes.
25:
Centrale training subtop,
junioren en vrouwen.
26:
Centrale training
aspiranten, meisjes en
pupillen.

Vervolg op de
volgende pagina.
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NK veteranen

WSDV houdt Open NK voor veteranen
Van 18 tot 22 april wordt in Wageningen het
Open NK Veteranen 2005 gehouden.
door Jozef Linssen

De organisatie berust bij WSDV. Er wordt gespeeld in drie categorieën:
50+, 60+ en 70+, volgens het Zwitsers systeem over acht ronden. In elke
groep dienen minstens 10 deelnemers te zijn. Indien dat niet wordt
gehaald, zal er een alternatieve indeling worden gemaakt, bijvoorbeeld
twee groepen: 50+ en 65+. De verschillende categorieën spelen in één
groep met elk hun eigen klassement. Er zullen verder verschillende
nevenklassementen worden opgemaakt. Het inschrijfgeld bedraagt
25 euro per persoon en dient te worden overgemaakt op rekeningnummer 3730872 t.n.v. H. Kleinrensink te Wageningen onder vermelding
van ‘Open NK veteranen 2005’. De inschrijving is pas definitief na
ontvangst van het inschrijfgeld.
Inlichtingen kunnen worden verkregen bij Henk Kleinrensink,
Rooseveltweg 463, 6707 GR Wageningen, tel. 0317-411873 of via e-mail bij
gerritsen@abz.nl. De actuele stand van zaken en verdere informatie kunt
u vinden op de website van WSDV: www.wsdv.nl.

Inschrijfformulier
OPEN NK VETERANEN 2005 / 50+, 60+ en 70+
Naam: .......................................................................................................................... Voorletters: ......................................
Roepnaam: .............................................................................................................. Geslacht: ............................................
Geboortedatum: ......................................................................................................................................................................
Adres: .......................................................................................................................... Huisnummer: ................................
Postcode: .......................................... Woonplaats: ............................................................................................................

April 2006
8:
Nationale jeugddamdag.
8-22: NK algemeen.
13-17: Amsterdam. 26e Amsterdams
Paas-toernooi. G. Tigchelaar
(020) 616 59 67.
14-15:
Halve finale pupillen.
22:
Halve finales
schooldammen BO en VO.
Mei 2006
1-5:
Halve finale NK junioren.
1-5:
Halve finale NK
aspiranten.
1-5:
NK pupillen.
6:
KNDB-beker 1e ronde.
13:
Centrale training subtop,
junioren en vrouwen.
14:
Centrale training
aspiranten, meisjes en
pupillen.
20:
KNDB-beker 2e ronde.
24-28: NK visueel gehandicapten.
25-27:
NK meisjes.
27:
KNDB-beker kwartfinale.
Juni 2006
3:
KNDB-beker halve finale.
3:
Finales schooldammen
BO en VO.
10:
Centrale training subtop,
junioren en vrouwen.
11:
Centrale training
aspiranten, meisjes en
pupillen.
17:
NK sneldammen.
24:
Bondsraadvergadering.
24:
KNDB-beker finale.
25:
Sneldammen jeugdteams.

(Mobiele) telefoon: ................................................................................................................................................................
E-mailadres: ..............................................................................................................................................................................
KNDB rating: ..............................................................................................................................................................................
Lid van Damvereniging(en): ............................................................................................................................................
In welke klasse speel je in het seizoen 2004/2005: ..........................................................................................
Het inschrijfgeld (€ 25,00) wordt overgemaakt op rekening nummer
3730872 t.n.v. H. Kleinrensink
Handtekening: ..........................................................................................................................................................................
Insturen aan:
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Henk Kleinrensink
Rooseveltweg 463
6707 GR Wageningen
Website WSDV: www.wsdv.nl.

Het Damspel

februari 2005

✁

Juli 2006
1:
NK welpen.
5-15:
NK junioren.
14-22:
NK aspiranten.
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Belletje trekken bij een enge man
De Volkskrant van 20 december 1996 bevatte een mooi verhaal van
Dick de Scally. Het was aflevering 45 uit een serie verhalen over
huiselijk leven in de rubriek NL.
“Het was eerste kerstdag. Ik was tien jaar en hield niet van dammen,
des te meer van belletjetrek. Ergens halverwege de middag, op het
dooie punt tussen lunch en diner, vroeg mijn vader of ik een potje
met hem wilde dammen. Ik had geluk: het damspel was uitgeleend.
“Dan ga je het maar halen”, luidde zijn wens. Ik ging, want het was
van hem, en wou geen gekibbel. Het vriendje aan wie dambord en
stenen waren uitgeleend, woonde niet ver bij ons vandaan. Langzaam
lopend, brede lussen draaiend over het trottoir om tijd te rekken,
kwam ik langs het huis van de man die door ons vriendenclubje als
“eng” werd bestempeld. Snel liep ik voorbij. Ik kwam aan bij het huis
van mijn vriendje. Jammer, hij was thuis. Even later liep ik met het
bord in de ene en het doosje damschijven in de andere hand dezelfde
weg terug.
Ik aarzelde bij het huis van die enge man. Nu zou het kunnen. Er was
niemand te zien in de stille straat. Als ik nu belletjetrok zou niemand
getuige zijn van mijn heldendaad, helaas. Toch deed ik het. Ik klemde
bord en doosje onder mijn linkerarm en stapte op de deur af. Éen ruk
aan de bel, dan langs het raam, hoekie om, dat was alles. Niemand
had het vóór mij ooit gedurfd. Ik zou de eerste zijn. Ik pakte de knop
stevig beet, gaf er een harde ruk aan en het volgende ogenblik lag ik
achterover met de knop in mijn hand. Het bord kletterde op de straat,
het doosje viel open, de schijven rolden overal heen. Rapen of rennen
? Ik koos voor rapen en dus voor de onvermijdelijke straf. Ik ging op
mijn hurken zitten en begon de stenen bij elkaar te zoeken. De deur
ging open en daar stond hij. Even keek ik op, verwachtte een
woedende uitval, maar zijn gezicht stond vriendelijk. Rustig bleef hij
in de deuropening staan wachten, terwijl ik alle schijven weer in het
doosje terugdeed. Toen ik de stenen bij elkaar had, richtte ik mij op. Ik
was bang en in de war. Ik gaf hem de knop van de bel in zijn
uitgestoken hand. Daarna zei hij rustig : “Kom jij eens even binnen
jongeman”. Ik stapte, weer een beetje gekalmeerd, de huiskamer
binnen. Zijn vrouw kwam even later met een glas limonade uit de
keuken. Vriendelijk vroeg de man: “Hou jij zo van dammen?” Ik
knikte ja en nee. “Moet je gauw thuis komen? Weer zo’n vage knik.
“Zullen we dan snel een potje dammen ?” vroeg hij. Even was het stil.
Toen liet hij er met zachte stem op volgen: “Wij hebben namelijk geen
kinderen, zie je.” Nu nog verdenk ik hem ervan dat hij me heeft laten
winnen.”

Grondverzet Jan Dam

Bij een bezoek
aan de Floriade,
juli 2002, in
Vijfhuizen
troffen wij een
bord aan bij een
nabijgelegen
woning. Een
prachtig
voorbeeld van
Damreclame.
Een dammer
raapt graag schijven op. Grondverzetter Jan Dam doet het met een
graafmachine. Heeft u nog wat te doen op grondgebied? Volgens het
bord kunt u terecht bij Jan Dam, Geesterweg 18, Uitgeest,
Tel: 0653-631 624.

Curiosa
Wim van Mourik
St. Jacobslaan 94
6533 BV Nijmegen
(024) 356 52 32

Theetuin De Bongerd, Herkingen

De op de foto zichtbare damtafel
werd in 2000 aangetroffen door
Arie van der Stoep in de Theetuin “De Bongerd”, Molendijk
65, in Herkingen, gelegen aan
de Grevelingen op Goeree
Overflakkee.
In het bij de tuin behorende
paviljoen worden geregeld
exposities gehouden van
kunstenaars uit de omgeving.

Of het dambord met de
supergrote schijven er nog staat
mag u eens gaan bekijken. Wilt u
voor mij dan wel wat gegevens
noteren: wie heeft het dambord
en stukken gemaakt, wanneer,
wat zijn de afmetingen enz.
Past u als onverschrokken dammer wel op, er lopen volgens
Arie varkens en kippen vrij rond
in de tuin.

Ton Sijbrands geen
sportman van het jaar 2002
Jan Mulder schrijft in de Volkskrant van 24-12-2004 een column
over de sportman van het jaar.
De prijzen werden echter toegekend al voordat het jaar was
afgelopen. Een paar dagen na het
gala zat men echter al met de
gebakken peren volgens Jan :
“vergeten Nederlander verrichtte
dé sportprestatie van het jaar”.
Ton Sijbrands brak het wereldrecord blindsimultaandammen.
Hij won 17 van de 22 partijen met
hoofdklassers als tegenstanders.
Blind. Je durft je, wegens gevaar
van krankzinnigheid, niet te

wagen aan een voorstelling van
zoiets. Ton Sijbrands is, ex aequo
op de eerste plaats: Sportman
van het Jaar, Sportvrouw van het
Jaar, Sportveld van het Jaar,
Sportfoto van het Jaar, Sport
Maas en Waal van het Jaar en
Sportpilsje van het Jaar. Het gala
van 2002 was de grootste
blunder in onze sporthistorie.”
Met dank aan inzender Franse
Kroese.
Toch benieuwd of Ton na zijn
nieuwe wereldrecord tegen 24
spelers weer wordt overgeslagen? U ook ?
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Panorama 49
Wim van Mourik

Een damplein in Nijmegen?

Wie Nijmegen zegt, zegt bijna ook
automatisch “Plein 1944” of korter
“Plein 44”. Het plein dat ontstond
nadat op 22 februari 1944 bij een
vergissingsbombardement van de
geallieerden het Nijmeegse stadshart zo fataal werd getroffen. In de
wederopbouwfase in de jaren 50 60 werd met een technocratische
kijk naar het gebied gekeken: licht
en ruimte met plaats voor de auto.
De aanvankelijke tevredenheid liep
in de decennia daarna echter steeds
verder terug.
Met als resultaat nu een verdiept,
kaal en onaantrekkelijk plein. Tijd
dus om te gaan denken aan verandering. Nijmegen werkt tenslotte
tegenwoordig aan een nieuwe uitstraling met voor het winkelend
publiek de Marikenstraat straat als
voorbeeld.
In januari 2004 konden de Nijmeegse burgers zich uitspreken

voor twee geselecteerde plannen
om “Plein 1944” opnieuw in te
richten.
Van de meer dan 25000 stemmen
kreeg het plan “Een plein voor
iedereen” van Soeters Van Eldonk,
Ponec Architecten en Buro Lubbers
landschapsarchitectuur de meeste
stemmen.
Het plan wordt omschreven als
bijna Zuid-Europees. Er zal nauwelijks worden gesloopt; het plein
krijgt een goede opfrisbeurt en
enkele opvallende gebouwen met
torentjes. Omliggende gevels krijgen een facelift. Wonen aan het
plein moet meer de nadruk krijgen.
Er wordt uitgegaan van een plein
met meer groen waar je rustig de
krant kunt lezen op een bankje of
op een terras kunt zitten en waar je
vrienden ontmoet aan de lange
stadstafel. Een dambord onder-

steunt de rust en gemoedelijkheid,
zoals de sfeertekening van het
ontwerp aangeeft. Een aardige geste
van de tekenaar, mogelijk ingegeven
als erkenning voor de stad met het
grootste open-damtoernooi ter
wereld.
De bevolking heeft zich duidelijk voor
dit plan uitgesproken. Jammer voor
het interessante en ambitieuze plan
“Het Bastion” van de Spaanse architect Dr. Joan Busquets, dat door de
burgerij naar het tweede plan werd
verwezen. De Nijmeegse Gemeenteraad moet zich na deze “vingeroefening” door de ingezetene nog
uitspreken over wat er echt met het
plein gaat gebeuren. Een open-damtoernooi op het nieuwe stadsplein,
wie weet? Een stel damtafels of een
kunstwerk met het damspel als
onderwerp? Wie ‘bombardeert’ de
Gemeente met goede damideëen ?

