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Sinds Damclub IJmuiden de
beschikking heeft over een
eigen speelaccommodatie met
daarbij een mooie bar, is het
bezoeken van een kroeg na
afloop van de damavond, voor
mij voorgoed voltooid verleden
tijd. Met het klimmen der jaren
is de behoefte om me in de
kroeg te verpozen tot bijna nul
gereduceerd. Daar komt nog bij
dat de oude oortjes de kakofonie
aan geluiden niet goed meer
kunnen verdragen. De
schreeuwerige muziek, met een
hoog André Hazes-gehalte,
irriteert me nu mateloos.

Dat was vroeger wel anders. Na
een partijtje dammen verlieten
we massaal het ‘Cultureel Cen-
trum’. De beheerder van het
‘Cultureel Centrum’ beleefde er
kennelijk een satanisch
genoegen aan om de barruimte
de sfeer van een mortuarium
mee te geven.
Met een aantal clubleden togen
we dan naar café ‘De Brug’ om

onder het genot van enkele
alcoholische versnaperingen
nog wat na te praten. Dat viel
niet mee want het merendeel
van de klandizie in de kroeg was
jong en voor hen kon de muziek
niet hard genoeg zijn. “Dan
maar wat minder praten en
meer drinken”, was het motto.

Er zijn en waren een aantal
ongeschreven wetten in de
kroeg waar je je strikt aan hebt
te houden. Praat nooit over
politiek en religie. Ook zware
onderwerpen waar de klanten
niet van gediend zijn dienen
vermeden te worden. Dan moet
men denken en daarvoor gaat
men niet naar de kroeg. Seks,
vrouwen, voetballen en schuine
bakken vertellen, daar kon je
goed mee scoren.

De man met de baard
Het was die avond weer
uitermate druk en Nel en Leo, de
uitbaters van ‘De Brug’ konden,
met het personeel, de bestellin-

gen maar nauwelijks aan. Je
kreeg de indruk dat het allemaal
gratis was. Twee mannen van,
zo schatte ik, achter in de
twintig schoten mij aan toen de
muziek even staakte. “Zeg, jij
bent toch van de damclub?”
sprak één van hen mij op een
enigszins agressieve wijze aan.

Ontkennen had geen zin. Dat
wilde en durfde ik niet. “Die
man daar in de hoek met die
baard, dat is toch Sijbrands?”
Met een wat glazige blik en de
ogen toegeknepen staarde hij in
de juiste richting. Nu wendde
hij zich tot zijn maat. “Tjonge,
jonge, wat kan die vent
dammen”, lalde hij. “Ik heb hem
bij onze voetbalclub aan de
gang gezien tegen zo’n twintig
spelers tegelijk.”

Nu richtte hij het woord tot mij.
“Jij was erbij want je ruimde de
borden op”. Ik knikte. “Aan
twintig borden en tegen goeie
dammers was hij met tien
minuten klaar. Er was één partij,
daar sloeg hij na zes zetten het
hele bord leeg. Er stond geen
blokkie meer op”, klonk het wel

zeer overtuigend. De muziek
werd weer gestart en na een
bevestigend knikje mijnerzijds
kwam er een abrupt einde aan
onze conversatie.

Andere koek
Aan deze anekdote werd ik
herinnerd bij het lezen van het
bericht dat Sijbrands een nieu-
we recordpoging blinddammen
tegen vierentwintig tegenstan-
ders ging ondernemen. Dat leek
me, zeker na wat ik die avond
hoorde, een sinecure. Dat was
wel effe andere koek dan blind-
dammen. Want misschien
wordt het nieuwe record blind-
dammen nog wel eens gebro-
ken. Al zou ik niet weten door
wie en zal ik het waarschijnlijk
niet meer bij mijn leven en
welzijn meemaken.

Maar als het verhaal van de
man juist is, en waarom niet -
want kinderen en dronken lui
spreken de waarheid - dan zal
de simultaan van tien minuten
en de slagzet na zes zetten een
eeuwigheidswaarde bevatten
die nimmer geëvenaard, laat
staan zal worden overtroffen.

column Jan Apeldoorn
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Georgiev ook wereldkampioen
blinddammen - prijs gedeeld
Het horrorscenario deed zich voor tijdens de laatste ronde
van het wereldkampioenschap blinddammen. Twee speler
eindigden samen op de eerste plaats met hetzelfde aantal
winstpartijen en overwinningen tegen dezelfde
tegenstanders. Even werd gedacht aan een barrage met een
combinatie van sneldammen en blinddammen. Dat werd de
spelers toch wat te gortig. Na een half uurtje onderhandelen
werd besloten het prijzengeld te delen en Georgiev tot
wereldkampioen te kronen. Hij had immers ‘echt’
gewonnen van Wiersma, terwijl Schwarzman door het
terugtrekken van Wiersma slechts een reglementaire
overwinning kreeg. Hier in Nederland is zijn geste met
verrassing en eerbied ontvangen.

Zojuist heeft de laatste grootmees-
ter (Schwarzman) de deur achter
zich dichtgetrokken. Meer dan
negen dagen hadden we drie groot-
meesters in huis. De laatste dagen
slechts één. Dat wordt wennen zon-
der. Aangezien ik evenals een groot
aantal andere vrijwilligers (soms
met meer dan vijftien man tegelijk)
vrijwel doorlopend in touw was,
heb ik weinig van de heren
gemerkt. Een enkele keer kwam ik
Gantwarg, Thijssen of Samb tegen
op de gang of bij het ontbijt. Jan
van Stigt Thans zorgde voor het
eten en drinken gedurende de dag.
De eerste avonden bleven ze tot
twee uur op. Daarna sloeg de ver-
moeidheid toe en kon je Samb om
elf uur aantreffen met pilsje en
sigaretten naast zich in de woon-
kamer slapend op het mobiele bed
met televisie en alle verlichting
aan. Hij voelde zich als god in
Frankrijk in die chaos.

Het was nog wel even spannend of
alles in orde zou komen. Donderdag
zou Samb arriveren. We hadden
met het eten op hem gerekend.
Geen Samb dus. Nog even vreesde

ik, dat er vrijdag geen negen groot-
meesters zouden zijn. Je moet er
niet aan denken, dat op het laatste
ogenblik een negende speler gevon-
den zou moeten worden. Ron Heus-
dens, Anatoli Gantwarg, N’Diaga
Samb en Alexander Schwarzman
hebben allen hun nood bij mij ge-
klaagd. Ron zei nog, dat ik gemak-
kelijk praten had, want met een
echt bord vol stukken zag ik ook
niets. Dus zonder bord zou mijn
spel niet veel zwakker worden. Ron
heeft altijd een ‘bemoedigend’
woord voor zijn medemens.
We hebben alle bezwaren van de
heren weggelachen. Maar toch was
het best spannend of het wel zou
lukken. De meeste spelers gaven
geen krimp. Er was nauwelijks
verschil te ontdekken tussen hun
normale spel en de blindpartijen.
Sommige hadden echter flinke
problemen. Met name ging het om
Samb, Gantwarg en verrassend
genoeg Tsjizjov. De wereldkam-
pioen Georgiev was een klasse op
zich. Met tomeloos geweld, geduld
en subtiliteit wist hij de ene con-
current na de andere te slopen. De
enige die een beetje gelijk op wist
te gaan was Schwarzman. Opmer-
kelijk was de wijze waarop Schie-

dammer Ron Heusdens wist stand
te houden in de blindpartijen.
Vooral als je bedenkt, dat hij in de
rapidpartijen compleet kopje onder
ging.

Frank Teer en Andreas Kuijken
deden de arbitrage en de jurering.
Je kon zien, dat Frank het eerder
had gedaan, want hij bleef onder
alle omstandigheden kalm. Ook
tijdens het incident met Harm
Wiersma was hij de kalmte zelve.
Heel anders verliepen de jurering
en de demonstraties. Vanaf het
allereerste begin bleek het attrac-
tiviteitklassement een bron van
discussie. Dat was ook enigszins Jan
zijn bedoeling. Het deed waar het
voor bedoeld was en gaf aanleiding
tot een hoop strijd op en rond de
borden. Maar objectief vaststellen,
wie de fraaiste partij gespeeld had
was schier ondoenlijk voor de jury
bestaande uit Andreas en de vrije
grootmeester. Alle partijen eindi-
gen immers tegelijk en dan moet je
in enkele minuten beslissen wie
het beste heeft gespeeld.

door Frits Luteijn

Na ‘onderhandelingen’ geen barrage met Schwarzman
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Website
Op de website zijn we best een
beetje trots. Het kwam tot stand
door de samenwerking van een
groot aantal medewerkers. Vrijwel
de helft van de vrijwilligers was
permanent bezig hem vorm te ge-

hakketakken met Andreas.

Alexander Georgiev was een klasse
apart. Als enige schijnt hij de stel-
lingen op het netvlies te kunnen
zetten. We hebben hem op geen
enkele fout weten te betrappen.
Georgiev en Schwarzman gingen
elkaar te lijf in een gedenkwaardige
partij, gekenmerkt door een oceaan
van zetjes. Na de partij toonden ze
zoveel mogelijkheden, dat ik slechts
een kleine bloemlezing ervan op
internet kon zetten.

Wit heeft het kerkhofveld
bezet. Dank zij het gat op
veld 10 kan deze schijf niet
serieus worden bedreigd.
Opgemerkt werd dat het
ruiltje (13-18x18) tamelijk
gevaarlijk is voor zwart. Na
42-37 (18-23) zit het zetje
25-20 en 34-29 erin met
zesklapper.

De zet (15-20) is een idee
om de aanval tegen schijf
22 gestalte te geven. Het
zetje (15-20) 42-37 (4-10) 46-
41 (12-18) 34-29, 41-36, 38-33
en 30-24x4 X is aardig. Ook
gek is de afwikkeling (15-
20) 42-37 (4-10) 46-41 (10-15)
41-36 (12-18) 34-29x7-1 X.

In diagram 2 het hoogte-
punt uit het heroïsche duel
tussen Alexei Tsjizjov en
Alexander Schwarzman in
de eerste ronde. Wit blijkt
om voor leken onbegrijpe-
lijke redenen volkomen
verloren te staan.

De afwikkeling 39-34 (17-
22) 28x6 (24-30x28) is door
beide spelers bekeken en
verworpen. Op 43-39 kan
de dreiging 38-33 op meer-
dere manieren bestreden
worden. Na het voor de
hand liggende (14-19x20)
volgt bijvoorbeeld 40-34
(19-24) 38-33 (8-12) 33x22
(23-28) 22x33 (24-30) 34x14

(13-19x47) 48-42x39 met
een wat schimmelige
schijfwinst voor wit.

Na afloop wist Tsjizjov een
groot aantal volstrekt re-
delijke varianten uit de
hoed te toveren. Echter het
partijverloop 39-34 (1-6) 34-
29x29 (17-22x22) 50-44 (6-
11) 44-39 (8-12) 49-44 (3-8)
45-40 (4-10) 40-34 (24-
30x30) 44-40 (20-24x24)
40-35 (11-17) 34-29 (22-
28x44) 35x24x16 (44-50) 24-
20 (10-15) 31-27, 37-31 en 43-
39x20 gaf nauwelijks enige
verdediging. De bloedstol-
lende verwikkelingen,
waardoor Schwarzman
zijn verdiende overwin-
ning ontging, kunnen wor-
den nageslagen op de
website
www.wkblinddammen.nl.

Eindstand Blind Aw + = - Pt
Aleksander Georgiev 8 4 4 0 12
Aleksander Schwarzman 8 4 4 0 12
Ron Heusdens 8 2 6 0 10
Kees Thijssen 8 1 7 0 9
Rob Clerc 8 2 4 2 8
Aleksej Tsjizjov 8 1 6 1 8
Anatoli Gantwarg 8 1 3 4 5
N’Diaga Samb 8 1 2 5 4
Harm Wiersma 8 0 4 4 4

Eindstand Rapid Aw + = - Pt
Aleksander Georgiev 8 4 4 0 12
Aleksander Schwarzman 8 3 5 0 11 
Rob Clerc 8 2 6 0 10
Anatoli Gantwarg 8 3 3 2 9
Kees Thijssen 8 2 5 1 9
Aleksej Tsjizjov 8 1 7 0 9
N’Diaga Samb 8 2 1 3 5
Harm Wiersma 8 1 3 4 5
Ron Heusdens 8 0 2 6 2

ven. Het ontwerp en de technische
ondersteuning kwamen van Erik
Lansbergen. Hans Lansbergen zorg-
de er samen met Guido van der
Berg voor, dat de partijen, doorge-
geven door de hulparbiters naar de
persruimte, vrijwel live op het net
stonden. Mathieu en Joop Smit
deden de persberichten, terwijl ik
mij bezighield met foto’s en ana-
lyses. Ik had het zo druk met de
grootmeesters allerlei leuke frag-
menten te ontfutselen, dat ik nau-
welijks tijd had om gezellig wat te
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Thijssen wint Kroda 
NK-Dammen 2005
Kees Thijssen is voor de derde keer op rij kampioen van
Nederland geworden. De laatste drie die dat presteerden
waren Wiersma, Sijbrands en Roozenburg. Stuk voor stuk
wereldkampioenen; dat belooft wat! 
In oktober vindt in Amsterdam het WK plaats. Een
thuiswedstrijd voor Kees. Dat thuis spelen niet per se een
voordeel is, bewezen de Groningers tijdens dit NK. Dolfing
en Scholma scoorden beide onder hun niveau. De druk was
te groot, wie zal het zeggen...

Het NK start geweldig, nog voor het
begint. De zaterdag voor de eerste
speelronde doet Erik Hoeksema een
aanval op het wereldrecord dam-
schaaksimultaan. Dat staat op
naam van dé legende uit Gronin-
gen, Jannes van der Wal. Dat

iedereen Jannes nog kent is snel
duidelijk. De toeschouwers bij de
simultaan halen telkens weer
hetzelfde verhaal naar boven. Na-
tuurlijk! “Viel hij niet in slaap in de
trein?” Jazeker wel! Dat was hij.
Beroemd worden door in slaap te
vallen! It’s an art! Alles terzijde...
Erik haalt Jannes uit de boeken. Het

dammen is hij een beetje verleerd.
Ongeveer elke clubdammer scoort
wel minstens een punt tegen hem.
Schaken doet hij als de beste! Het is
vooral dankzij díe discipline dat hij

door Michiel Kroesbergen

Fragmenten NK >>>
Ronde 2

H. Jansen - Thijssen 0-2

De eerste overwinning op
dit NK. De eerste overwin-
ning van de kampioen!
Roozenburgpartij. Thijssen
heeft vakkundig de lange
vleugel van Jansen kaalge-
plukt. Jansen zoekt nu zijn
toevlucht tot een wan-
hoopscombinatie. Terechte
wanhoop... 33.33-28 06-11!
34.28x19 17-22 35.43-39
22x31 36.32-27 31x22 37.29-
23 20x29 38.42-37 13x24
39.37-31 26x37 40.38-32
37x19 41.34x05 De dam
heeft drie schijven gekost.
Bovendien staan de
schijven die wit nog wél

heeft niet heel gevarieerd
opgesteld. 41...11-16 42.39-
33 22-27 43.33-28 04-10 De
witte dam verdwijnt weer.
Stand is daarna gelijk,
maar zwart heeft vrije
doorbraak. 44.05x02 27-31
45.02x30 25x34 46.40x29
31-37 47.35-30 37-41 48.30-
25 12-17 49.44-40 41-46 Wit
moet zetten... En zet
daarom maar helemaal
niet meer: 0-2.

Ronde 3
Scholma - Messemaker 1-1

In deze stand mist Schol-
ma de winst. Een fraaie
aanvalspartij was hieraan
vooraf gegaan. De belo-

ning blijft achterwege,
want nauwkeurigheid is
geboden! En die ontbreekt
hier. Winnend was: 50.33-
29 en pas daarna 25-20! (óf
50.33-29 14-20 51.23x14
20x09 52.28-23 13-18 53.37-
32 27-31 54.36x27 09 14
55.32-28 17-21 56.27x16 26-31
57.16-11 31-37 58.11-07 12x01
59.23x12 en wit kan het
eindspel gaan winnen).
Scholma speelt 50.25-20.
Wil te gehaast naar dam!
50...14x25 51.23x14 13-19
52.14x23 25-30 53.23-19 30-
34 54.19-14 34-40 55.14-10
40-44 56.10-05 12-18 57.33-
29 (ook 28-23 is remise) 26-
31 58.37x26 17-21 59.26x17
27-31 60.36x27 44-49 Zwart
staat nu vier schijven
achter, maar redt een
punt!

Ronde 4
De Voogd - G. Jansen 0-2

Gerard Jansen forceert De
Voogd van het bord. Het
kwetsbare punt in de
witte stelling is schijf 33
met de twee gaten op 42
en 44 daarachter. Jansen
gebruikt maar liefst drie
verschillende dreigingen
om een schijf te winnen!
29...19-24! Dreiging 1: 33
eruit prikken. 30.34-30
25x34 31.39x19 13x24 32.31-
27 22x31 33.36x27 08-13!
34.27-22 18x27 35.32x21 07-
11! Dreiging 2: achterlopen.
36.46-41 11-16 37.41-37

Ronde 1
Winkel - Barkel 1-1

Barkel is al vroeg in de
partij een schijf voor ge-
komen. Nu heeft hij de
kans om het af te maken.
48...07-11 is winnend, om
na 49.35-30 te kunnen
ruilen met 49...11-17x17.
Partij: 48...06-11? 49.35-30
Dreigt 30-24. 49...13-19
50.40-35 29x40 51.35x44
25x34 52.22-17 11x22
53.27x40 16-21 Remise.

>>>

Nederlands
kampioen 2005:
Kees Thijssen
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het benodigde percentage van 80
procent haalt.
Over publiciteit valt niet te klagen.
Studio Sport komt aan het eind van
de middag langs. Tijdens het NK
laten ze het verder afweten... Een
circusact mag altijd op tv!
Middernacht in het Sportjournaal
een kort item. Mensen die het
willen zien moeten lang wachten.

De paus neemt met zijn dood alle
zendtijd in beslag. Iets over twaalf
is het dan toch zover. Dammen op
tv! Positief.
Maar goed. Dit was slechts een
nevenactiviteit. De volgende dag
begint het échte werk. Tijdens de
openingsceremonie komen de
spelers één voor één naar voren.
Voorgesteld aan publiek.
Sponsortasje in ontvangst nemen.
Verdwijnen in de speelzaal. De
eerste zetten worden gespeeld. De
rust keert weer in de speelzaal. Wat
betreft die speelzaal. De eerste
ronde wordt gespeeld in Martini-
plaza. Toplocatie. Ruime zaal. De
rest van het toernooi wordt afge-
werkt op Sportcentrum Kardinge.
Dat steekt wat schril af tegenover
Martiniplaza. Vooral qua ruimte.
Daar is al genoeg over gezegd. Er
kon hoe dan ook prima worden
gespeeld.

Weinig te doen...
De eerste drie rondes slechts één
overwinning. Journalisten hadden
weinig te doen. Oude artikelen
opzoeken. Copy-paste. ‘Remises
troef op NK’. Het viel te verwach-
ten. Journalisten zijn lui... Als ze
zich zouden verdiepen in het spel-
letje zouden ze zien dat er geweldig
werd gespeeld, ondanks de vele
remises. In mijn columns op de NK-
site lichtte ik vooral het positieve
van de mooie partijen eruit. (Jaja, ik
heb méér dan één column ge-
schreven...). Dat deed ik oprecht: er
wérd geweldig gespeeld. Alleen de
eerste ronde al. De Voogd kansrijk
tegen Messemaker. Dolfing zeer
sterk tegen Lemmen. Barkel had
moeten winnen van Winkel! 

Later in het toernooi komt het spel
ook in de uitslagen naar voren.
Thijssen boekt in de vierde ronde

27.42-38 is de verliezende
zet. Wit had nog kunnen
vluchten met 27.33-29 11-17
28.29x18 19-24 29.22x11
13x33 30.39x28 06x17 31.48-
43 24-30 32.43-39. Erg hoop-
gevend is dat nog steeds
niet voor wit, maar het
geeft ongetwijfeld meer
overlevingskansen dan de
partijvariant. 27...07-12
28.47-42 12-18 29.37-31
26x37 30.42x31 18x27
31.31x22 11-17! 32.22x11
06x17! Dreigt nu origineel
met 25-30 en 21-27! Wit
moet daarom wel 33.48-43
spelen. Hierna heeft Schol-
ma nog maar twee speel-
bare stukken. Veel te
weinig! 33...08-12 34.36-31
12-18 35.31-27 02-08 36.46-
41 08-12 37.41-36 09-14
38.27-22 18x27 39.33-29 Ook
Dussaut helpt niet meer,
want: 39...17-22! 40.29x20
22x42 41.36-31 27x49 42.31-
26 25x14 43.26x08 49-38
44.34-30 25x24 45.40-34 38-
21 Scholma geeft op.

Stokkel - Dolfing 1-1

Dolfing valt dit NK op als
remisespeler. In de vierde
ronde had hij tegen
Stokkel in ieder geval
schíjfwinst kunnen for-
ceren. Partijwinst is altijd
nog maar de vraag...
Dolfing speelt 29...07-11
30.28-23 enz. =. Beter is
29...13-18! Een 1-om-4 is
nooit goed, dus 30.36-31 07-
11! Biedt een dam aan! Wit
moet hem wel nemen,
want 31.41-36 09-13 32.28-
22 12-17! ... Z+. Prima. Wit
neemt de dam. Het beste is
dan nog: 31.28-23 19x28
32.33x02 24x42 33.37x48
26x46 34.02-07 46x50
35.07x05 21x32 36.05x41.
Zwart staat een schijf voor,
maar heeft nog een hele
partij voor de boeg!

Ronde 5
G. Jansen - Scholma 2-0

Scholma wil te graag zijn
verliespartij uit de vierde
ronde goed maken. In deze
gelijkwaardige stand
speelt hij vól op de winst!
40...23-29 41.37-31 08-12
42.44-39 12-17 43.39-33 19-
24 (43...19-23 en 44...23-28
levert al remise op)
44.30x19 29-34? Gemoeten
had 44...21-26 met remise.
45.31-26! 34-40 46.19-13 40-
44 47.13x11 16x07 48.27x16
Probleem. Zwart kan geen
dam halen. 48...09-13
49.32-27 13-18 50.33-28
Scholma geeft op.

Winkel - De Voogd 1-1

Winkel speelt de eerste
toernooihelft bar slecht.
Hier had hij kunnen ver-
liezen van De Voogd.
Winkel speelt het verlie-
zende 43.42-37? Zwart kan
nu winnen met 43...22-28!
44.32x23 19x28. De dreiging
met het standaard door-
braakoffer 28-32 is fataal
voor wit! Onoverkomelijk!
De Voogd weigert te
winnen... 43...19-23? 44.34-
29 23x34 45.39x30 21-27
46.32x21 16x27 47.30-24 13-
18 48.38-32? 27x38 49.43x32
03-09? De Voogd kan hier
schijfwinst forceren met
03-08-12 en vervolgens de
1-om-2 met 22-28. Om te
zeggen dat het dan
eenvoudig wint gaat wat
ver. Het is in ieder geval
kansrijker (en logischer!)

16x27 38.37-32 13-18
39.32x21 18-22 40.28-23 15-
20! 41.43-39 10-15! Dreiging
drie: de 1-om-2 met 24-30!
De Voogd geeft een schijf
met 42.35-30 en verliest de
partij.

Scholma - Thijssen 0-2

Thijssen boekt zijn tweede
overwinning in vier wed-
strijden. De basis voor de
titel is gelegd. Het frag-
ment van het diagram is
inmiddels wereldberoemd.
Scholma kan winnen.
Verzuimt het. Wordt ver-
volgens keihard wegges-
peeld door Thijssen. 25...24-
30? 26.38-33? Winst was de
vrij eenvoudige combina-
tie met 22-17 en vervolgens
39-33. 26...30-35 27.42-38 In
de partij gaat het hard.

Fragmenten NK >>>
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zijn tweede overwinning. De titel is
in zicht. Gerard Jansen werpt zich
op als concurrent. Hij komt in de
vijfde ronde langszij. Voor de zeven-
de ronde: Thijssen en Gerard Jansen
op 8, Baljakin op 7 punten. En dan
die weergaloze zevende ronde. Wat
mij betreft de mooiste van het toer-
nooi. Heusdens verliest wat knullig
van Hans Jansen. Voor de rest... Drie
overtuigende, fraaie overwinnin-
gen. Messemaker maakt gehakt-
brood van Gerard Jansen. Jansen
haakt af als titelkandidaat. Baljakin
wint zeer fraai van Barkel. Baljakin
neemt daarmee de positie als
grootste concurrent van Thijssen
over van Gerard Jansen. En Kees
Thijssen zelf? Hij speelt mijns in-
ziens zijn beste wedstrijd van het
toernooi. Een partij uit één stuk.
Tegenstander Winkel kansloos.
Trouwens. Even tussendoor, zo
tussen u en mij. De partij Winkel-

Thijssen zult u niet tussen de frag-
menten vinden. Het zou denigre-
rend voor de partij zijn om er één
bepaald fragment uit te halen. Ge-
weldige partij. Benieuwd? Kijk dan
even op www.nkdammen2005.nl.
Alle partijen staan erop. Kijk en
geniet. En leer!

Klagen
Nu we het toch over de website
hebben... Er is nogal wat geklaagd.
Vooral op het FMJD-forum op inter-
net. Geklaag op dat forum is niets
nieuws. In dit geval ook zeker te-
recht. De NK-website kwam traag
op gang. Zag er dankzij webmaster
Martijn de Jong zeer fraai uit.
Maar... allerlei technische proble-
men. Aan het begin van het toer-
nooi konden de partijen niet wor-
den ge-upload, oftewel: waren niet
live op de site te volgen. Wat er mis
was? Niemand die het weet! Tien,

dertig, honderd (!) deskundigen
kwamen langs, maar zonder resul-
taat. Pas na een aantal dagen kreeg
iemand een geniale ingeving. Pro-
bleem verholpen. De rest van
Nederland (en omstreken) kon nu
ook meegenieten van het NK.

Goed. Terug naar het dammen. De
damliefhebbers wreven onder-
tussen al in hun handen. Baljakin
en Thijssen gelijk. En het program-
ma voor de laatste ronde... Jawel...
Baljakin - Thijssen! 
Toen die ronde eenmaal aange-
broken was... Toen was het allemaal
al een stuk minder spannend. Met
dank aan Hans Jansen. Jansen
speelt sowieso een geweldig NK.
Vier overwinningen maar liefst. In
ronde tien wint hij van Baljakin.
Bizarre opzet van Jansen. Slecht
ook. Maar een valstrik van Jansen!
Speelt er rechtstreeks naartoe. De

dan 03-09. 50.49-43 09-13
(dit had ook via 08
gekund...) 51.43-39 22-27
52.32x21 26x17 53.39-33?
Winkel zoekt doelbewust
de problemen op. 35 wordt
achtergelaten om dood te
bloeden... Na 39-34 zou er
niks aan de hand zijn.
53...18-22 54.37-32 17-21
55.35-30 22-27? Vergooit de
laatste winstkans! De
remisetruc die Winkel nu
uithaalt ligt er wel erg dik
bovenop. Kansrijker was
55...21-26 56.32-28 22-27 enz.
Dit is bij het beste spel van
wit ook nog wel remise...
In de partij is het wel erg
snel afgelopen! 56.24-20
15x35 En remise gegeven
vanwege 57.25-20.

Ronde 7
G. Jansen - Messemaker 0-2

Verrassend. Messemaker
boekt een overtuigende
overwinning op Gerard
Jansen. Zie diagram. De
vraag is welke posities in
te nemen. De vraag is ook
wat het witte klaverblaad-
je waard is. In de partij-
variant: weinig. Wit gaat
eraan ten onder. 38.38-32
Handiger is 33-28, het
witte centrum communi-
ceert dan goed met het
klaverblad. 38...19-23 39.32-
27 Weer is 33-28 handiger.
Nu wordt wit op links
teruggedrongen. 39...12-17
40.31-26 17-22! 41.48-43
22x31 42.26x37 16-21 43.43-
38 21-27 44.39-34 03-08
45.34-30 23-29! 46.33x24
08-13 Wit heeft een schijf
meer. Spéélbare schijven
een stuk minder... 47.38-33

(Ook het droge 50-44?! is
verliezend) 18-22 48.37-32
27x29 49.24x33 22-27 50.30-
24 27-31 51.33-28 13-18. Wit
geeft op.

Barkel - Baljakin 0-2

Baljakin plaatst een
kansrijk offer 35...24-29
36.33x24 08-12 37.36-31
Barkel kiest het verkeerde
plan. Na 37.42-38 11-17
38.43-39 03-08 (38...17-21
39.30-25! =) 39.48-43 17-21
40.36-31! wordt het remise,
omdat 40...21-26 niet kan
vanwege een dammetje:
24-20, 20x09, 39-33, 30-25
en 35x02 W+. 37...11-17
38.31-26 03-08 Schijf 27
staat onder enorme druk!
39.42-38 23-28 40.32x23
18x20 41.30-25 20-24 De
witte stand is al niet goed
meer te verdedigen. 42.34-
30 24-29 43.46-41 19-23

44.48-43 13-18 Klaar voor
de inval! 45.42-37 23-28!
46.37-31 28-32 47.41-36
32x21 48.43-39 18-22 49.39-
33 22-28! 50.33x11 16x07
51.26x17 12x21 Wit heeft
zijn schijf terug. De
positionele prijs die hij
daarvoor betaalt is véél te
hoog! 52.30-24 29x20 53.38-
32 21-26 54.31-27 20-24
55.27-22 24-29 56.35-30 29-
33 57.22-18 15-20 58.32-27
33-39. Barkel geeft op.

Ronde 8
Scholma - Clerc 2-0

Scholma heeft met 33.45-
40 een listige combinatie
in de stand gewerkt. Té
listig voor Clerc. 33...13-18?
34.34-29! 23x32 35.44-39
35x33 36.31-27 22x31
37.36x09 W+.

Ronde 9
Clerc - Thijssen 1-1

Clerc staat onder grote
druk. Hij neemt zijn toe-
vlucht tot de ruil 32.28-22
17x28 33.32x12 21x43
34.48x39 11-17? Na eerst
34...09-13 en dan pas 11-17,
16x27 houdt zwart de druk
op de stand. Wieger
Wesselink gaf in een uitge-
breide analyse al aan dat
de stand dan erg lastig te
overleven is voor wit.
35.12x21 16x27? Overziet
het dammetje van Clerc.
36.15-10! 04x15 37.37-31
26x48 38.39-34 48x30
39.35x04 27-32 40.04-31 32-
38 41.45-40 03-09
Prachtige partij! Voor
Thijssen een teleurstellend
slot. Remise.

>>>

Jos Stokkel - Auke
Scholma
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Baljakin - Stokkel 2-0

Dit klassiekje is remise te
houden voor zwart. Stokkel
vertrouwt het niet. 43...23-
29? 44.30-25 Baljakin laat
keurig zien dat de stand nu
wél gewonnen is voor wit!
44...11-17 45.43-39 12-18 46.
28-23 19x28 47.33x11 16x07
48.27x16 18-22 49.44-40 13-
19 50.40-34 29x40 51.35x44
07-12 52.38-33 22-27 53.32x21
26x17 54.39-34 19-23 Ook
54...17-22 gaat verliezen na
55.34-30 24x35 56.16-11 en
dan bijvoorbeeld 56...19-24
57.11-06 22-27 58.25-20! En
vervolgens 59.06-01! Dit
eindspel is gewonnen voor
wit. (58.25-20 14x25 59.06-01
27-32 60.01x15 32x41 61.15-
10!W+) 55.44-40 12-18
56.40-35 18-22 57.37-32
Stokkel houdt ermee op...

8 Het Damspel juni 2005

Ronde 10
H. Jansen - Baljakin 2-0

Misschien wel de beslis-
sende partij van het toer-
nooi. Baljakin verliest en
moet Thijssen in het klas-
sement laten gaan. Jansen
heeft weer een gecompli-
ceerde stand op het bord
getoverd. Een slechte stand
bovendien. Het lijkt erop
dat Jansen gewoonweg
naar de combinatie toe
speelt. Baljakin trapt erin.
30.38-33!? 23-29? 30...14-20
en Baljakin staat gewoon
goed. 31.33x22 29x20 32.22-
17! 11x22 33.37-32 26x28
34.35-30! 22x31 35.30-24
20x29 36.39-33 29x38
37.43x01 W+

Messemaker - Stokkel 2-0

Gestroomlijnde aanvals-
partij van Messemaker.
46.36-31! Een forcerende
zet. 31-27 mag Stokkel na-
tuurlijk niet toelaten. Het
klopt allemaal precies voor
wit. 46...16-21 47.42-38 12-17
48.38-32 18-22 49.28-23 22-
28 50.23-18 28-33 51.29x38
20x29 Op rechts staat
zwart slecht. Wit moet
alleen nog even afrekenen
met de indringer op 29.
52.32-28! 25-30 53.38-32
Makkelijker is 53.28-23 30-
34 54.40-35 en 55.35-30 W+.
53...30-34 54.40-35 15-20
55.18-12 17x08 56.31-27 08-
12 57.27x16 34-39 58.16-11
12-17 Het kost allemaal
teveel voor zwart... 59.11x22
29-34 60.22-17 20-24 61.17-
11 24-30 62.35c24 34-40 63.
11-06 40-45 64.06-01 45-50
65.28-23 Stokkel geeft op.

Ronde 11
Clerc - Winkel 0-2

Winkel maakt zijn zwakke
toernooistart in de laatste
paar rondes nog een beetje
goed. Ronde 11:
overwinning op Clerc,
ronde 12: overwinning op 
Heusdens. Twee groot-
meesters in je binnenzak...
Niet verkeerd! In de dia-
gramstand verkeert vooral
Clerc in hevige tijdnood.
Hij staat prima. 42...20-25
43.29x20 25x14 44.33-29?
Rustig 44.44-40 35x44
45.39x50 30-35 46.50-44 en
daarna pas 33-29 lijkt stra-
tegisch gewonnen voor
wit. In de partij haalt Clerc
zich onnodig problemen
op de hals. Maar het duurt
nog een paar zetten voor
de problemen onover-
komelijk zijn. 45...14-20
46.15x24 30x19 47.39-34

klem wordt opengezet... Baljakin
treedt naderbij. En... vllaammm!
Pets! Dícht gaat de klem! Baljakin
blijft gewond achter. Thijssen profi-
teert, neemt een voorsprong en
staat die de rest van het toernooi
niet meer af.

The end... Zou je kunnen zeggen.
Maar de laatste ronde staat nog
steeds op het programma! (het is zo
voorspelbaar...) Baljakin - Thijssen.
Wint Baljakin dan is Thijssen geen
kampioen. Dan wordt het Baljakin
of zelfs nog Hans Jansen.
Thijssen maakt hardhandig aan al
die theorietjes een eind. Speelt
sterk tegen Baljakin. Als er al
íemand in die partij voor de winst
kan gaan dan is het Thijssen zelf!
Het wordt remise. Kees is een zeer
terechte kampioen. Twee punten
voorsprong zegt genoeg.

Even voor de goede orde. Voor we
overgaan tot de fragmenten: het
Kroda NK Dammen 2005 werd
gesponsord door vleesbedrijf Kroda
bv. Na zeer veel problemen met het
vinden van sponsors... Afhakende
hoofdsponsors en meer van dat
gedoe. Kroda sprong in en heeft het
NK gered. Hulde!
De organisatie. De organisatie
kwam voort uit het honderdjarige
Dam Genootschap Het Noorden,
1905-2005. Een heuse jubileumacti-
viteit! Ondanks alle tegenslagen...
Ondanks de soms negatieve
berichtgeving... Een toernooi
waarop Het Noorden trots kan zijn.

Stilte en ernst
Aan het eind van dit verslag past
nog een woord van stilte en ernst.
Als arbiter hadden we Douwe de
Jong aangetrokken. Samen met de

organisatie had hij de speellocatie
al verkend. Had hij al posters ver-
spreid. Door heel het land. En toen...
Toen kwam het bericht van zijn
overlijden. Totaal onverwacht...
Een drama. Voor iedereen die hem
kende... Voor het toernooi: een
tegenslag waarbij al het andere
gezeur en alle andere tegenslagen
in het niet vallen. Bijna iedereen in
de damwereld heeft wel eens een
woord met Douwe gewisseld.
Gerespecteerd door iedereen.
De In Memoriams zijn al
geschreven door mensen die hem
beter kenden dan ik...

Een woord van dank past nog voor
Eric van Sonderen. (naast alle an-
dere vrijwilligers natuurlijk) Twee
weken voor het toernooi neemt hij
vrij om arbiter te zijn. Een clublid
om te koesteren...

Weer een onnauwkeurig-
heid. De kleine foutjes
stapelen zich op. 47.38-33
was aangewezen. 47...04-
09! 48.28-23 19x28
49.32x23 09-14! Het on-
handige van 47.39-34
wordt duidelijk. 29 is een
kwetsbaar punt! 50.44-39?
Lijkt het niet te onderken-
nen. Nodig was 50.38-32
met de remisedreiging 34-
30, 36-31 en 32-28. Ook het
offer 50...16-21 51.27x16 14-
20 helpt zwart dan niet
aan twee punten, omdat
wit de 1-om-3 naar dam
gewoon toelaat met 52.32-
27! =. 50...14-20! 51.27-22?
51.38-33 geeft nog een kan-
sje op remise. 51...18x27
52.39-33 16-21 53.33-28 12-17
54.38-33 07-11. Clerc geeft
op. Zijn slechtste NK ooit?

Fragmenten NK >>>

Laatste ronde: Alexander
Baljakin - Kees Thijssen
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Ronde 12
Thijssen - Barkel 2-0

Deze ronde maar liefst vijf
overwinningen! Thijssen
stelt zijn titel (zo goed als)
veilig door in een uurtje
van Barkel te winnen.
Barkel gebruikt 16 minu-
ten voor de hele partij. Hij
trapt in een eenvoudige
forcing. 26...12-18? 27.31-27!
22x31 28.36x27 Dreigt
schijfwinst met 38-33.
28...18-22 29.27x18 13x22
30.37-31! 28x48 31.39-34
48x30 32.35x04 W+.

G. Jansen - Lemmen 2-0

Jansen forceert schijf-
winst. 42.34-29 10-15
43.29x20 15x24 44.39-34
Beter is 44.27-22 18x27
45.31x22 07-12 en dan pas
46.39-34! 44...16-21 Op
44...18-23 volgt 45.33-29!
45.27x16 18-22 46.28x06 24-
30 47.35x24 19x28 48.25-
20? Geeft de winst uit
handen. Zwart kan nu
remise maken met 48...28-
32 49.37x28 26x37. Idee
daarvan is dat zwart een
verrassende vangstelling
heeft. Bijvoorbeeld: 50.20-
15 37-42 51.15-10 42-48 52.10-
04 07-12! 53.04x07 01x12
54.06-01 12-17 en de actie
48-43 en 17-21 brengt zwart
de remise. Hieruit volgt
dat wit éérst 48.31-27 had
moeten spelen om daarna
pas door te lopen. 48...28-
33? De verkeerde kant. Nu

wint het eindspel alsnog
voor wit. 49.20-15 33-39
50.15-10 39-44 51.10-05 44-
50 52.31-27 13-18 53.05-14
50-44 54.37-32 44-35 55.14-
28 35-02 56.28-11 26-31
57.11-22 31-37 58.32x41 18-23
59.22-33 02-08 60.41-37 08-
30 61.37-31 30-02 62.31-26
02-08 63.27-22 08-30 64.36-
31 30-02 65.31-27 02-08
66.27-21 08-02 67.33-20 02-
30 68.20-14 23-29 69.14-20
29-34 70.20-25 30-13
71.25x39 13x36 72.39-11 W+.

Eindstand  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 AW + = - Pt

1 Kees Thijssen • 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 13 4 9 0 17
2 Hans Jansen 0 • 1 2 1 2 1 2 1 0 1 1 1 2 13 4 7 2 15
3 Gérard Jansen 1 1 • 1 1 0 1 1 2 1 1 2 2 1 13 3 9 1 15
4 Alexander Baljakin 1 0 1 • 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 13 3 9 1 15
5 Jos Stokkel 1 1 1 0 • 0 1 1 2 2 1 2 1 1 13 3 8 2 14
6 Bas Messemaker 1 0 2 1 2 • 1 1 1 1 1 1 1 1 13 2 10 1 14
7 Martin Dolfing 1 1 1 1 1 1 • 1 1 1 1 1 1 2 13 1 12 0 14
8 Sven Winkel 0 0 1 1 1 1 1 • 1 1 2 1 1 2 13 2 9 2 13
9 Auke Scholma 0 1 0 1 0 1 1 1 • 1 2 1 2 1 13 2 8 3 12
10 Marino Barkel 0 2 1 0 0 1 1 1 1 • 1 1 1 1 13 1 9 3 11
11 Rob Clerc 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 • 1 1 1 13 0 11 2 11
12 Dik de Voogd 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 • 1 1 13 0 11 2 11
13 Jasper Lemmen 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 • 1 13 0 10 3 10
14 Ron Heusdens 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 • 13 0 10 3 10

... verzachten de pijn ...
Een kaartje, een praatje, een zoen,
een briefje, een telefoontje,
even aanlopen of een arm om je heen.

Al deze blijken van meeleven doen ons
goed 
en verzachten een beetje de pijn
dat Douwe nooit weer bij ons zal zijn.

Anja de Jong-Vossenberg,
kinderen en kleinkinderen
Groningen, mei 2005

daarom 38.39-34 óf direct
38.31-27x27. 38...07-11 39.31-
27 22x31 40.36x27 17-22 Als
38.39-34 in plaats van
38.44-40 was gespeeld had
dit niet gekund... 41.39-34
22x31 42.26x37 23-28
43.33x22 18x27 44.38-33 11-
17 45.34-30 13-18 Geeft een
schijf voor een doorbraak.
46.30x19 17-21 47.40-34 21-
26 48.45-40 27-31 49.37-32
31-36 50.33-29 36-41 51.29-
23 18x29 52.34x23 41-47
53.35-30 26-31 Sneller is
53...12-18! 54.23x12 47-24! Z+.
54.19-14 31-36 55.32-28 47-
42 56.28-22 04-09 57.14x03
42-26 58.03x17 26x45
59.30-24 Heusdens geeft
op.

Ronde 13
Heusdens - Dolfing 0-2

De laatste ronde. Dolfing
boekt zijn enige overwin-
ning. Dat is wat mager
voor een titelfavoriet.
Thuisspeler bovendien! 
In de diagramstand speelt
Heusdens te passief 38.44-
40? En wordt vakkundig
weggevaagd... Beter was

<<<

N K D A M M E N  2 0 0 5
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Bescheiden Katwijker verrast op NK in Groningen

Bas Messemaker
realistisch naar de top

“Ik begin steeds meer van het dammen te begrijpen en dan wordt het ook steeds mooier.” Dit zegt Bastiaan (Bas)
Messemaker (van 30 januari 1983) uit Katwijk. Op het afgelopen Nederlands kampioenschap, van 3 tot en met 16
april in Groningen, kon zijn optreden worden voorzien van het predikaat ‘verrassend’, misschien nog wel niet eens
in de eerste plaats door het uiteindelijke ‘kale’ resultaat, gedeeld vijfde, als wel door zijn speelstijl, die onder meer
leidde tot zeges op Gérard Jansen en Jos Stokkel. Meer dan genoeg reden om wat nader te willen kennismaken met
de sympathieke Bas Messemaker, die vooralsnog geen loopbaan als profdammer voor zich ziet weggelegd.

zijn dorps- en leeftijdgenoot
Michiel Kloosterziel een uitstekend
richtpunt voor de jonge Bas. Kloos-
terziel speelt nu bij Hiltex en
strandde in de halve finale van het
afgelopen NK doordat hij vijfde
werd in groep 1. “In het begin zag de
trainer mij als een middenmoter;
Michiel eindigde altijd boven mij en
dat wilde ik natuurlijk proberen te
veranderen. Ik zie Michiel nog vaak,
want vorig jaar ben ik ook lid van
Rijnsburg geworden, louter voor de
onderlinge competitie. Die is daar
heel sterk en daar speelt Michiel ook
in.”
Bas Messemaker bleek talent te
hebben, en bovendien natuurlijk
ook studiezin, wat onder meer
bleek uit het feit dat hij na drie jaar
KDC gevraagd werd het Leids Dam-

genootschap te komen versterken.
“Daarmee heb ik drie jaar in de
tweede klasse gespeeld.” Weer drie
jaar later, op zijn zestiende, werd
Bas Messemaker gevraagd door
Meurs Denk en Zet uit Culemborg.
Met dit team werd hij het afge-
lopen seizoen 2004-2005 landskam-
pioen. Maar ook als ‘individueel’
dammer slaagde Bas er al snel in
zich in de schijnwerpers te plaat-
sen. Hij werd zowel kampioen van
Nederland als wereldkampioen bij
de aspiranten en vice-wereldkam-
pioen bij de junioren.
In 2003, hij was toen 20, plaatste hij
zich voor het eerst voor de eindron-
de van het NK die toen in Amster-
dam werd gehouden. Het werd een
gedeelde zesde plaats. Dat lijkt dus
op papier maar weinig slechter dan

door Albert Schootstra Als 10-jarig jongetje zou Bas Messe-
maker meedoen aan een school-
damtoernooi. Het kwam er uitein-
delijk niet van, want zijn vriendjes,
met wie hij op het toernooi een
team zou vormen, kwamen niet
opdagen toen het er werkelijk op
aan kwam. Door zijn inschrijving
kreeg hij echter wel een dampas-
poort opgestuurd. “Ik besloot toen
eens te gaan kijken op een avond
van KDC, de Katwijkse Damclub. Een
neefje van mij zou daar ook komen,
en daarom dacht ik: dat durf ik wel
aan. Dat neefje bleek er niet te zijn,
maar toch kreeg ik de smaak te
pakken.”

Richtpunt
In het prille begin van zijn loop-
baan vormden de prestaties van
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zijn resultaat van dit jaar, maar de
kenners zijn het er over eens dat
zijn spel dit jaar sprankelender was.
Vorig jaar, in 2004 dus, slaagde hij
er niet in het podium van de NK-
finale te bereiken. Auke Scholma
versperde hem in een barrage de
weg. Het jaar 2004 leek toch al wat
flets voor Bas Messemaker te ver-
lopen, maar uiteindelijk bleek dat
allemaal nog reuze mee te vallen.
De weliswaar verloren barrage
tegen Auke Scholma leverde hem
wel de titel nationaal meester op
en na in Minsk de norm te hebben
gehaald slaagde hij er op een toer-
nooi in Den Haag in om zich ook
internationaal meester te mogen
noemen.

Tentamens
Op het NK van dit jaar werd zijn
spel dus als verrassend omschre-
ven. “Het kwam voor mezelf ook als
een verrassing. Ik had het voor het
NK heel druk gehad want ik had een
hoop tentamens en daarom dacht ik
zoiets als: we zien wel wat er van
komt en waar het schip strandt.
Wellicht heb ik daardoor toch meer
ontspannen gespeeld dan anders. Ik
won fraai van Gérard Jansen en
toen dacht ik: na die prestatie kan ik
toch ook wel gewoon van Jos Stokkel
winnen. Ik nam iets meer risico dan
normaal en het lukte.”
Daartegenover stond de nederlaag
tegen Hans Jansen. “Ik nam te veel
risico en ik hield mijn hoofd ook niet
goed koel. Op de vijftigste zet gaf ik
twee schijven weg.” Het was een
zeer ‘dure’ misser, letterlijk eigen-
lijk, want door de nederlaag tegen
Hans Jansen verspeelde Bas Messe-
maker niet alleen rechtstreekse
plaatsing voor het NK van volgend
jaar, maar bovendien ook een
grootmeesterresultaat en een
bedrag van 500 euro. “Je moet in
totaal drie keer een grootmeester-
resultaat halen om ook echt groot-
meester te worden en ik heb er nog
nul”, zegt hij bescheiden.

Polen
“Er gaat veel tijd in het dammen
zitten”, aldus Bas, en dat bleek ook
na het NK in Groningen. De natio-
nale titelstrijd was nog maar amper
achter de rug of hij diende zich al in
het Poolse Gniezno te melden, waar
van 20-27 april een ‘challenge’ op de
rol stond. De hoogst geklasseerde

Nederlander in Gniezno zou zich
voor het WK plaatsen; toen de
kruitdampen waren opgetrokken
bleek die eer voor Ron Heusdens te
zijn. Bas Messemaker zou door een
zege op Igor Kirzner uit de Oekraïne
nog rond plaats 12 hebben kunnen
eindigen, maar een nederlaag
tegen Kirzner na een ‘slechte,
slappe partij’, zoals hij zelf zegt,
deed hem tenslotte finishen als
twintigste van de achtentwintig
deelnemers.
Geen WK dus nog voor Bas Messe-
maker, maar dat lijkt een kwestie
van tijd te zijn want zijn capaci-
teiten zijn er zeker toereikend voor,
aldus de echte kenners. In het
gesprekje met Het Damspel komt
Bas naar voren als vriendelijk, be-
scheiden en realistisch. Die laatste
eigenschap brengt met zich mee
dat hij bepaald niet staat te trap-
pelen om profdammer te worden.
“Ik geloof niet in het profdammen.
Er gaat te weinig geld in om. Een
wereldkampioen verdient 30.000
dollar en dat lijkt mooi, maar er zijn,
stel dat je op dat niveau kunt
komen, altijd wel vier, vijf spelers die
wereldkampioen kunnen worden.
Het is zo onzeker. Het is heus niet zo
dat ik materialistisch ben ingesteld,
maar die onzekerheid of je de ein-
djes wel aan elkaar kunt knopen,
nee, daar zou ik toch niet tegen
kunnen. Kijk, als je nou een Rus was,
daar ligt de levensstandaard veel
lager en kun je dus sneller rond-
komen.”
Vandaar dat Bas Messemaker zich
vooral stort op zijn studie rechten
in Leiden. Hij is nu vierdejaars en
heeft gekozen voor de richting
strafrecht. “Je bent in het strafrecht
met personen bezig, dat vind ik het
mooie, met individuen die toch voor
een belangrijke wijziging in hun
leven kunnen staan. Het fiscaal
recht bijvoorbeeld is niet realistisch.
Nou ja, wel realistisch natuurlijk,
maar al die cijfertjes en zo, nee, dat
ligt mij toch niet zo.”

Fitness
Bas komt overigens totaal niet uit
een ‘damfamilie’. Wel leerde hij het
spel van zijn vader, een huisdam-
mer, maar daar hield het dan ook
mee op en hij omschrijft zijn entree
in de damwereld dan ook als
‘toeval’. Het dammen is trouwens
niet zijn enige liefde: “Ik ben

behoorlijk fanatiek met fitness
bezig.” De studie, het dammen en
het fitnessen: Bas heeft het druk.
Vandaar ook dat hij nog gewoon
thuis in Katwijk woont. “Ik zou op
zichzelf best op kamers in Leiden
willen wonen, maar dan moet je er
weer bij gaan werken om dat te
kunnen betalen en die tijd heb ik
gewoon niet.”
Bas Messemaker blijft dus voor-
lopig gewoon wat hij is: rechten-
student en als dammer ‘amateur’,
zoals hij het zelf omschrijft. Maar
dat neemt uiteraard zeker niet weg
dat de damwereld nog veel van
hem zal kunnen vernemen. En dat
is niet alleen voor Bas zelf, maar
ook voor de liefhebbers die een
mooie partij op waarde weten te
schatten een prima zaak!

Geplaatst voor WK

Op de ‘challenge’ in
het Poolse Gniezno
hebben acht spelers
zich geplaatst voor het
WK: Boezjinski
(Litouwen), Getmanski
(Rusland), Ron
Heusdens, Hoeseinov
(Azerbeidzjan), Kirzner
(Oekraïne), Misans
(Letland), Nicault
(Frankrijk) en winnaar
Podolski (Duitsland)
met 13 uit 9.

Een kijk op het dammen
door Sijbrand M. van Eijk

HD juni 2005_def  29-09-2005  11:22  Pagina 11



12 Het Damspel juni 2005

Dammen, drank en Dylan
“Times are a changing”, zong Bob Dylan ooit. Ach, soms komen ze gewoon ook weer terug.
De golfbeweging der tijden zal ik maar zeggen. U begrijpt het al: het gaat over dammen en
drank. Marino Barkel op het NK in Groningen publiekelijk aan de schandpaal genageld en
Kees Thijssen door publieke praatjes met, zoals hij dat noemt, een hoog ‘boulevardgehalte’
aangetast in z’n integriteit. Ik heb de gewraakte krantenartikelen gelezen en vooral ook de
rijstebrij van al die grote en kleine ego’s op het roemruchte FMJD-Forum en kan een glim-
lach niet onderdrukken. In mijn tijd... Maar daarover straks meer.

In mijn damrubriek heb ik - met
een bepaalde mate van bewonde-
ring - gesteld dat Kees Thijssen nu
tot de heel groten behoort. Net als
Ton Sijbrands en Harm Wiersma
destijds tot diep in de nacht in de
kroeg zaten en dan gewoon voor de
titeltrilogie voltooien en eigenlijk
nog een klasse apart zijn ook. In de
negende en tiende ronde was ik
erbij toen Kees twee buitengewoon
sterk opgezette partijen (Clerc en
Heusdens) nogal knullig verknalde.
Hij liet toen na afloop aan de ana-
lysetafel hardop doorschemeren
dat-ie misschien beter niet meer zo
lang moest vertoeven in De Drie
Gezusters, de kroeg waarin volgens
mij door sommige deelnemers nog
frequenter is gedamd dan in die
bovenzaal van sportcentrum Kar-
dinge. Als ik het goed heb begrepen
heeft Kees in de resterende ronden
ook bewust ingetogener geleefd.

Trouwens, Kees wist donders goed
waar-ie mee bezig was, heeft ‘m die
twee weken slechts één keer echt
goed geraakt en dat was de avond/-
nacht voorafgaande aan de rustdag.
Verder is Kees gewoon een gezellig-
heidsdier die een bepaald sociaal
klimaat nodig heeft om optimaal te
kunnen gedijen. “Wat heeft deze
levendige stad toch veel te bieden.
Eigenlijk beschouw ik het als een
voordeel om onder deze omstandig-
heden te dammen. Ik begin het
meer en meer als aangenaam te
ervaren dat het NK hier wordt
gehouden (...) Leek ik in de eerste
ronden nog te functioneren als een
mobiele telefoon waarvan de
batterij bijna leeg is, nu voel ik me
opgeladen”, liet de 29-jarige
Amsterdammer in zijn dagelijkse
digitale dagboek weten.
En dat is toch wat anders dan je
regelmatig volgooien en de vol-

gende dag met kater (en soms ook
kegel) door een stortvloed aan
varianten te moeten zwoegen.
Marino Barkel vertelde mij dat hij
van Alexander Baljakin had verloren
omdat hij ‘nogal duf in de kop’ was.
Tegen Thijssen was het in de voor-
laatste ronde allemaal nog een
graadje erger. “Ik heet Barkel en ik
drink bier. Ik speel dertig zetten in
een kwartier en loop dan in een drie
om vier”, kreeg de Tukkerse hard-
rocker op internet als hekeldicht om
de oren. Tsja, dat is eerlijk gezegd
toch wel de spijker op z’n kop.
Los van het ethische aspect gaat het
er maar om of je je een dergelijke,
laat ik zeggen losse levenswijze
kunt permitteren. Zowel Thijssen
als Barkel bleef in zijn normale
ritme, maar allebei wel op een
andere manier.

Sijbrands en Wiersma
In de jaren zeventig had je Ton
Sijbrands en Harm Wiersma en
neem van mij maar aan dat die
mannen ook in de kroeg tot het
grootmeestersgilde behoorden. De
Maestro uit Muiden leek met zijn
‘uitspattingen’ het meest op
Thijssen, Wiersma daarentegen
placht volgens mij nog wel eens
een tandje dieper te gaan. Tijdens
die beroemde WK-match met
Anatoli Gantwarg werd de Sovjet-
superster niet alleen onder de tafel
gedamd maar ook gedronken, en
ging Wiersma ‘s nachts vrolijk nog
even door waar zijn tegenstander
afhaakte.
Ik heb Harm ook in 1979 mee-
gemaakt op het open NK in Ams-
terdam. Je kon toen voor de partij
beter geen sigaret in zijn buurt
opsteken, op gevaar van ont-
ploffing, daarvoor waren de alco-
holdampen nog te hevig. Enigszins
giechelig zei hij me gedag, maar

Door Fred Ivens

Stampartij
Dat drank en dammen bij de allersterksten schijnbaar heel goed samen kunnen gaan, bewees Harm
Wiersma (zwart) the day after the night before, op 12 juli 1979 tegen Peter van Harten. Het is nog steeds
de stampartij van de Wiersma-variant in de 33-28 18-22-opening (het is met onze nomenclatuur treurig
gesteld. Wie verzint er wat beters?):
1.33-28 18-22 2.38-33 12-18 3.31-26 7-12 4.37-31 19-23 5.28x19 14x23 6.32-27 23-28 7.34-29 20-24 8.29x20 15x24
9.40-34 1-7 10.34-30 9-14 11.30x19 14x23 12.45-40 10-14 13.40-34 14-20 14.34-29 23x34 15.39x30 28x39
16.44x33 20-25 17.49-44 25x34 18.44-39 34-40 19.35x44 5-10 20.42-38 10-14 21.47-42 14-19 22.41-37 3-9 23.50-
45 19-23 24.33-29 23x34 25.39x30 13-19 26.38-33 8-13 27.44-40 9-14 28.42-38 14-20 29.43-39 19-23 30.30-24
20x29 31.33x24 23-28
32.38-33 4-10 33.40-34 10-14 34.34-30 2-8 35.39-34 28x39 36.34x43 16-21 37.27x16 18-23 38.45-40 12-18 39.37-32
8-12 40.32-27 23-28 41.27-21 28-33 42.43-38 33x42 43.48x37 18-23 44.30-25 23-28 45.24-20 2-0.

In dat toernooi veroverde Wiersma ook de scalp van weerman Harry
Otten. Na 24. ... 20-24 25.29x20 15x24 26.46-41 12-17 27.41-37 3-9 28.36-31 7-12
29.31-26 4-10 30. 34. 32-27 12-18 31.45-40 8-12 32.40-34 was hij snel klaar door
25-30 33.34x25 24-29 34.33x24 19x30 35.35x24 18-23 36.28x8 17x28 37.8x17
11x44 Proost!
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speelde vervolgens wel een aantal
wereldpartijen waarvan er eentje
zelfs een soort eeuwigheidswaarde
als stempel heeft opgeplakt gekre-
gen (zie techniek). Kortom,
Wiersma kon zich die escapades
kennelijk permitteren.
Het heeft natuurlijk ook met de
tijdgeest te maken. Op internet las
ik een beroemde uitspraak van Jan
Timman. De schakende generatie-
genoot van Sijbrands en Wiersma
merkte in een interview over de
aanstormende jeugd onder aanvoe-
ring van Jeroen Piket ooit op: “Ze
roken niet, ze gaan vroeg naar bed
en drinken alleen maar melk. Dat
kan dus nooit wat worden.”
Een van mijn laatste klussen als
sportjournalist was in 1981 de finale
Europa Cup schaken tussen Moskou
en Volmac Rotterdam in Bad
Lauterberg. ‘s Avonds werd er in
een hotelkamer met wodka, bier en
whisky intensief geanalyseerd,
waarbij het ontzag van de mindere
goden voor de grootheden Viktor
Kortsnoj en Jan Timman in het oog
sprong (dat is bij ons meestal
anders). Ik schreef toen in mijn
damrubriek: “Ik begreep er weinig
van maar voelde me zeer verwant”.
Ik herinner me ook nog het WK van
naar ik meen 1990. Daar in Gronin-
gen, jawel, speelde Jannes van der
Wal niet zijn beste toernooi maar
was wel hele nachten aan het
bridgen in café De Evenaar.
Na de drinkebroers kwamen dus de
melkmuilen. Illustratief in dit ver-
band is de anekdote van Henk de
Witt op het FMJD-Forum. Op het
NK van 2001 in Zwartsluis probeer-
de de Delftse dammer/organisa-
tor/kunstenaar als mental coach
van Ron Heusdens zijn pupil van
diens (dam)computer af te houden
en zich eens in de kroeg te laten
ontspannen. Met de grootst mo-
gelijke moeite kreeg hij Heusdens
mee, maar na één colaatje was het
wel weer genoeg.

Ach, ik was er in 1959 al bij, bij de
match tussen Marcel Deslauriers en
Iser Koeperman. De slanke Sovjet-
strateeg, begeleid door de kleine
bondssecretaris (en KGB’er?) Kozlov

hield er een bijkans ascetische
levenswijze op na. Wandelen, ‘s
middags rusten en een niet al te
zwaar op de maag liggende stukje
kip bij het diner. Toen de kleine,
wat corpulente Canadese titelver-
dediger naar zijn geheim werd
gevraagd, wees hij bulderend van
de lach op z’n nog halfvolle glas
wijn en stak nog eens de brand in
een grote verse sigaar. Dat hier de
asceet het van de levensgenieter
won (22-18), had mijn inziens wel
meer met aanleg dan met levens-
wijze te maken.
Na Koeperman kwam Andris
Andreiko en die kon weer evengoed
zuipen als dammen. Hij heeft
tijdens een Suikertoernooi in
Amsterdam wel eens stomdronken
achter het bord gezeten. En nu: wel,
Alexander Georgiev weet bij wijze
van spreken niet eens hoe je bier
schrijft.

PS: Voor wie het nog niet heeft
begrepen: dit artikel is dus pro-
Thijssen ...

Brief van lezer
Dambond zelf aan zet
bij convenant goed gedrag
In het decembernummer van Het Damspel meldde het
KNDB bestuur opgetogen dat het NK dammen was
toegewezen aan het 100-jarige Damgenootschap Het
Noorden. Men was onder de indruk van een professionele
powerpointpresentatie die de enthousiaste organisatoren
voor het bestuur hadden afgespeeld. Naar garanties werd
niet gevraagd, de bobo’s waren allang blij dat men het
belangrijkste nationale damevenement op het laatste
moment had weten te slijten.
Terecht tikte Auke Scholma de bond tijdens de sluiting
publiekelijk op de vingers. Het Groningse ‘bod’ was
gefundeerd op drijfzand en had nooit mogen worden
gehonoreerd. Dat er uiteindelijk gewoon gespeeld is mag
een klein wonder heten. In de jacht op sponsors kwam het
vrijwel geheel uit studenten bestaande comité tenslotte uit
bij het eigen thuisfront, dat zo goed was een duit in het
zakje te doen. Met de aanvullende steun van sportmin-
nende noordelijke instanties kreeg men de zaak rond,
inclusief een aantrekkelijk nevenprogramma. Er werd een
informatieve website bijgehouden met actuele analyses en
zeer leesbare columns van onder anderen Michiel
Kroesbergen.
Opmerkelijk was ook het optreden van arbiter Eric van
Sonderen, die de betreurde Douwe de Jong verving. Van
Sonderen repareerde hoogstpersoonlijk een wel erg
vreemde wedstrijdregel van de bond, door de spelers vooraf
te melden dat hij geen gebruik zou maken van zijn
bevoegdheid een remise tussen de 40e en 50e zet van een
reglementaire nul te voorzien.
Bij alle improvisatie bleef het vooral voor de dammers
behelpen: geen startgeld, een karig gevulde prijzenpot, met
zijn tweeën op een hotelkamer en een veel te kleine
speelzaal in sportcentrum Kardinge. Maar het gros weer-
stond de verleiding het vertier elders te zoeken en zorgde
voor het aardigste NK sinds jaren, dat in de slotfase werd
ontsierd door het slecht getimede ‘zuipgedrag’ van Marino
Barkel, die met een stuk in de kraag als een kind verloor
van Kees Thijssen en daarmee het toernooi van een
spannende finale beroofde en zijn collega-dammers in
diskrediet bracht. Het incident werd nogal uit zijn verband
getrokken na een begrijpelijke, maar nogal overtrokken
reactie van Kroesbergen, die vooral afbreuk deed aan de
prestatie van topsporter Thijssen. Publiciteit leverde het
natuurlijk wel op want zo gaan die dingen. In het Dagblad
van het Noorden druppelde de kwestie zelfs een week lang
na, al viel over het toernooi zelf weinig meer te lezen.
Het relletje bracht bondsvoorzitter Meurs ertoe bij de
sluiting iets te opperen over een convenant inzake goed
gedrag. Een prima gedachte, vermits het bestuur daarin
dan in de eerste plaats de eigen verplichtingen opneemt. In
Groningen is de damsport er dank zij de inzet van de
plaatselijke organisatie en de strijdlust én discipline van de
meeste dammers nog goed van afgekomen. Twee weken
lang streden frustratie en verrukking zowel op als om het
bord om voorrang. Wat wil een sport die als saai en duf te
boek staat nog meer.

Bert Dollekamp
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Een mijlpaal is bereikt! Dit jaar
wordt in Den Haag het tiende The
Hague Open gespeeld, met voor de
zesde keer Axioma Groep als hoofd-
sponsor. Axioma Open 2005 zal
weer een ideale mix zijn van top-
dammen en recreatiedammen. Het

sterkst bezette open toernooi ge-
combineerd met een zeer breed
deelnemersveld. Dankzij hoofd-
sponsor Axioma Groep en een reeks
subsponsors kent Axioma Open
2005 weer een rijk gevulde prijzen-
pot, zowel voor het hoofdklasse-
ment als diverse subklassementen.
Het toernooi duurt weer acht dagen
- van zaterdag 16 juli tot en met
zaterdag 23 juli- waarin negen ron-
des worden gespeeld. Tijdens het
toernooi wordt ook het NK aspiran-
ten gespeeld en zijn er diverse
nevenactiviteiten.
Axioma Open wordt gespeeld in
het riante zalencentrum van Bow-
lingWorld Zuiderpark aan de Mr. P.
Droogleever Fortuynweg 79.
Behalve de rustige speelzaal is er
ook een aparte bar annex analyse/-
nabespreekruimte waar tegen zeer
schappelijke prijzen consumpties

zijn te verkrijgen. BowlingWorld
Zuiderpark bevindt zich in het
Zuiderpark aan de zijde van de
Melis Stokelaan. Het is goed te
bereiken per auto en openbaar
vervoer en er is ruimschoots gratis
parkeerruimte aanwezig.
Inschrijfgeld: € 35 voor senioren,
€ 17,50 voor jeugd en Internationaal
Meester en gratis voor Internatio-
naal Grootmeesters. Bij 100 deelne-
mers bedraagt het prijzengeld ten
minste€ 3500, met als eerste prijs
€ 1000. Er zijn ook prijzen voor sub-
klassementen en ratingklasse-
menten.

Deelnemers kunnen zich opgeven
door het inschrijfgeld over te ma-
ken op Postbankrekening 5826700
t.n.v. Stichting The Hague Open,
Den Haag, onder vermelding van
inschrijfgeld Axioma Open. U kunt

Gep Leeflang

Blind
Met samengeknepen billen zat ik
achter internet of zapte ik naar een
tv-zender waarvan de teletekst-
voorziening me vertelde hoe het er
in Schiedam voorstond. S
inds Ton Sijbrands als een hoffelijke
gentleman, maar tegelijkertijd
ongenaakbare reus ritsen tegen-
standers van het bord mepte en
even later ook Erno Prosman achter
de simultaantafel zonder een bord
te zien een gigantisch inbeeldings-
vermogen bleek te hebben, was er
nog maar één vraag: beheersen al
‘onze’ toppers dat kunstje? De abso-
lute wereldtoppers wel te verstaan,
want dat ook het gepeupel faam kan
verwerven met het fenomeen blind-
dammen is op voorhand een illusie.

Ziedaar in de arena voor het eerste
‘WK blinddammen’: Georgiev,
Tsjizjov, Schwarzman, Clerc, Gant-
warg, Heusdens, Thijssen, Samb en
Wiersma. Geen Sijbrands dus en
geen Prosman. Een WK zonder deze
giganten is natuurlijk geen WK en
die aanduiding slaat bij een
invitatietoernooi sowieso nergens op.

Maar is in het land der blinden een-
oog dus koning? De nieuwsgierigheid
kwelde me mateloos.

Slapeloze nachten in de aanloop
naar de titanenstrijd. En na de start
een euforische jubelstemming bij
het zien van bovenmenselijk top-
niveau. Maar al snel ook enorme
deceptie. Menselijke blunders.
Drama. Topgrootmeesters die het
spoor bijster raken. Zou Sijbrands nu
ook achter internet toekijken? Ik
veronderstelde dat hij gniffelend het
hoofd moet hebben geschud... De
prestaties van hem, Koning Twee-
oog, werden in de aanloop naar dit
kampioenschap kritisch belicht door
sceptici. Hij, de ware grootvorst in de
wereld der blinden, speelde tegen
gepeupel in plaats van spelers van
stand, zo werd er geroepen. Maar
een stelling is een stelling en als je er
meer dan twintig kunt doorrekenen
tegen competitiespelers mét bord,
dan zul je toch echt wel één partij
tot het einde kunnen afwerken
tegen een wereldtopper zonder bord.

De heersende wereldkampioen
schatte ik op voorhand hoog in. Hij,
Georgiev, had tijdens het laatste

huzarenstukje van Sijbrands beleefd
geantwoord op vragen wie
Sijbrands’ prestaties zouden kunnen
evenaren. Hijzelf? Bescheiden wuifde
hij het weg. Ere wie ere toe komt.
Maar je zag de nieuwsgierigheid in
zijn eigen ogen.

Hoe zat het met Harm Wiersma?
Hem zag ik ooit ter demonstratie
een blindpartij spelen tegen
Sijbrands. Schitterend duel, remise.
Geen gezichtsverlies voor beiden.
Gefakete partij.

Vroegtijdige climax in Schiedam:
Wiersma, onbetwist één van onze
grootste spelers ooit, verslikte zich
vreselijk tegen Georgiev. Een
probleem met de laptop waarop hij
de zetten intikte ging er aan vooraf.
Dat hij ineens zijn zetten op briefjes
moest noteren, vereiste te veel van
hem, verklaarde hij na afloop. De lol
was eraf, zei hij. Hij trok zich terug.

Het deed me direct weer denken aan
Sijbrands. Ook hij trok zich ooit
terug, tijdens het NK in Apeldoorn.
Boos over aanhoudend getimmer
van stoffeerders en de ‘concessie’
van de organisatie dat zou worden

Mijlpaal in Den Haag: voor tiende keer The  Ha

Van boven naar beneden
en van rechts naar links:
Cor Stapper, Jan de Koning,
Alex Kruyshoop, Fred
Ivens, Richard van Diggele
en Jan Kok.

14 Het Damspel juni 2005
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Spannend
Open NK

veteranen 2005
Het KNDB-bestuur heeft het veteranentoernooi van de Wageningse
damvereniging WSDV de status ‘Open Veteranenkampioenschap van
Nederland 2005’ toegekend. Het eerste open NK veteranen werd
gespeeld in de leeftijdscategorieën 50+, 60+ en 70+ en was van begin
tot eind een spannende aangelegenheid. Gespeeld werd in het
clubhuis van damvereniging WSDV ‘De Doorbraak’ in een gezellige,
maar vrij gehorige speelzaal.

Geert van Dijk, GMI, was dat
in de categorie 70+. Maar de
eerste drie ronden konden de
uitgesproken favorieten niet
excelleren. Frank drie remises
op rij en Geert twee remises
en een nederlaag tegen Anko
Baksoellah. Dat had niemand
verwacht. Daarna kwamen de
heren op stoom. De ene
overwinning na de andere
boekend, werd ronde na
ronde de achterstand op de
koplopers verkleind. Met nog
een ronde te gaan was het
aan kop van de ranglijst
dringen geblazen, mede door
een verrassend sterk optreden
van 70+-speler Dirk van der
Stelt. Een voor de toppers
vrijwel onbekende speler. Ook
de met een pet op spelende
Wiebren de Vries was op
dreef. Op een geheel eigen
stijl bleef Wiebren van begin
tot eind kanshebber. Een
stunt leek mogelijk.
De sterke Zeeuw Aart
Walraven verknoeide zijn
kansen door een foutief offer
tegen Ad van Tilborg.
Vreselijk balen!
Harry van der Vossen kreeg
pech met zijn auto. Dat kon
niet verhinderen dat Harry
zichzelf overtrof en mee ging
spelen om de prijzen. Harry
bleef voor het eerst in zijn
damleven in een meerdaags
toernooi ongeslagen.

door Henk Kleinrensink en Geert van Dijk Theo Dijkstra deelde vooraf al
mee aan zijn 60+-concurren-
ten dat de vorm er niet was.
Hij heeft dat goed aan-
gevoeld. Toernooi-initiatief-
nemer Henk Kleinrensink
speelde een gedegen toer-
nooi, kwam niet in moeilijk-
heden waardoor een hoge
eindklassering niet meer dan
logisch was.
Met nog één ronde te gaan
kon het nog alle kanten op. Zo
moest Henk Kleinrensink
tegen clubgenoot Arie
Janssen van Doorn. Henk had
titelkansen in de 60+-klasse
en Arie in de 50+. Henk won
door een vrij simpele dam-
combinatie.
Uitgerekend in de achtste en
laatste ronde troffen de
matadoren Frank Teer en
Geert van Dijk elkaar. De
climax van het kampioen-
schap. Geert had snode
plannen en opende met 35-30.
Dat beloofde wat!
Uiteindelijke werd het een
vredige remise.
Ook Wiebren de Vries en Dirk
van der Stelt bleven het
geweldig doen, met als
resultaat dat Wiebren even-
veel wedstrijdpunten scoorde
als Henk Kleinrensink en

Op de openingsdag van het
toernooi werden de deelne-
mers getrakteerd op vijf
consumptiebonnen en cake
bij de koffie. Na een deels
geleide loting werd tijdens de
opening het woord gevoerd
door Jan Hoeks, voorzitter van
WSDV, Henk Kleinrensink en
de vice-voorzitter Rien den
Hartog van de Wageningse
sportraad. Henk Kleinrensink
stelde vast dat de veteranen
vijf dagen lang geen bij-
nummer maar hoofdnummer
zullen zijn. Rien den Hartog
sprak vriendelijke woorden
en verrichtte de openingszet
aan het bord van Europees
veteranenkampioen Frank
Teer. De strijd over acht ron-
den Zwitsers kon beginnen.
Na ongeveer twee uur spelen
worden de deelnemers op-
geschrikt door het onwel wor-
den van Kees Versluis. Snel
ingrijpen van organisatiearts
Cees Kentie was geboden. Een
ambulance was snel ter
plekke. Een operatie bleek
noodzakelijk. Aan het eind
van het toernooi wordt
Versluis nog in coma gehou-
den. Zijn toestand is zorgelijk.

In de grootste leeftijds-
categorie, 60+, was geen
uitgesproken favoriet aan te
wijzen. Frank Teer was dat
wel in de categorie 50+ en

gevraagd of er zachter kon worden
getimmerd. Een klap voor het
toernooi, maar misschien had hij als
voorvechter van professionele
speelomstandigheden wel gelijk.

Wiersma ook? Ik haalde me de stand
van de blunder tegen Georgiev, kort
tevoren op een diagram gezien, weer
voor ogen en herinnerde me hoe
vermoeid Sijbrands oogde na die
slopende blindsimultaans. Wiersma
werd gewoon geveld door de man
met de hamer.
Dat hij zich terugtrok gaf geen pas.
Onsportief en toernooivervalsend;
waar Georgiev tegen hem voor man
met de hamer had gespeeld, kregen
Wiersma’s resterende tegenstanders
de punten cadeau.

Het sportieve hoogtepunt van het
‘WK’ was het slotgebaar.
Schwarzman kwam nadat hij de
zege tegen Wiersma cadeau kreeg
naast Georgiev. Schwarzman besloot
van een barrage af te zien. De
Koning, in het land der blinden, was
Georgiev.

uw adresgegevens alvast doorsturen door
een mailtje aan Alex Kruyshoop:
alexkruyshoop@gmail.com.
Vermeld hierbij naam, adres en telefoon-
nummer. De organisatie is in handen van
Stichting The Hague Open. Het bestuur
van deze stichting - zie foto - heeft de
volgende samenstelling: Fred Ivens (voor-
zitter; DC Den Haag), Cor Stapper
(secretaris; DC Den Haag), Jan Kok
(penningmeester; DC Den Haag), Alex
Kruyshoop (toernooisecretaris; DC Den
Haag), Jan de Koning (Tomahaôk
Westland) en Richard van Diggele (ADC,
Alphen aan den Rijn).

Axioma Open wordt mogelijk gemaakt
door de volgende sponsors: Axioma
Groep, Meurs Groep, Van Leeuwen &
Meurs, Caminada Notarissen, Stimuka,
Haeghe Groep, SCT Accountants,
BowlingWorld Zuiderpark en Stomerij
Intercleaning.

he  Hague Open
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Frank Teer en dat Dirk gelijk
eindigde met Geert van Dijk.
Weerstandspunten moesten
de beslissing brengen. De
ongeslagen, moeilijk te klop-
pen 70-plusser Jan Slinger-
land wist op de valreep
keurig het brons te pakken.
Na een enerverende slotronde
gingen titels en prijzen naar:

50+ 1e Frank Teer
2e Harry van der Vossen
3e Arie Janssen van

Doorn
60+ 1e Wiebren de Vries

2e Henk Kleinrensink
3e Theo Dijkstra

70+ 1e Geert van Dijk
2e Dirk van der Stelt
3e Jan Slingerland

Elke leeftijdscategorie was
even belangrijk. De gewon-
nen prijzen waren voor elke
categorie gelijk.
Het overall klassement werd
op weerstandspunten ge-
wonnen Frank Teer. Hij won
aldus de Geert van Dijk-trofee
en ontving hem uit handen
van de grootmeester zelf.
Beste dame was Barbara
Graas. Zij ontving een fraaie
legpenning. De ingeleverde
directe combinaties werden
beoordeeld door Geert van
Dijk in samenwerking met de
voorzitter van de Gelderse
Dambond, Jozef Linssen. Uit
elke categorie werd de
mooiste gekozen. De uit-
gekozen combinaties wonnen
een eerste, tweede en derde
prijs. Alle drie de combinaties
werden op een humoristische
wijze gedemonstreerd door
Geert van Dijk. De aller-
mooiste werd uitgevoerd door
Jan van den Hooff. De andere
twee winnaars van een
enveloppe met inhoud waren
Frank Barten en Laurens
Leimena.
De voorzitter van de KNDB,
Haitze Meurs, hield een
boeiende toespraak. Hij had
voor elke prijswinnaar een
vriendelijk woord en hing
hen de fraaie eremedaille met

lint om. Jozef Linssen over-
handigde de enveloppen met
inhoud. Henk Kleinrensink
maakte bekend dat ook vol-
gend jaar WSDV het plan
heeft de week na het NK
algemeen een veteranen-
toernooi te organiseren.
Indien mogelijk wederom het
Open NK Veteranen in de
leeftijdscategorieën 50+, 60+
en 70+. Wat dat laatste betreft
kon bondsvoorzitter Haitze
Meurs nog geen groen licht
geven.
Namens de 56 deelnemers
deelde de enthousiaste Wim
Bennink de nodige veren uit.
Ook de dames voor inwen-
dige verzorging Trudy en Wil
werden uitgebreid door hem
in het zonnetje gezet. Een
spontaan door hem opgezette
collecte leverde 150 euro op
ten behoeve van de nood-
zakelijke verbouwing die het
WSDV-clubhuis binnen af-
zienbare tijd moet ondergaan.
De arbitrage tijdens het
toernooi was de eerste drie
dagen in vertrouwde handen
van Henk van der Vegte en de
laatste twee dagen in handen
van Herman Ketelaars.
Toernooileider Gerhard
Gerritsen zorgde voor een
vlekkeloos verloop.
Damvereniging WSDV heeft
zich een goed gastheer
getoond.
Na het afsluitende buffet was
het de wens van de meeste
deelnemers elkaar opnieuw
in Wageningen te treffen in
2006.
Voor, tijdens en na het toer-
nooi was er belangstelling
van zowel de plaatselijke als
de regionale pers voor het
damgebeuren. Ook Wage-
nings wethouder van sport,
Jochem Borgesius, was een
middagje belangstellend
aanwezig.
Aan de overall winnaar Frank
Teer stelde Henk Kleinrensink
de vraag hoe hij het Open NK
Veteranen in leeftijdsklassen
had ervaren. Frank was heel
beslist: daar is toekomst voor.
Maar belangrijk is hoe de
opstelling zal zijn van de
KNDB. Opvallend vond Frank

dat in verhouding vrij weinig
50-plussers van formaat aan
het kampioenschap hebben
deelgenomen. Kijken zij eerst
de kat uit de boom? Frank
verwacht dat in de toekomst
de veteranen kampioen-
schappen meer en meer
deelnemers zullen trekken
zowel kwantitatief als
kwalitatief. Er is voldoende
potentie!
Tot zover Henk Kleinrensink.

Geert van Dijk neemt het nu
over.
Toernooiwinnaar Teer was
zo vriendelijk een gedeelte
van één zijner partijen te
bespreken. Wij geven hem
graag het woord

F. Teer - A. Janssen van Doorn
21-4-2005 6-e ronde NK
Veteranen

Stand na 40.38-32

Nadat Arie de hele partij een
beetje onder druk had ge-
staan, maakte hij in de dia-
gramstand een fout. 40...15-
20? Er volgde 41.33-28.
Uiteraard kan zwart nu niet
13-19 spelen door 42.30-24
20x29 43.27-22 18x38 44.39-33
23x32 45.33x2.
Wellicht door de druk van de
partij vindt Arie niet de juiste
verdediging die bestaat uit:
41...14-19 42.25x14 19x10
43.28x19 13x24 44.30x19 3-9 en
omdat na 45.35-30 9-14 46.39-
33 14x23 47.33-28 23-29 48.41-37
zwart zowel via 16-21 18-22 als
17-22 29-33 een goede remise
heeft, is 41 ... 14-19 een
redding.
In de partij volgde na 41.33-28
23-29 42.28-23 (misschien kan
wit nog beter 42.30-24 29-33
43.24x15 33x31 44.26x37
spelen, maar ik vond de stand
na 3-9 moeilijk te taxeren of

berekenen.
42...13-19 zwart capituleert, en
had moeten spelen 29-33,
maar ook dat levert wit een
mooie stand en waarschijnlijk
winst op via  43.39x28 18x29
44.41-37 17-21 45.26x17 12x21
46.27-22! met het plan 48-43
en 30-24. 43.23x34 20-24
44.39-33 18-23 45.34-29 23x34
46.30x39 19-23 47.33-28 14-19
48.41-37 3-9 49.39-34 17-21
50.26x17 12x21 51. 48-43? een
slordigheid door tijdnood;
hoewel ik zelf wel 50 zetten
had genoteerd was ik niet 100
procent zeker of ik er genoeg
had omdat Arie nog maar 48
zetten op zijn formulier had
staan. Met nog een paar
seconden op de klok speelde
ik toch maar nog even een
zet. Wit had echter 48-42
kunnen spelen dat wel wint
of nog sterker het offer 35-30
25-20, nu na 48-43 heeft zwart
remisekansen, zie de
opmerking bij zet 52. 51...09-14
52.43-39 8-12? (beter 8-13 53.27-
22 21-26 54.34-30 16-21 55.39-34
24-29 56.22-17 21x12 57.28-22
29x40 58.35x44 23-29 en wit
gaat niet meer winnen) 53.37-
31 en zwart geeft het op,
omdat na 21-26 wit wint door
54.39-33 26x37 55.32x41 23x21
56.34-29. Via 53...14-20
54.25x14 19x10 55.28x30 21-26
had zwart echter nog tegen-
stand kunnen bieden, omdat
dan 56.39-33 remise wordt,
maar na 56.30-24 26x28 57.24-
19 zal wit wel winnen.

Wij gaan nu verder met een
fragment uit een andere
partij uit de zesde ronde.

D. den Ouden-G.E. van Dijk

Zwart heeft voordeel en
besluit wit verder onder druk
te zetten. 42...19-24. Door de
dreiging 24-30 is wit

gedwongen met schijf 34 te
spelen. 43.34-29 14-20 Op
43.34-30  zou zwart met 24-29
en 14-20 ook in het voordeel
zijn gebleven. Welk nadeel
men kan accepteren is
moeilijk in te schatten.
44.25x14 9x20 45.42-38 3-8
46.48-43? Niet de beste. Een
betere verdediging was 38-32
geweest. Er is dan nog leuk
slagwerk mogelijk met: 18-23
29x18 24-30 35x24 20x27 18-12
27-32! 37x28* 8-13 12x21 16x27
en het zal wel remise worden.
Ook zonder dit zetje krijgt wit
meer spel dan in de partij.
46...17-21 47.43-39 18-22!
Forceert de winst. 48.37-32 22-
28! Wit gaf het op. Een leuk
slot.

Ten slotte nog een standje uit
de vijfde ronde. De partij M.J.
Walraven-A. van Tilburg
eindigde wel heel dramatisch
voor de witspeler.
35.27-22?? 18x27 36.37-31 8-13
37.31x22 23-28 38.16x27 28x50

Walraven kwam al spoedig
tot de pijnlijke ontdekking
ontdekking dat hij op de 35e
zet had kunnen winnen .
Want wat moet zwart
antwoorden op 35.37-31? 
Op 8-12 volgt 27-22 18x27 31x22
21-26 22-18
Op 23-29 33x15 21-26 15-10 of 6-
11
Op 21-26 33-28, enz.
Voor de volledigheid: 23-29
33x15 4-10 15x4 21-26 4x22
26x17 helpt ook niet!
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Tot slot de volledige eindstanden:
Cat AW + = - Pt WP SB

1 Frank Teer A 8 4 4 0 12 78 117
2 WiebrendeVries B 8 4 4 0 12 72 104
3 HenkKleinrensink B 8 4 4 0 12 72 103
4 TheoDijkstra B 8 3 5 0 12 79 105
5 AdvanTilborg B 8 4 3 1 12 78 100
6 HarryvanderVossen A 8 3 5 0 12 75 100
7 GeertvanDijk C 8 4 3 1 12 71 93
8 DirkvanderStelt C 8 4 3 1 12 69 97
9 ArieJanssenvanDoorn A 8 4 2 2 10 82 94
10 RaphaelMartens A 8 3 4 1 10 77 90
11 AartWalraven B 8 4 2 2 10 75 87
12 JanSlingerland C 8 2 6 0 10 73 87
13 JanvandenHooff B 8 3 4 1 10 72 83
14 EdHolstvoogd B 8 3 4 1 10 67 80
15 LeoSteyntjes C 8 4 2 2 10 66 73
16 LaurensLeimena A 8 4 2 2 10 64 67
17 FrankBarten C 8 4 2 2 10 57 68
18 AnkoBaksoellah A 8 3 3 2 9 80 84
19 FredToetenel B 8 4 1 3 9 69 65
20 PietJonkers B 8 4 1 3 9 68 64
21 WoutvandeGroep B 8 2 5 1 9 66 66
22 ArieStehouwer B 8 2 5 1 9 64 65
23 DickdenOuden B 8 2 4 2 8 72 63
24 JanTerpstra A 8 3 2 3 8 70 63
25 JaapvanHierdensr. A 8 2 4 2 8 70 62
26 BarbaraGraas A 8 2 4 2 8 69 65
27 DerkKleinrensink A 8 2 4 2 8 68 57
28 JanFokkink B 8 2 4 2 8 67 63
29 CeesKentie C 8 2 4 2 8 63 59
30 BobKersten B 8 2 4 2 8 63 56
31 HermanvanWesterloo B 8 4 0 4 8 63 46
32 HenkKamminga A 8 3 2 3 8 58 49
33 IepiePoepjes-Koopman A 8 3 2 3 8 58 44
34 JohandeJong C 8 1 5 2 7 67 53
35 JanHoeks B 8 2 3 3 7 66 50
36 FredVersteeg B 8 1 5 2 7 65 57
37 LeovanTeijlingen A 8 1 5 2 7 61 49
38 WimBennink B 8 2 3 3 7 60 36
39 WimBrugmans B 8 2 3 3 7 60 35
40 DickvanOmmeren C 8 0 7 1 7 57 47
41 HiddeRisselada B 8 2 3 3 7 57 46
42 WillemJolink B 8 1 5 2 7 56 45
43 TonSchockman A 8 2 3 3 7 55 40
44 JanvanOosterhout A 8 3 1 4 7 53 28
45 TonHolla B 8 2 2 4 6 61 34
46 JoopvanderKlift B 8 1 4 3 6 59 40
47 GerritdeWinkel C 8 2 2 4 6 57 27
48 ArievanDiggele B 8 1 4 3 6 55 34
49 JaapvanWalsem B 8 1 4 3 6 54 36
50 WimvanKouwen B 8 2 2 4 6 51 19
51 HermanBooijink B 8 1 3 4 5 46 15
52 GerritvanderSteeg B 8 1 3 4 5 41 14
53 FransBlaas B 8 0 4 4 4 57 26
54 Quirinisv.Hazendonk C 8 2 0 6 4 52 12
55 GertVonk B 8 0 3 5 3 49 14

Henk Boers ‘ridder’
Ook dit jaar zijn er in de damwereld
weer koninklijke onderscheidingen
gevallen. Henk Boers (Zwartsluis)
werd ridder, Sibbele Reekers
(Woudsend) lid van de Orde van
Oranje-Nassau.
Henk Boers - zie foto - heeft zijn
onderscheiding vooral te danken aan
zijn bijdrage als secretaris/-
coördinator van het organisatie-
comité van het NK Dammen 2001 en
het WK Dammen 2003 in de gemeente Zwartewaterland en als secretaris/-
coördinator bij de laatste twee wereldrecordpogingen blindsimultaandammen
van Ton Sijbrands in Lutten. Bovendien was hij van 1995-2001 secretaris en
algemeen adjunct van de PODB. Van 2000-2003 was hij secretaris en mede-
oprichter van de Trust of 100 Kings. Daarnaast heeft hij diverse damboeken en
jubileumboeken voor de PODB (2002), Tamek Damkring Marknesse (1994),
damvereniging DSS Zwartsluis, muziekvereniging Voorwaarts Zwartsluis (1999)
en voetbalvereniging DESZ in Zwartsluis samengesteld. In 2001 heeft Henk
Boers i.s.m. Stoffel Voerman en de Historische Vereniging Zwartsluis een foto-
boek samengesteld dat in Zwartsluis huis aan huis gratis is aangeboden door de
gemeente Zwartsluis. Vorig jaar was hij secretaris in het organisatiecomité van
het Eerste Open Darts kampioenschap van Zwartewaterland.
Sibbele Reekers werd samen met zijn zus Meike Nagelhout-Reekers
onderscheiden.

Brief van lezer

Onsportief?
Kees Thijssen - Evert Dollekamp, vierde ronde clubcompetitie Ereklasse. Resultaat
0-2. Hijken DTC wint mede hierdoor van Hiltex met 11-9. Tot zover niets
bijzonders. In de partij deed zich echter een merkwaardig klokincident voor, met
een geflatteerde uitslag tot gevolg. Vanuit diverse hoeken en gaten is men
vervolgens over mij heen gevallen. Onsportief! Misdadig! Jan en alleman deed er
aan mee, tot de voorzitter van de KNDB aan toe. Men heeft wat gehoord, er gaan
geruchten, het schijnt dat enz . enz. en vervolgens heeft men daar een
gefundeerde mening over. Met de waarheid wordt zo een loopje genomen en
ziedaar: ik ben de grote boef. Vandaar aan de lezer de vraag het complete en
juiste verhaal na te lezen op de website van Hijken DTC. In de tweede aflevering
van dit seizoen van de rubriek EDS (Evert Dollekamp Speaking) staat de werkelijke
toedracht. Oordeel zelf!

Evert Dollekamp

Overleden
Het bestuur geeft met leedwezen kennis van
het overlijden van: W. Dijk, Kijk Uit Dalfsen;
F. van Rennes, RDG-DIO Den Haag.

‘Wie geen jeugd heeft, heeft geen toekomst.
Wie jeugd heeft, heeft de veteranen in de toekomst’
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niet tegen. Zo sterk zal hij
niet geweest zijn, laten we
het dus maar op ‘bekend’
houden, aldus Cees
Teeuwen.

Zet alle schijven maar op
het bord en speel maar
mee: 31-27 19-23 33-28 17-21
28x19 14x23 39-33 10-14 33-
28 5-10 28x19 14x23 44-39
10-14? 

Kijkjes in de damwereld
Leo Aliar
Sassenheimstraat 14
6843 MK Arnhem
(026) 381 79 97
l.aliar@chello.nl

Het zetje van Lochtenberg
Mijn inleiding zal nu eens
van geheel andere aard
zijn. Het is niets schok-
kends, maar meer consta-
terend. In ‘t Haarlemmer-
tje, damtijdschrift en
clubblad van de Haar-
lemsche Damclub (HDC)
bezigt de heer Cees Teeu-
wen in een van zijn arti-
kelen Dam(war)taal. Op
een heel bijzondere en
luchtige, tevens prettig te
lezen stukken verweven
met humor naar mijn hart
belicht hij, mijmeringen
rond de warrige wereld
der damterminologie,
geïllustreerd met damdia-
grammen.
Dit brengt mij tot het
volgende. Van onze eind-
redacteur van Het Dam-
spel, de heer Bob Nuys uit
Leeuwarden, ontving ik op
mijn verzoek een paar
mooie openingscombi-
naties.
Hij schrijft: “Zoals bij veel
combinaties komt het zetje
van Lochtenberg ook in an-
dere gedaanten voor, ver-
diept dan wel gecamou-
fleerd”. En dan laat ik u
zien waar het allemaal om
draait, maar eerst wat de
heer Cees Teeuwen schrijft
over het zetje van Lochten-
berg. ”Bekend Amsterdams
speler van voor de oorlog,
die een specialiteit van dit
zetje maakte”, schrijft
Moser in zijn ‘Zak-encyclo-
pedie voor dammers’. Ik
geloof hem direct, maar in
de uitslagen van het kam-
pioenschap van Nederland
voor senioren kom ik zijn
naam bij de eerste drie

Delicaat. Speel mee vanuit
de aanvangstand:
35-30 20-25 33-29 19-23 40-
35 14-20 44-40 17-21 31-27 11-
17 38-33 21-26 43-38 6-11 48-
43 (in 1964!!) 1-6 50-44 17-21
30-24 10-14 

Nu schrijft Bob Nuys: “Ik
herinner me nog heel goed
dat ik stomverbaasd was
dat ‘Lochtenberg’ zelfs in
een 20-om-20 kan voor-
komen.

Nu won wit als volgt: 24-19
13x24 27-22 18x27 29x18
12x23 34-30 25x34 39x10
5x14 36-31 27x36 32-27 21x32
37x10 en na 9-14 10x19
behoud wit schijfwinst.
En ik zie al in een clubblad
ergens in Nederland over
50 jaar verschijnen: het
zetje van Nuys, een beken-
de dammer uit de vorige
eeuw, dat later eindredac-
teur werd van het toenma-
lige bondsorgaan Het
Damspel genaamd.
Waarvan akte.

Om bij ‘t Haarlemmertje te
blijven nu een plausibel
partijfragment verweven
in een compositie van de
bekende Haarlemmer

verrassend (ten minste
voor mij, want ik kon
vanuit de gegeven stand
niet meteen opmaken
waar het om draaide)
volgen 40-34 29x40 32-28
49x21 28-23 19x28 en dan
2x26. Ik moest twee keer
kijken of ik goed had ge-
slagen. Ik laat me graag
verrassen.

Van Pascal Stil kreeg ik,
eveneens per e-mail, de
stand van diagram 5. In
een sneldampartij via
internet speelde Arie
Koster als laatste zet 3-9
waarop Pascal stilletjes liet
volgen 33-28 24x31 28-22
27x38 36x27 21x32 22-17
12x21 39-33 38x29 34x5.

De stand van diagram 6
komt uit Nieuws Bulletin
van damclub DenHaag.
Het gaat hier om een frag-
ment uit het Bram Lim-
burg bokaal. Fred Ivens
met zwart speelde hier 28-
32 en werd verrast met 38-
33 van Piet Lodder. En na
23-28 (omdat 32-38 verliest
door 33-28, enz.) sloeg
Lodder toe met 42-38 32x43
34-30 43x23 46-41 28x39 24-
20 15x24 30x17 12x21 31x11.

Diagram 1

Diagram 5
Arie Koster

Pascal Stil

Dat de ‘bekende’ Amster-
dammer de gehele partij
op dit zetje zou spelen lijkt
hier een beetje overdreven.
Wit gaat verder 27-22 18x27
36-31 27x36 32-27 21x32
37x10 (eigenlijk gewoon
een 3 om 3) 9-14 10x19
13x24 het venijn zit ‘m in
het staartje 34-30 3-9
30x19 4-10 35-30! 20-25 41-
37! 25x34 40x29 12-18 (om
de terug te winnen) 19-13!
8x19 29-23 37-31 en 38-32.
Tot zover het zetje van
Lochtenberg.

Dan nu weer terug naar
wat ik van Bob Nuys heb
mogen ontvangen. Het
betreft hier een partij uit
de onderlinge competitie
van Charlois Rotterdam
van januari 1964. De heer
Nuys had wit tegen Nico

Diagram 2
Nico Delicaat

Bob Nuys

Freek Raman, ooit Neder-
lands kampioen en lid van
de Haarlemsche Damclub.

In de stand van diagram 3
speelt zwart 14-19? waarop
wit een niet alledaagse
afwikkeling laat volgen
met 38-33 19x30 32-27 21x32
29-24 30x19 25-20 15x24 42-
37 32x41 47x9 3x14 men
neemt niet zomaar een
combinatie waarbij men 2
schijven achter komt, want
nu het vervolg met 34-29
en de rest is aan u.

De stand van diagram 4
kreeg ik per e-mail van L.
Pietershove uit Valkenburg
aan de Geul.
P. Wielemout uit Harder-
wijk speelde met zwart 43-
49. Nu liet Pietershove,
uitkomend voor Barnsteen
Bunschoten-Spakenburg,

Diagram 4
P. Wielemout

L. Pietershove

Diagram 3
Freek Raman
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En dat het nog remise
werd was meer geluk dan
wijsheid van de zwart-
speler.

In Zwart & Wit, clubor-
gaan van De Oldehove
Leeuwarden, komt de
stand van diagram 7 voor.
Volgens de schrijver van
het artikel in dit blad zou
de geniale damproblemist
Frans Hermelink zich
hebben laten inspireren
door een compositie van
Oldehovenaar Tjalling
Goedemoed om tot
diagram 7 te komen.

Wit forceert hier de winst
op een ongewone wijze
met 31-26! 24-30 (gedwon-
gen, want op 10-15 26x17
12x21 44-39 met 28-23)
26x17 30x50 36-31! 12x21 28-
23 50x26 23x3 21x32 29-24
20x29 22-17 26x12 3x27 25-
30 27-43 30-35 43-49 16-21
49x16 35-40 16-11 40-45 11-
50. Terugkijkend naar de
beginstand zou men op
het eerste gezicht niet ver-
moeden dat het op een
opsluiting als deze zou
kunnen eindigen!

De stand van diagram 8
komt uit Informatiemaga-
zine van Damclub Lent.
Willem van den Berg laat
zien hoe Eep van Manen
zich onsterfelijk had
kunnen maken indien hij
het maximale uit de stand
zou weten te halen, name-
lijk een geforceerde slagzet
met 36-31.
Huisdammer Nico
Lugthart zou niets anders
resten dan 11-17 en nu de

Diagram 6
Fred Ivens

Piet Lodder

Diagram 7
Frans Hermelink

Diagram 9
Leo Aliar

Prijsvraag

Diagram 8
Nico Lugthart

Eep van Manen

Nijmegen Open
in juli dit jaar ook
Open NK
Het jaarlijkse Nijmegen Open (dit jaar voor de 21e
keer) dat van 24 tot en met 30 juli wordt gehouden,
is dit jaar het Open Nederlands kampioenschap
dammen. Nijmegen Open is er nog niet in geslaagd
een officiële hoofdsponsor te vinden, maar dit heeft
nog geen grote gevolgen. Overigens wordt er nog
steeds actief gezocht naar sponsoring. De organisatie
heeft besloten terug te keren naar de vertrouwde
ruime Jan Massink-hal. Het prijzengeld, verdeeld
over verschillende (rating)klassementen zodat elke
deelnemer kans maakt op een prijs, is gelijk aan dat
van voorgaande jaren.

Diverse topspelers hebben al toegezegd in Nijmegen
achter de borden te verschijnen, onder wie Alexander
Baljakin, Guntis Valneris, Jevgeni Vatoetin, Johan
Krajenbrink en Ron Heusdens, maar ook subtoppers
als Tjeerd Harmsma, Sven Winkel, Jeroen Kos en
Herman van Westerloo staan al op de deelnemerslijst.
Het inschrijfgeld bedraagt 35 euro voor senioren en
junioren en 17,50 euro voor aspiranten, pupillen en
welpen. De jongste twee categorieën zijn nadrukkelijk
welkom in Nijmegen, mits ze voldoende niveau
hebben.

De Jan Massinkhal is goed bereikbaar met openbaar
vervoer. In Nijmegen zijn overnachtingsmogelijk-
heden in alle prijsklassen. Meer informatie is te
vinden op de toernooisite: www.nijmegenopen.nl.
Inschrijven via de site is mogelijk.
De organisatie is telefonisch te bereiken via Paul
Visser, 026-3256869 of 06-25188693. Bij hem kunt u
ook terecht voor een papieren inschrijfformulier en
voor nadere informatie.

Tot slot de traditionele prijsvraag. In de stand van
diagram 10 wint wit met een fraaie slag.
Stuur uw oplossing en graag ook een paar fraaie
fragmenten, composities of clubbladen, naar boven-
genoemd adres. Ook tips, waar ik op het Internet
damfragmenten kan aantreffen, zijn van harte
welkom. Onder de inzenders van goede oplossingen
wordt een damboek of damboekenbon verloot. Veel
succes ermee!

Oplossing en winnaar van de vorige keer HD april 2005. Het gaat hier om een
fraaie dubbeldammer van F.van Leeuwen.
Wit: 16, 25, 27, 28, 32, 34, 36/39. Zwart: 1, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 21, 23, 26, 30.
Wit staat een schijf achter en probeert deze terug te winnen met 27-22, waarop
zwart heel fraai laat volgen 14-20 25x3 12-17 3x29 1-7! 22x2 30-35 16x27 19-24! 2x30
35x44.
De gelukkige winnaar na loting is de heer Cees Teeuwen uit Haarlem. Van harte! 

rondslag met 34-30 25x34
27-22!! 18x29 15-10! 23x41
10-4 26x37 4x30 over 13-41-
29-14-17-37-34.

In de stand van diagram 9
treft u een creatie van
eigen hand. Zwart aan zet
begint met 17-21 26x17
12x21 het wit een beetje
lastig te maken. En na 37-
31 vervolgt zwart
verrassend met 21-27! 31x22
19-24 28x19 13-18 22x13 24-
29 34x23 30-34 39x30 35x24
19x30 8x50.

In Rijnsburg vierde
Kromhouttoernooi
Na het succes van de afgelopen jaren, houdt RDC (Rijnsburg) zaterdag
10 september al weer voor de vierde keer het Johan Kromhout damtoernooi.
De volledige uitnodiging en de mogelijkheid tot inschrijven zijn te vinden op
www.damclubrdc.nl.
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Ndonzi wint Barnsteentoernooi
in Bunschoten-Spakenburg

Het Barnsteentoernooi dat in
de eerste week van mei in
Bunschoten-Spakenburg is
gehouden, kreeg met Flaubert
Ndonzi een sterke winnaar.
De internationale meester uit
Kameroen speelde een
subliem toernooi met snel en
gevaarlijk spel. Vanaf het
begin pakte hij de leiding en
bleef overeind tegen Pros-
man, Ndjofang en Podolskij.
Wat men ook probeerde, de
nuchtere Kameroenees
stevende onverstoorbaar op
de eindoverwinning af, zon-
der emotie te tonen.

Als tweede eindigde Jean
Marc Ndjofang door een
snelle remise in de slotpartij
tegen de winnaar.

Internationaal grootmeester
Prosman eindigde als derde in
het bizarre deelnemersveld,
waarbij mag worden aan-
gemerkt dat hij tegen de
winnaar moest berusten in
een plusremise. De jonge
Danny Slotboom wist als
vierde te eindigen. Hij kreeg
de combinatieprijs voor een
diepe analyse met winst door
forcing. Marc Podolskij, de

van vorig jaar, werd slechts
zesde na een miskleun in de
eerste partij tegen Hessing.
De hoogst eindigende
Bunschoter was Bertus de
Harder met een twaalfde
plaats in dit sterke veld van
ruim 60 deelnemers.

D. Slotboom - E. v.d. Weerdhof 
(combinatieprijs voor Danny Slotboom)

Eindstand AW Pnt T-Rating E-Rating

1 MI Flaubert Ndonzi 7 11 1329 1485
2 GMI JM Ndjofang 7 11 1299 1489
3 GMI Erno Prosman 7 10 1358 1530
4 Danny Slotboom 7 10 1302 1321
5 MF Mark Podolskij 7 10 1240 1532
6 GMI Macodou N’Diaye 7 10 1184 1516
7 Andrew Tjon A Ong 7 10 1136 1319
8 Harry Clasquin 7 9 1206 1249
9 Bennie Provoost 7 9 1203 1372
10 MF Bert Zwart 7 9 1194 1362
11 MF Jeroen Kos 7 9 1181 1288

door Marten van de Groep

Stand na 38-32

1...11-16 Nu is 32-27
gedwongen zie variant A/F
[ A 1...8-13 2.21-16 15-20 (2...14-
20 3.16x7 12x1 4.28-22 18x29
5.34x3 25x34 6.3x6) 3.16x7 12x1
4.33-29 24x22 5.30-24 19x39
6.40-34 39x30 7.35x4+- ]
[ B 1...9-13 2.21-16 14-20 (2...15-20
3.16x7 12x1 4.33-29 24x22 5.30-
24 19x39 6.40-34 39x30 7.35x4)

3.16x7 12x1 4.28-22 18x29 5.34x5 25x34 6.40x29 24x33+- ]
[ C 1...14-20 2.28-22 18x29 3.34x3 25x34 ]
[ D 1...15-20 2.33-29 24x22 3.30-24 19x39 4.40-34 39x30 5.35x2 ]
[ E 1...18-23 2.28-22 17x39 3.34x43 25x34 4.40x16 ]
[ F 1...18-22 2.28-23 19x39 3.34x43 25x34 4.40x20 15x24 5.21-16 22-
27 6.16x18 27x38 7.43x32 8-13 8.37-31 13x22 9.32-27 22-28 10.49-43
Met gewonnen positie voor wit ]
2.32-27 19-23 
[ G 2...18-23 3.28-22 17x39 4.34x43 25x34 5.40x7 ]
[ H 2...17-22 3.28x17 18-23 4.33-29 24x33 5.34-29 33x24 6.37-32
25x34 7.40x7 ]
[ I 2...9-13 3.27-22 18x27 4.21x32 17-21 ( I1 4...12-18 5.26-21 16x29
6.34x3 25x34 7.40x18; I2 4...13-18 5.28-22 18x29 6.34x23 19x28
7.30x19 14x23 8.35-30 25x34 9.40x7) 5.26x17 12x21 6.28-23 19x39
7.34x43 25x34 8.40x18 ]
3.30x19 23x41 4.19-13 8x19 5.27-22 17x30 6.35x4 16x27 7.4x47

Snel Dam Spektakel voor maximaal
66 liefhebbers van de digitale gong 

Hoofdklasse (A)
Eerste klasse (B)

2e klasse + jeugd (C)
ook voor huisdammers

zaterdag 30 juli
2005

van 10 tot 17 uur

Dammen op de DijkDammen op de Dijk

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

Piet Schuurman
035 5825440

Jan Kooistra
035 621 86 26

Info:

voor de 6e keer in:
Loosdrecht
Watersportcentrum Ottenhome
Oud Loosdrechtsedijk 207

Postadres:
Postbus 1270
1200 BG Hilversum

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

vóór 17 juli 2005

Info:

advertentie

winnaar van twee
voorgaande Barnsteen-
toernooien, moest berusten in
een vijfde plaats. Hij had een
punt te weinig om zich bij de
top-3 te voegen.
Internationaal grootmeester
Macodou Ndiaye, de winnaar
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Oplossingen van de problemen uit het februarinummer 2005:

919. (J. Metz) 22 (28) 44, 250, 204, 4, 16 (46)AB 32, 41  A (46) 32, 41  B (37) 472
Een niet te moeilijk vraagstuk met een fraai slot.
920. (J. de Wit) 18, 4, 37, 12, 13, 2. Guerra.
Een uitstekende bewerking op dit meest bewerkte eindspelletje                                 
921. (P. Kuiiper) 338 (17) 27, 31, 427, 38, 22, 2, 18 (49) 40, 44, 44 
Pieter komt altijd met iets leuks voor de dag.
922. (A. D. van Mourik) 10, 43, 4, 9, 7, 20, 19, 2 (31)A (37, 17) 31 (22) 27, 41. Een
uitstekend probleem, dat helaas een mankement vertoont, want bij A kan
zwart met (8-12) remise bereiken.
923. (D. van den Berg) 27, 21, 31, 383, 3, 43, 40, 39, 10, 40 (11) 35 (34) 16 (40) 11 (45) 50.
Een probleem dat uitstekend in zijn val zit. Helaas is deze zeer goede
problemist in maart vorig jaar overleden.
924. (Russische auteur) 38, 22 (9) 46x (13) 8, 36, 15 (7) 21 (12) 17 (21) 31 (9) 10 (13) 5.
De over elkaar rollende schijven maken het geheel wel aantrekkelijk, maar het
b.o.duiveltje gooit alles omver: 38, 22 (9) 26x28 (43) 8 (21) 37, 15 (26 of 27) 11.
(P. Groot en J. Uijterlinde)
925. (L. de Rooij) 494, 40, 12, 7 (11) 8, 44, 3, 28 (16) 5 (20) 32 (24) 38 (30) 43 (35) 49.
Weer een goed in elkaar stekende ontleding van Leen met een bekend slot.
926. (D. de Ruiter) 11, 20, 17, 19, 21, 31, 19, 5 (21, 11) 43 (16) 38 (21) 32 (26) 27. Een goed
in elkaar zittende ontleding, wat we van Dirk gewend zijn.
927. (J. v.d. Boogaard) 428, 261, 12, 227, 27, 39, 9, 3, 45, 14, 2. Guerra
928. (A. Wuijtenburg) 14, 494, 382, 43, 31, 41, 45, 3, 10, 4 (13, 17) 38 (21) 32 (26) 27.
Janus, die opgeklommen is tot een zeer gewaardeerde problemist, toont ook
hier weer zijn kunnen. Helaas heeft de vervelende b.o. wesp ook hier weer
toegestoken: 14, 494, 431, 382, 45, 3, 10, 9. (J. Reiffers, G. Morseld,

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

12 Bertus de Harder 7 9 1161 1190
13 Erik van de Weerdhof 7 9 1148 1205
14 Teun van de Krol 7 9 1081 1307
15 Rienk van Marle 7 9 1036 1276
16 Peter Frans Koops 7 8 1200 1091
17 Erwin Heunen 7 8 1163 1247
18 Gerrit Draaisma 7 8 1161 1194
19 Ramon Sakidin 7 8 1158 1193
20 Derk Kleinrensink 7 8 1150 1111

De volledige uitslag is te lezen op www.damclubbunschoten.nl.

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

Diagram 947
J. van den Boogaard

Diagram 948
W. Riemens

Diagram 945
P. Kuijper

Diagram 946
D. van den Berg ob.

Diagram 943
H. van Es

Diagram 944
Ir. J. Viergever

Diagram 941
A. v.d. Elzen + L. de Rooij

Diagram 942
A. Wuijtenburg

Diagram 939
J. Konings

Diagram 940
A. van Mourik

Ter oplossing
Voor alle problemen geldt: wit speelt en wint
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1) R. Palmer - J. de Leeuw 0-2
Nacompetitie KNDB Ereklasse/Hoofdklasse
27.30-25 24-30 28.35x22 23-28 29.32x23 14-20 30.25x3 12-17
31.3x21 16x49 

2) A.Tjon A Ong - F. Huybrechts 1-1
Nacompetitie KNDB Ereklasse/Hoofdklasse
35.35-30 17-21 36.28x17 27-32 37.38x16 12x21 38.16x27 18-23
39.29x9 20x38 40.9x20 15x33 41.34-29 33x24 42.25-20
24x15 43.27-21 26x17 44.37-32 38x27 45.31x11

3) B. Derkx - M. van Ballegooijen 0-2
Amsterdam paastoernooi
43.36-31 17-21 44.26x17 12x21 45.23x3 21-26 46.3x20 15x22
47.42-37 

4) F. Huybrechts - H. van Westerloo 2-0
Amsterdam Paastoernooi
30...4-9 31.27-22 18x27 32.32x21 23x41 33.34x23 19x28
34.30x19 14x23 35.25x3 26x17 36.33x2 

5) A. Tjon A Ong - K. Jacobs 0-2
Amsterdam Paastoernooi
41.43-38 17-21 42.26x28 18-23 43.29x18 20x40 44.35x44 8-13
45.18x9 3x41

6) J. Masselink - P. Visscher 1-1
Gelderse competitie teams
33.50-44 18-22 34.27x29 12-17 35.21x1 13-18 36.1x23 19x48
37.29-23 48-37 38.40-34 37x19 39.34-30 11-17 40.26-21 17x26
41.33-28 19x40 42.30x10 40-23 43.25x3 23x5

7) E. Heslinga - K. Posthumus 2-0
Pers. Kamp. Friesland, halve finale
30.28-22 21-26 31.33-29 26x17 32.27-21 23x45 33.21x5

8) M. Barkel - M. Dolfing 1-1
NK 2005
12.45-40 21-27 13.31x22 15-20 14.24x15 4-10 15.15x4 25-30
16.34x25 14-20 17.25x14 9x20 18.4x18 12x45

9) H. Jansen - K. Thijssen 0-2
NK 2005
Mogelijkheid na 17. ...17-22:
18.37-32. Op 18. ...22-28 19.33x22 19. ...12-17. 20.31-26(!) 17x37
21.34-30!! 23x34 (op 21...25x34 22.39x30 23x25 23.44-39
20x29 24.38-32 37x28 25.39-33 28x39 26.43x05) 22.26-21!
20x29 23.36-31 37x17 24.27-22 17x28 25.38-33 29x38 26.43x5
met winst!

10) G. Jansen - H. Jansen 1-1
NK 2005
18.34-29 27-32 19.29x9 32x23 20.9-4 3-9 21.4x15 19-24
22.15x29 23x34 23.39x30 22-27 24.31x22 17x50 25.49-44
50x41 26.46x37

Vuurwerk
Harry de Waard

Diagram 11Diagram 10 Diagram 12

43.20-24?18.34-29 30.38-33!?

Diagram 8Diagram 7 Diagram 9

12.45-40 30.28-22! na 17. 17-22

Diagram 5Diagram 4 Diagram 6

41.43-38?30...4-9? 36.50-44?!

Diagram 2Diagram 1 Diagram 3

35.35-30?27.30-25? 43.36-31?

11) H. Jansen - S. Winkel 2-0. NK 2005
43...20-24 44.27-21 16x29 45.37-32 26x37 46.32x41 23x32 47.34x3

12) H. Jansen - A. Baljakin 2-0. NK 2005
30.38-33 23-29 31.33x22 29x20 32.22-17 11x22 33.37-32 26x28 34.35-30 22x31 35.30-24 20x29
36.39-33 29x38 37.43x1
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Jeugdbeleid loont: Meurs/DEZ voor de 
tweede keer kampioen van Nederland
De competitie in de ereklasse kreeg uiteindelijk toch niet de
verwachte apotheose. Er lag een perfect scenario: de
competitie zou in de laatste ronde worden beslist; drie
teams zouden nog kans hebben op de titel. Helaas mocht het
voor de objectieve waarnemer niet zo zijn.

Van Stigt Thans en Tomahaôk/-
Westland lieten in de voorlaatste
ronde kostbare steken vallen door
onderuit te gaan tegen respectie-
velijk Hijken DTC en CEMA/De
Vaste Zet, terwijl Meurs/DEZ keurig
won van Hiltex. Door deze ontwik-
kelingen werd de laatste ronde een
formaliteit. Meurs/DEZ was voor de
concurrentie onbereikbaar gewor-
den en kon al voor de laatste ronde
de champagne ontkurken. De winst
van Van Stigt Thans in de laatste
ronde op de Culemborgers had
alleen nog administratieve waarde
en was niet eens voldoende om de
tweede plaats te halen. Die was

voor Tomahaôk/Westland dat in de
slotronde een stevige overwinning
behaalde op Hiltex.

Meurs/DEZ heeft het afgelopen
seizoen opnieuw laten zien dat een
goed jeugdbeleid loont.
Voor de tweede keer in drie jaar
werd het landskampioenschap
binnengehaald met een team dat
door zijn lage gemiddelde leeftijd
nog jaren meekan in de strijd om
de landstitel. Een goede mix van
zich nog steeds ontwikkelend
talent, met maar liefst zes spelers
uit de eigen kweek, aangevuld met
enkele oude rotten. Ook kijkend
naar de cijfers op de ranglijsten is
Meurs/DEZ een zeer terechte

kampioen: de hoogste bordscore,
slechts één wedstrijd verloren en
hoge klasseringen in de topscorers-
lijst. Kortom een waardige opvolger
van Heijting Huissen, dat dit jaar
pas laat in zijn ritme kwam en op
een vierde plaats bleef steken.
De onderste twee plaatsen waren
ongeveer zoals verwacht voor

door Leo Mous

2e 

HILTEX Zeeland Open
damtoernooi

15 t/m 20 augustus 2005 in GOES

hoofdgroep overigen
(op uitnodiging) (inschrijving)

1e prijs 750 euro 115 euro
2e prijs 500 euro 90 euro
3e prijs 350 euro 70 euro
4e prijs 250 euro 60 euro
5e prijs 225 euro 50 euro
6e prijs 200 euro 35 euro
7e prijs 175 euro 25 euro
8e prijs 150 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.

Sluiting inschrijving: 15 juli 2005.
Informatie: M. J.Walraven 0118-562506 en 

via internet http://clubnet.zeelandnet.nl/damevenm
(tevens inschrijfmogelijkheid)

e-mail: adbouwens@zeelandnet.nl

advertentie
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Apeldoorn (twaalfde en daardoor
rechtstreeks gedegradeerd) en
Wolter&Dros/ADG (elfde en door
naar de promotie/degradatiewed-
strijden). De strijd om de tiende
plaats viel uiteindelijk in het
nadeel uit van Angarde Informatica
dat Maas van ‘t Hoog met een gelijk
aantal wedstrijdpunten, maar

van de hoofdklasse B. In de slot-
ronde stonden er twee teams
duidelijk onderaan en konden maar
liefst vijf teams zowel degraderen
als een hoge klassering behalen. Zo
dicht zat het bij elkaar. Uiteindelijk
degradeerde Bart Smit rechtstreeks
en kregen TDV en DC Dordrecht
nog een kans tegen de subtop van
de eerste klasse.

De drie eerste klassen gaven een
verschillend beeld te zien. Harder-
wijk was in 1A onstuitbaar en
denderde op het kampioenschap af.
Nummer twee Gorredijk eindige op
maar liefst vijf punten achterstand.
Volstrekt anders lag het in 1B. Daar
werd tot de laatste ronde een nek-
aan-nek race uitgevochten tussen
SNA en Den Haag, die beide onge-
slagen bleven en zelfs tegen elkaar
gelijk speelden. SNA bleek 3 bord-
punten meer binnengehaald te
hebben dan Den Haag en werd
daardoor kampioen. Spannender
kon het niet. Ook in 1C geen sprake
van spanning aan de top. Raes DC
Maastricht was een klasse apart en
met een score van 100 procent en
een indrukwekkend bordsaldo van
152-68 werd aangetoond dat de
Limburgers een klasse hoger thuis-
horen. De enige spanning was de
strijd om de tweede plaats, die
uiteindelijk naar Denk En Zet H-G
ging. Onderin viel het doek voor
Tamek Damkring, Tomahaôk/-
Westland 2 en WSDV 2.
EDC, Mildam, WSDV, DVSB 2,
Source+NDG en BDV Bennekom
kregen nog een kans in de
nacompetitie.

In de vier tweede klassen ook grote
onderlinge verschillen. Duidelijke
kampioenen waren MTB
Hoogeveen en RDC 2. DDC en
CEMA/De Vaste Zet 2 haalden het
kampioenschap binnen met de
hete adem van de concurrentie in
de nek. Alle vier de teams mogen
het volgend jaar in de eerste klasse
gaan proberen.

Wie waren de sterkste
spelers?
In de ereklasse eindigden twee
spelers met 18 uit 11 op de eerste
plaats. Doordat Guntis Valneris iets
meer weerstandspunten had werd
hij eerste, voor Jeroen van de Akker
die met dezelfde score tweede

werd. Sven Winkel, Alexander
Baljakin en Auke Scholma scoorden
in dit geweld van de ereklasse ook
maar liefst 17 uit 11. In de hoofd-
klasse waren Nina Hoekman (19 uit
11) en Wim van der Kooij (20 uit 11)
een klasse apart. In de eerste klasse
waren de hoofdprijzen voor Johan
Teake Dekker, Krijn ter Braake en
Eddy Budé. In de tweede klasse
hield Mark Deurloo huis met een
score van maar liefst 20 uit 10.

Promotie/degradatiewedstrijden
In de nacompetitie slaagden DVSB
en vaste deelnemer PWG ‘s-Graven-
polder er niet in alsnog de hoofd-
klasse te bereiken. DVSB verloor al
in de eerste ronde van Angarde
Informatica. PWG smaakte nog wel
het genoegen Wolter&Dros/ADG te
verslaan en daarmee revanche te
nemen voor de nederlaag van vorig
jaar. Dit ondanks het ontbreken van
hun topspelers Bennie Provoost en
Cees Rijk. In de tweede ronde bleek
Angarde Informatica echter net als
vorig seizoen opnieuw te sterk, zij
het dat het krachtsverschil minder
duidelijk was dan toen.
De strijd om de plaatsen in de
hoofdklasse was zeer boeiend.
Nadat TDV eerst DIOS terug-
gewezen had, werd vervolgens
Gorredijk duidelijk opzijgezet. Ook
DC Dordrecht slaagde erin het vege
lijf te redden door een benauwde
winst op Denk En Zet H-G.
Alleen eersteklasser Den Haag
slaagde erin alsnog te promoveren
door in een zinderende wedstrijd in
het hol van de leeuw De Oldehove
te verslaan, dat daardoor na een
ongelukkig seizoen tot de eerste
klasse is veroordeeld.
In de tweede klasse lukte het alleen
Meurs/DEZ 2 de extra promotie-
kans te benutten ten koste van EDC
dat het volgend jaar in de tweede
klasse mag gaan proberen. Ook

4 bordpunten meer, moest laten
voorgaan. Dus ook Angarde moest,
net als vorig seizoen weer vechten
voor behoud in de nacompetitie.

In de beide hoofdklassen waren er
duidelijke kampioenen. In de hoofd-
klasse A werd Dammers Uit Oost
ongeslagen kampioen. Met een
score van 20 uit 11 hielden zij con-
current DVSB op forse afstand. Ook
het onderlinge duel werd overtui-
gend door de Vorden/Doetinchem-
combinatie gewonnen. Dammers
Uit Oost dus weer terug in de
ereklasse. DVSB werd hier tweede
en mocht in de nacompetitie probe-
ren alsnog promotie naar de ere-
klasse af te dwingen.
In de B-groep was Heijmans
Excelsior duidelijk een klasse apart.
Met Ton Sijbrands in de gelederen
werden de ambitieuze doelstellin-
gen volledig waargemaakt. Tweede
werd hier, bijna traditioneel, PWG
‘s-Gravenpolder, dat opnieuw tot de
nacompetitie werd veroordeeld.
Onderin de hoofdklasse A was het
uiterst spannend. Uiteindelijk
eindigden drie teams gedeeld
onderaan. Bordsaldo en zelfs loten
moesten er aan te pas komen om
de volgorde te bepalen. Nijverdal
degradeerde daardoor direct naar
de eerste klasse; De Oldehove en
DIOS kregen nog een kans in de
nacompetitie.
Spannend was het ook in de kelder
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Gandhi mag volgend jaar een
klasse hoger spelen. De Amster-
damse ploeg hoefde daar echter
niet voor te spelen doordat het
tegenstander Mildam niet lukte
een team op de been te brengen,
waarmee tevens het enige min-
puntje van deze nacompetitie is
genoemd. Source+ NDG (zeer
benauwd), BDV Bennekom en
WSDV (zeer overtuigend) wezen
hun tegenstanders op hun plaats
en behielden hun plek in de eerste
klasse.
De nacompetitie is nog steeds een
groot succes. Er wordt fanatiek
gestreden om alsnog die felbe-
geerde promotie te bewerkstelligen
of toch nog die dreigende degra-
datie te ontlopen. Ik bezoek zelf
nacompetitiewedstrijden en stel
vast dat de deelnemende clubs
enthousiast zijn over deze toegift
voordat het doek van de competitie
definitief valt. Er is intussen wel
een trend waarneembaar. De teams
uit de hogere klassen blijken vaak
sterker dan hun tegenstanders uit
de subtop van de klasse daaronder.
Slechts een enkele keer lukt het een
team uit de hogere klasse te
verslaan. Dit verschijnsel lijkt in
versterkte mate waarneembaar
tussen de ere- en hoofdklasse. Op
dat niveau komt er nog een
belangrijke factor bij: de clubs in de
ereklasse, ook onderin, zijn bijna
per definitie veel sterker dan de
hoofdklasseteams, doordat deze
veelal zijn gesponsord en bijna alle
sterke spelers in de ereklasse
spelen. Je kunt je afvragen of zelfs
de kampioenen van de hoofdklasse
de nacompetitie zouden overleven.
Dit gegeven is overigens geen
enkele reden het systeem van de
promotie/degradatiewedstrijden te
heroverwegen. Er blijft een gunstig
effect op de spanning in de
reguliere competitie en er blijven
op alle fronten veel meer kansen
dan in het verleden.
Verder is er nog het corrigerend
effect van de nacompetitie. In de
afgelopen twee jaar is Noord-Oost
Nederland ‘oververtegenwoordigd’
geweest in de nationale competitie,
ten gevolge van het in één klap
instromen van de voltallige
Overijsselse hoofdklasse in 2002-
2003, in combinatie met de ver-
sterkte promotie in 2003-2004. De
afgelopen nacompetitie heeft

ervoor gezorgd dat het noorden en
oosten zowel op hoofd- als eerste
klasse niveau weer sterk zijn terug-
gedrongen en dat de noordooste-
lijke groepen in 2005-2006 dus naar
verwachting op een veel hogere
gemiddelde rating zullen uitkomen.
Tegelijkertijd heeft diezelfde
nacompetitie ervoor gezorgd dat er
uit de sterke eerste-klassegroep van
Den Haag inderdaad twee teams
zijn gepromoveerd. Kortom: dankzij
de nacompetitie heeft de nationale
competitie voldoende zelfreinigend
vermogen gekregen om het prin-
cipe van de regionale indeling als
uitgangspunt te handhaven. Een
niet onbelangrijk aspect dat in de
recente discussies over de wijze van
indeling van de nationale competi-
tie onderbelicht is gebleven.

Tot slot
Zo op het oog is de competitie
opnieuw vlekkeloos verlopen. Toch
heb je als competitieleider elk jaar
wel met een aantal minpunten te
maken. De meesten daarvan vallen
de gemiddelde deelnemer niet op,
want die behoren veelal tot de cate-
gorie administratieve achtergrond-
gevechten rond protest- en
beroepszaken, niet te verzinnen
conflicten, vooruitspelen, ver-
plaatsen van wedstrijden, arbiter-
wijzigingen e.d. Van de hoeveelheid
werk en vaak ergernis die daarmee
gemoeid is, hoeft de dammer ook
geen weet te hebben. Dat verwerkt
een bestuurder in stilte. Wel
moeten mij hier toch nog enkele
kritische kanttekeningen van het
hart.
In de ereklasse verdiende de wijze
waarop Hiltex zijn laatste twee
ronden afwerkte, geen schoon-
heidsprijs. Het opstellen van twee
invallers uit het derde team en het
opkomen met zeven spelers in de
cruciale slotfase van de competitie
getuigt niet van gevoel voor spor-
tieve plicht. Enig ongenoegen over
daardoor mogelijk verspeelde
kansen bij de concurrenten van
Meurs/DEZ is dan ook niet onbe-
grijpelijk. Misschien kun je een club
die al zes keer kampioen van
Nederland is geweest, dit laconieke
gedrag, waarbij prioriteit werd
gegeven aan behoud van het
tweede team, niet aanrekenen.
Anderzijds is dit niet de houding
die je mag verwachten van een van

onze topteams.
Verder is het goed eens even stil te
staan bij de manier waarop de
clubs zich aan de wedstrijdvoor-
waarden houden. Er wordt wel eens
geklaagd dat deelname aan de
nationale competitie duur is en het
is natuurlijk ook niet goedkoop.
Toch zou menige vereniging een
hoop geld kunnen besparen door
zich wat strikter aan de voorschrif-
ten te houden. Ik heb het hier dus
over de boetes. Over het afgelopen
seizoen heb ik voor maar liefst ¤
1560 aan boetes uit moeten
schrijven. Dat is gemiddeld ¤ 13,33
per team. Hoewel enig sadisme ook
mij niet vreemd is, zeker als het om
het spekken van de KNDB-kas gaat,
is er in mij ook nog zoiets als
geweten dat mij oproept de
boosdoeners te waarschuwen. Niet
alle vergrijpen zijn even groot en
niet alle clubs zijn even grote
zondaars (ongeveer de helft van de
clubs heeft zelfs boetevrij gespeeld),
maar wel iets om als vereniging
eens goed over na te denken.
Helemaal tot slot iets positiefs: op
het moment dat ik dit stukje schrijf
ziet het er naar uit dat de landelijke
competitie volgend seizoen nog
verder zal groeien. Het
enthousiasme voor het spelen op
de zaterdag blijft dus groot en
neemt zelfs toe. Ik ben er blij mee.
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Eindspel
Tjalling Goedemoed
Chr. Kerkhofstraat 12
8923 GB Leeuwarden
(058) 267 12 11

De alfa en 
de omega
Het begin is daar waar het
einde is, sprak een wijs
man ooit.
Al in mijn allereerste zin in
mijn eerste eindspel-
rubriek heb ik het gezegd:
Ik ben geen echte eind-
spelkenner. Er waren wel
eens geluiden dat er weer
geen eindspelrubriek in
Het Damspel stond. Nu
was mijn rubriek gericht
op een zo groot mogelijk
lezerspubliek. En het is mij
volkomen helder: Zodra de
cijfers beginnen, haken de
meeste lezers af. Toch
kreeg ik ooit zelfs van
redactieleden kritiek dat
mijn rubriek te column-
achtig was. Van deze uit
onbegrip voortkomende
kritiek heb ik mij nooit iets
aangetrokken. Ik volgde
bewust een concept om
zoveel mogelijk mensen
over het eindspel te laten
lezen. Niet te moeilijk dus
en ingekleed met leuke
verhaaltjes.
Toen ik een keer een tech-
nische rubriek schreef,
kwam er welgeteld één
positieve reactie, van
Anton Schotanus, hij had
het met plezier gelezen. Op
mijn ouwehoerrubrieken
volgden altijd veel meer
reacties. Gelezen worden
of niet gelezen worden is
het motto.
Bij het schrijven van de
vorige eindspelrubriek
merkte ik dat mijn inspi-
ratie tanende was. Van-
daar dat het tijd wordt dat
iemand de rubriek van mij
overneemt. Ik heb de
rubriek in al die jaren met
plezier geschreven. Het
lijkt me echter tijd voor
fris bloed, een nieuwe
eindspelredacteur. Ik
schrijf zelf eigenlijk liever

over andere onderwerpen
zoals bijvoorbeeld (alter-
natieve) damvarianten.

Laten wij deze laatste
rubriek nog eenmaal mijn
stokpaardjes berijden:
Praktijkeindspelen, Kos-
misch gezever en 3 om 1.

Op het FMJD-forum liet
Damkoningin een partij-
stand zien, die makkelijk
kan worden omgezet in
een scherpe eindspelcom-
positie. Zwart speelde in
werkelijkheid 20-25 in
plaats van 16-21. Als zwart
echter 16-21 had gespeeld
ontstaat diagram 1. Wit
wint eenduidig, dat wil
zeggen, er is steeds maar
één zet die tot winst leidt.

1.36-31 20-25 2.19-13 25-30
3.13-8 30-34 4.31-26!! 34-40
Op 21-27 wint 26-21 8-3 (of
ook het omslachtige 8-2
met tric-trac-winst).
Op 34-39 wint 50x6 + 
5.26x17 40-44 7.50x22 45-50
8.8-2 50-45 9.22-50! 45-23
10.2-7! 23x1 11.50-45 +

Steenslag liet zien dat je
het probleem een aantal

zetten terug kunt verdie-
pen, zie diagram 2.
1.39-50 16-21 2.36-31 9-14
3.28-23 14-20 4.23-19 enz.

Een compositie van
Federoek, gepost op het
forum, bracht me Hans
Jansen in herinnering
brengt, die tijdens het WK
blind tijdens een
demonstratie nog vertelde
aan het publiek dat ik het
getal 123 zo mooi vindt. Nu
ja, de getallen 1, 2 en 3,
daar is de hele Kosmos op
gebouwd natuurlijk. Meer
heb je niet nodig.

Federoek laat wit zo
winnen:
1.40-34 19-24A 2.6-1 17-22
3.1-23! De Kosmische zet!
22-27 4.34-30! 27-32B
5.23x41!! 35-40 6.30x19 40-
45 7.19-14 45-50 8.14-10! een
fraaie 46/5 - 5/46 

A. 1...17-21 2.6-1 21-26C 3.1-
18! 19-24 4.34-30 26-31
gedw. 5.18x36 35-40
6.30x19 40-45 7.36-4! 45-50
8.19-13 
B. 4...27-31 5.30x19 35-40
gedw. 6.23x45 31-37 7.45-7!
en wint.
C. 2...21-27 3.1-18! 27-32 18-4!
en wit wint steeds vrij
eenvoudig.

Herinnert u zich dit eind-
spel? Het is het Kosmische
eindspel. Na 14-3 staan de
witte dammen op 1, 2 en 3.
Ik ben destijds nog vanuit
Salou opgebeld door 3-om-
1-specialist Heslinga. Men
kwam er daar in de Spaan-
se zon niet uit. Als u het
niet meer weet, zoekt u de
oplossing maar in het
betreffende nummer van
Het Damspel op.
Ik bladerde later eens in
het manuscript van Blan-
kenaar (een boek dat ik
nog niet had toen de Kos-
mos zijn eindspel open-
baarde) en mijn oog viel
op het volgende diagram.

Dat is deze stand met 14 op
48!!
Blankenaars eindspel gaat
zo:
1.2-7 26-3 (A) 2.48-30
(verhindert 16-21 door 30-8
3x17 1-6+) 3-17 (B) 3.1-6 17-
26 (C) 4.7-1!
Merkwaardig genoeg staat
in Kruijswijks oplossing
hier 30-25? = en wordt aan-
gegeven dat 7-1 remise is...
4.7-1! 16-21 5.30-25 21-27
6.25-3 26-48* 7.6-33! 27-
31/32 8.3-25! +

(A) 1....27-16 2.1-6 17-21 3.7-1
21-26 (21-49 30-43+) 4.6-33
+
(B) 2... 3-26 3.30-25 26-3 4.1-
6 3-21 5.7-1 zie A
(C) 3... 17-3 4.7-1 3-25/26
5.30-48 26/25-3 6.48-25 3-26
7.6-22/28 +[/quote]

In de vorige rubriek stond
diagram 3 jammerlijk
verkeerd afgedrukt, zodat
de prestatie van 3-om-1-
specialist Erwin Heslinga
onderbelicht bleef. Hier
alsnog de korenmaat
gericht op de model-
student aan de 3-om-1-
academie.

Na 31-36! 41-47? volgde
fraai 4-15!! 47x24 15x38!! 
Op 14-9 volgt 38-21+.
Op 14-10 volgt 38-32 +.

We eindigen in stijl, een
pure 3 om 1.
Piet Leijenaar verspeelde
de winst tegen Marten
Martens op de onderlinge
van De Oldehove, maar
zette natuurlijk nog even
door in de 3 om 1. Piet
speelde sneaky 14-25?!
Daarmee de hoofdlijn aan
zijn tegenstander latend.
Een dergelijk aanbod sla je
natuurlijk niet af: 38-32 25-
43! 32x49 11-16 +.
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KNDB Ledenwerfcompetitie

Indivueel klassement
per 19 mei 2005:

1. Leen de Rooij 46
2. Dik de Voogd 40
3. Fred Roedolph 26
4. Co de Jong 11
5. Durk Smidstra 9
6. Dimitri Otto 2
7. Guido van den Berg 2
8. Joep Kerkhoff 1
9. Izak op 't Hof 1

DV Heijting Huissen 2 45 47
Meurs DeZ Culemborg 0 44 44
DC Amstelveen 1 42 43
ADG Amersfoort 3 28 31
DC Zaanstreek 4 25 29
DOG Elden 1 27 28
DC Dordrecht 3 25 28
SNA Heerhugowaard 0 26 26
DC Zenderstand 0 18 18
ADC Alphen a/d Rijn 0 17 17
Hijken DTC 3 12 15
WSDV Wageningen 3 12 15
DG Het Noorden 2 12 14
Witte van Moort 4 10 14
ONASV Nunspeet 0 14 14
Kijk Uit Zegveld 0 14 14
DV Warffum 0 13 13
DC Oudega 1 12 13
ODB/Haeghe PV 13 0 13
Samen Sterk Hazerswoude 3 9 12
RDC Rijnsburg 0 12 12
VGO Hoornaar 0 12 12
PWG 's-Gravenpolder 1 11 12
CEMA/De Vaste Zet 1 11 12
UDC Ulft 2 9 11
Univé Bunschoten 1 10 11
DC IJmuiden 0 11 11
Ontspanning Aldeboarn 1 9 10
DC O&O Genemuiden 6 4 10
DVH Hengelo 3 7 10
Slagvaardig Wamel 0 10 10
DDC Deventer 3 6 9
Denk en Zet Reeuwijk 0 9 9
Ons Genoegen Wapenveld 1 7 8
DES Lunteren 1 7 8
KDC Katwijk 0 8 8
MTB Hoogeveen 4 3 7
SSS Kampen 2 5 7
BDV Bennekom 1 6 7
NOAD 1 6 7
DC Heteren 0 7 7
Dammers Uit Oost 6 1 7
DOS Delft 2 5 7
S&A DAM Dongen 1 6 7
De Heerdstee Groningen 0 6 6
DV Lelystad 2 4 6
VRD Renkum 0 6 6
DDV Driebergen 1 5 6
Hiltex 2 4 6
DC Oosterend 0 6 6
VELO Wateringen 0 6 6
OG Bodegraven 0 6 6
De Kroonschijf

Molenaarsgraaf 0 6 6
DC Heerenveen 1 4 5
DC Roden 5 0 5
DDD Dedemsvaart 1 4 5
Monsterse Damvereniging 0 5 5
OG Drachten 0 4 4
HDC Hardenberg 4 0 4
DVV Voorthuizen 3 1 4
DC Naaldwijk 1 3 4

TDV Tilburg 2 2 4
Eensgezindheid Woudsend 3 0 3
OKK Gerkesklooster 3 0 3
Excelsior Harlingen 3 0 3
EDC Enschede 1 2 3
DC Lent 0 3 3
Enkhuizer Damclub 0 3 3
HDC Haarlem 1 2 3
DC Scheveningen 3 0 3
HDC Alphen a/d Rijn 0 3 3
DeZ Hardinxveld/G'dam 0 3 3
DV Alblasserwaard

Wijngaarden 0 3 3
Heijmans Excelsior 3 0 3
De Variant Oudenbosch 3 0 3
De Oldehove 0 2 2
DC Lemmer 2 0 2
BEGB Cornjum 0 2 2
DC Stadskanaal 1 1 2
DC Zwolle 2 0 2
DIOS Eibergen 2 0 2
VTD Tiel 2 0 2
Zutphen/Warnsveld 2 0 2
DEZ Hierden 2 0 2
DC Huizen 0 2 2
LDV Loenen 2 0 2
DAWO Woudenberg 2 0 2
Kunst en Genoegen

De Kwakel 0 2 2
Gandhi Amsterdam 2 0 2
Van Stigt Thans Schiedam 2 0 2
Jong en Oud Stolwijk 0 2 2
Verhaar/DVA Alblasserdam 0 2 2
De Kroonschijf Mookhoek 2 0 2
GDC Gorinchem 0 2 2
Constant-Charlois Rotterdam 2 0 2
Aris de Heer 2 0 2
Eureka Hoensbroek 2 0 2
Raes DC Maastricht 2 0 2
DC Huizum 1 0 1
Tamek Damkring 1 0 1
SDC Sneek 1 0 1
Steenwijk '36 1 0 1
DC Oerterp 1 0 1
DC Gorredijk 1 0 1
De Toer 1 0 1
DC Sint Johannesga 1 0 1
DC Opeinde 1 0 1
MDC Meppel 1 0 1
DC Pekelsma 1 0 1
DC Vries 1 0 1
DC Almelo 1 0 1
BDV Borne 1 0 1
DEZ/NGKZ Hattermerbroek 0 1 1
DOS Heino 0 1 1
DC Elen en Rhaan 1 0 1
DamRa Raalte 1 0 1
De Hammerdammer

Den Ham 0 1 1
DC Dronten 1 0 1
BDSV Barneveld 1 0 1
Troesoe 1 0 1

BDV Brummen 0 1 1
De Kroonschijf Ede 1 0 1
DC Harderwijk 1 0 1
DEZ Ochten 1 0 1
DVT Terborg 1 0 1
VADAC Varsseveld 0 1 1
Zwart-Wit Malden 1 0 1
ADC Amerongen 0 1 1
DV Austerlitz 1 0 1
DVSB Soest 1 0 1
BDC Beverwijk 1 0 1
Het Probleem 1 0 1
Heemstede 1 0 1
DC Den Haag 1 0 1
De Lier 1 0 1
DID Bergambacht 1 0 1
LDG Leiden 1 0 1
DV Essesteijn 1 0 1
DeZ Barendrecht 1 0 1
IDV Hendrik Ido Ambacht 1 0 1
NDV Nieuwland 1 0 1
BDV Bergen op Zoom 1 0 1
EAD Asten 1 0 1
De Schuivers Bakel 0 1 1
RDS Sint Oedenrode 1 0 1
DOG Uden 1 0 1
DC Mensfort Eindhoven 1 0 1
DIOS Brunssum 1 0 1
Hong Kong/DVS Schaesberg 1 0 1
Roderland Kerkrade 1 0 1
DC Roermond 1 0 1

Vereniging S J T Vereniging S J T

Vereniging S J T

Verenigingsklassement per 19 mei 2005 Ledenwerfcompetitie 
wegens succes geprolongeerd
Ontknoping seizoen ’04-’05 nadert, een prijsvraag dient zich aan

PRIJSVRAAG: Wie weet
welke naam bij welke
ledenwerver hoort? Iedere
goede inzending (één
inzending per persoon)
krijgt een bonuspunt in het
individueel klassement van
de nieuwe ledenwerf-
competitie. Inzendingen
naar secretaris@kndb.nl of
Marcel Kosters Verspronck-
weg 177, 2023 BG Haarlem.
De namen:
Leen de Rooij
Dik de Voogd
Fred Roedolph
Joep Kerkhoff

De ledenwerfcompetitie krijgt
komend seizoen een vervolg. Alle
verenigingen en ledenwervers
beginnen dan weer met een
blanco score. Nieuwe ronde,
nieuwe kansen! 

De wedstrijdvoorwaarden voor de
nieuwe competitie moeten nog
bekend worden, maar zeker is dat
scoren in de nieuwe competitie
loont. Dus smeed nu uw plannen
voor een vliegende start op 1 juli
aanstaande! Ook komend seizoen
is er een apart klassement voor
verenigingen en individuele
ledenwervers.

A

B

C

D
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voor de jeugdNieuwsrubriekNieuwsrubriek
voor de jeugd

Leen de Rooij heeft lesgegeven op de internationale school in Arnhem. 
Als dank voor zijn ‘wijze lessen’ hebben de kinderen de ‘meester’

een leuk aandenken gegeven. Zij hebben
verhaaltjes en tekeningen gemaakt

en die op zwart papier geplakt
en tussen twee kartonnen
‘damschijven’ - een witte 

en een zwarte - gedaan.

Waarom
dammen leuk is

Kinderen van basisschool de Troubadour uit Elden vertellen 
over hun ervaringen op de damclub.

Dammen is leuk

Hoi, ik ben Eline Lubbers uit groep 6. Ik zit op dammen bij Leen de
Rooij. Dammen vind ik erg leuk, maar er
mogen wel wat meer kinderen op gaan. Ik
ga elke maandag naar dammen. We
hebben laatst snoepdammen gedaan. We
gaan ook nog disco-dammen. Kinderen en
mensen die dit lezen: Ga op dammen!!
En meester Leen is erg lief.

Dammen is leuk

Hoi, ik ben Laura Geurtsen. Ik vind dammen
heel leuk. Want ik doe het en mijn vader en
opa deden het.
Ik vind het best leuk bij de club, want je leert er
veel meer over dammen.
Ik en de rest doen ook vaak mee met wedstrijden
en tegelijkertijd leer je weer wat meer. 
Ik ben begonnen en nu mag ik al mee doen aan
de Nederlandse kampioenschappen welpen.
Helaas kan ik niet! En dat vind ik jammer!
Er zijn ook Engelse kinderen. Met een paar kan je
goed omgaan. Ik vind zelf dat er weinig kinderen
mee dammen. Damlessen zijn op maandag van
18.30 tot 19.30. De meesters zijn heel lief en
aardig zoals Leen de Rooij.

Een cadeautje voor de meesterEen cadeautje voor de meester

DamZ!
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HD juni 2005_def  29-09-2005  11:22  Pagina 28



29

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

Ik ben aan het lezen in ‘Randspel, Mijmeringen in de marge van het dammen’. 

De schrijver is Cees Teeuwen van de Haarlemse Damclub (HDC). Een erg leuke

verzameling van (oude) artikelen over van alles en nog wat. Eerder verschenen in het

clubblad van Haarlem en soms in ‘Dameldorado’. Een paar aansprekende hoofdstuktitels

zijn ‘Bijna een Belgische wereldkampioen dammen’ en ‘Waar zijn ze gebleven: de

gelegenheidsdichters’. Ik ben ook erg geïnteresseerd in dat soort randspel. 

Laatst schreef ik kort over de mentale conditie van dammers. Ook opperde ik heel

summier iets over conditie en voeding. Ik weet van allebei eerlijk gezegd weinig. 

En Cees Teeuwens ‘Randspel’ gaat daar helaas ook niet over. Wat weet ik wel? 

Ik geef zo maar wat lukrake observaties en gedachten over conditie en voeding. 

Bepaal zelf maar of er een gelijk of een ongelijk is:

Conditie 
en voeding

1. Veel jeugdspelers eten tijdens belangrijke
wedstrijden slecht vanwege zenuwen en
onwennigheid. Dat heeft nadelige gevolgen
voor de conditie tijdens die wedstrijden. 
2. Nederlandse jongens en meisjes zijn vaak
moeizame eters, en dus valt het eten niet mee
tijdens een internationaal toernooi. Zij zeggen:
het eten is hier hélémáál niet goed. Vege-
tariërs zitten sowieso vaak raar te kijken.
3. Het aanvangstijdstip van damwedstrijden is
vaak 12.00 uur. Mijn hele damleven worstel ik
met mijn boterhammetjes. Het schijnt dat je
niet overvloedig moet eten tijdens de wed-
strijd, het bloed trekt dan naar je hoofd, of
juist ervan weg, of nog weer anders. Hoe dan
ook, dan maar voor de wedstrijd eten? Maar
dan barst ik weer van de honger in het vijfde
speeluur met allerlei rampzalige eindspel-
gevolgen. Dus?
4. Hoe zit het met de lichamelijke conditie
van dammers? En hoe belangrijk is dat
eigenlijk om een partij van zes uur te kunnen
spelen en een lang toernooi vol te houden?
5. Voor Ton Sijbrands is dammen zoiets als
ademhalen, het gaat vanzelf en het stopt
gelukkig niet. Bij zijn blindsimultaan leek hij
geen conditieprobleem te hebben. Geestelijk
niet en lichamelijk ook niet. Voor zover mij
bekend doet Sijbrands niet ontzettend veel
aan conditietraining. Kan hij daarom juist als
voorbeeld dienen of is hij juist een heel
bijzondere uitzondering?

Groep A (Westerhaar):
1. Wouter Ludwig 7-11
2. Daniël Merkus 7-11
3. Pim Meurs 7-10
4. Mike Koopmanschap 7-8
5. Mattijs Meulenbeld 7-5
6. René Wijpkema 7-5
7. Joel Palmans 7-4
8. Martijn van Gortel 7-2

Wouter Ludwig eerste na 
winst in barrage (3-1) tegen
Daniël Merkus.

Groep B (Wageningen):
1. Boudewijn Derkx 7-12
2. Maikel Palmans 7-9
3. Hin Wong 7-8
4. Martijn Rentmeester 7-8
5. Randy Cardozo 7-6
6. Arjen Timmer 7-5
7. Sybren Kramer 7-4
8. Thomas Wielaard 7-4

Groep C (Alphen aan den 
Rijn): 
1. Jochem Zweerink 7-11
2. Stijn Tuijtel 7-11
3. Patrick Stork 7-8
4. Martijn van der Klis 7-7
5. Aldert van Eck 7-6
6./7. Arthur de Swart 7-5
6./7. Auke Terlouw 7-5
8. Jan Buitenhuis 7-3

Jochem Zweerink eerste na
loting.

Eindstanden halve finales 
NK junioren
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6. Wereldkampioen Georgiev maakte tijdens
die blindsimultaan van Ton Sijbrands (ook)
grote indruk op mij. En dan ‘s nachts, om
precies te zijn. Auke Scholma en ik gaven
demonstraties en regelmatig (!) stond
Georgiev dan op om een combinatie aan te
geven. Ik bedoel dan ook écht een combinatie,
en niet iets kinderachtigs. Het was ook geen
incidentele actie, néé, hij ging maar door.
Waarom begin ik daar nu over? De heel sterke
dammers kunnen altijd denken, de heel sterke
dammers hebben zo’n sterke geestelijke
conditie dat de varianten altijd komen, moe of
niet. Ze hebben die conditie automatisch (?)
opgebouwd door heel erg veel te dammen, op
allerlei tijdstippen, in goede en in slechte
lichamelijke doen.
7. Er is nog heel veel winst te boeken voor
dammers door na te denken over voeding.
8. Er is nog heel veel winst te boeken voor
dammers door na te denken over lichamelijke
conditie.
9. De tijd dat je in de sportschool staat of een
rondje door het bos 
rent, kun je beter gebruiken door je suf te
rekenen op een ingewikkelde stand.
10. Het Nederlands Kampioenschap 2005 in
Groningen heeft laten zien dat nadenken over
lichamelijke conditie geen kwaad kan.
11. Dit is een volstrekt overbodig stukje, kan
Krajenbrink niet gewoon de hekstelling behan-
delen voor jongens en meisjes!

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

Diagram 98

Diagram 101 Diagram 102

Diagram 104 Diagram 105

Diagram 106 Diagram 107 Diagram 108

Diagram 97

Diagram 103

Diagram 99 Diagram 100

Opgaven serie 8:
wit combineert naar dam

Spelregels voor de laddercompetitie: 

• Inzenden voor 27 april,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.

De vorige aflevering hebben we twaalf mooie damcombinaties
gezien. Ik kreeg veel inzendingen en veel enthousiaste reacties.

Daarom nogmaals twaalf standen waarin wit begint en
vernietigend naar dam uithaalt. Je hoeft deze keer alleen de

witte zetten te noteren. En je mag weer stoppen met noteren als
wit op dam is gekomen. Veel succes! 

(deel 2)

Oplossingen serie 8
85. 1.40-35 30x39  2.48-43 39x48  3.45-40 48x26 

4.47-42 26x48  5.40-34 48x30  6.35x2
86. 1.38-33 28x39  2.50-44 39x50  3.49-44 50x36

4.47-41 36x47  5.30-24 47x20  6.25x1
87. 1.39-34 30x50  2.49-44 50x27  3.32x5
88. 1.27-22 17x28  2.25-20 14x25  3.35-30 25x34

4.40x18 13x22  5.32x1
89. 1.39-33 28x30  2.36-31 27x36  3.47-41 36x47

4.40-34 47x40  5.45x1
90. 1.32-28 23x32  2.37x28 26x46  3.40-35 46x40

4.35x24 20x29  5.45x1
91. 1.28-23 18x29  2.35-30 25x43  3.38x49 29x27  4.31x4
92. 1.29-23 18x40  2.39-34 40x29  3.28-22 17x28

4.26-21 16x27  5.31x4
93. 1.34-29 23x34  2.40x20 15x24  3.27-22 18x27

4.32x21 26x17  5.28-23 19x28  6.33x4
94. 1.32-28 23x43  2.42-38 43x32  3.29-23 18x38

4.39-33 38x29  5.34x1
95. 1.28-23 18x40  2.39-34 40x29  3.38-33 29x38

4.37-31 26x28  5.43x1
96. 1.39-34 30x28  2.31-27 22x31  3.26-21 16x27

4.37x26 28x37  5.42x4

De ladderstand
93 punten: Jacco Bos
89 punten: Bas van Engelen
86 punten: A. Finders, Daan van Herwaarden, Dirk

Joosten, Pepijn Teunisse, Joep Voorn
85 punten: Mariska Bos, Thomas Vermeulen
84 punten: Rik Verboon
75 punten: Bastiaan de Gunst
74 punten: Tim Endstra, H. Groeneveld,
Sven Verkade
73 punten: Henk Stunnenberg

72 punten: Rosa Vermeulen
71 punten: Martijn de Leeuw
70 punten: Henk van Keulen
65 punten: Dirk-Jan van Luijtelaar
64 punten: Henk-Jan van den Berg, Roel
Boomstra
63 punten: Luuk Maters
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62 punten: Ben Endstra, Marten
Heikoop, Emrecan Karacaoglu*,
Angelo Tasidjawa, Maarten
Teunisse, Jeroen de Veth
61 punten: Feroz Amirkhan*,
Martin van Meerkerk, Arman
Sjachov
60 punten: Willem Hoek, André van
Steenbergen
58 punten: Gideon de Bruin, Arjan Mourits
56 punten: Anne Wouda
55 punten: Eric Druyff
54 punten: Geoffrey Boere
52 punten: Stephan de Boer
51 punten: Reneé Doeleman
50 punten: Jeffrey van Batum*, Dave Bleeker*,
Roel v.d. Hek, Willem Stunnenberg
49 punten: Steven Manders
48 punten: Thomas Goudriaan*, Martijn Harlé,
Dallas Koops, Arwin Lammers, Harmjan Lam-
mers, Ester van Muijen, Paulan van Nes*, Jos
Plijter, Roland de Rijke, Bas van Velsen, Brenda
van Voorthuizen, Danny Wattel, Thijs Wisse
47 punten: Hasmik Sjachov
44 punten: Bren Schaap
39 punten: Wesley Gademan
36 punten: Thijs Alderliesten, Arda Disveld,
Remco Don*, Kevin Meurs, Matthias Moesker,

Wesley Neijenhuis*, Benjamin
Pruijs, Wouter Sipma, Michiel
Torn, Johan Willems 
35 punten: Gerben Bos,
Rens van Driel, Benjamin
Guicherit, Jan Jaap de Heer,

Anne Molenaar, Hugo
Molenaar, André de Raad, Heike

Verheul, Arie v.d. Weteringh
34 punten: Collin van Ede van der Pals,

Ben Jansen Verplanke, Christiaan
Muilwijk,Tobias Pohan Simandjuntak
33 punten: Luuk van Helden, Marieke Merkus
32 punten: Johan Ottens, Simon Verstegen
31 punten: Maaike Vermeer, Marjolein
Zinkhann
30 punten: Jasper Annen, John Benjamins
29 punten: Bas van Berkel, Simon Brenkman,
Eric Louwers
28 punten: Nick Hoksbergen
24 punten: Wout Aleven, Pepijn van den
Brink, Marienes van Genderen, Thijs Gerritsen,
Maaike Hendriks, Cynthia Hoogendam*, Bob
Immerzeel*, Nathalie Janknegt*,Folkert Jansen,
Adriaan de Jonge, Elianne v.d. Kruk*, John B.
Reade, Ary Rijsdam*, Bertus Scheer, Irene Ste-
geman, Michel Stempher, Veronique Verheijen,
Gerrit de Zwart

23 punten: Saviël Languis*
22 punten: Joshua Hobbelink, Mark ter Hofte,
Joey Nijstad
21 punten: Kaspar Heijnen
20 punten: Detmar Dieleman*, Martin v.d.
Vliert*
15 punten: Laurens Meerholz
14 punten: Romke Panstra, Ysbrand Panstra
12 punten: René Alderliesten, Koos van
Amerongen, Jan-Pieter de Baat, H. van Beek,
Jesse van Beek, Judith van Beek, Sander Belt-
man, Arjan Bemelmans, Pieter Boeder, Rose
van Brandenburg, Thijs van den Broek, Marien
Groenheiden*, Petra v.d. Groep, Jan Bareld de
Groot, Anouk de Jonge, Wouter van der Klis,
Jeroen Koppelman, Jannes Kromhout, Cynthia
van Leeuwen, Joppe Lemmen, Roald Looge,
Bart Lugthart, Mike Luhn, David Mensink, Stef
Potstra*, Cynthia Quist, Sjoerd Rijpkema, J.
Schuring, Conall Sleutel, Martin v.d. Sluis,
Stefan de Vink, Dannie de Vos, Ritchie Wijnker,
Maarten de With 
11 punten: Sharon Daudeij*, Max Vierhout,
Jan Wiggemansen*
9 punten: Jelle van Rossum
7 punten: Eline Manders

De drie

prijswinnaars zijn:

Jacco Bos, Bas van

Engelen en na loting

A. Finders. Van harte

gefeliciteerd! Het prijsje

krijgen jullie binnenkort

toegestuurd.

prijswinnaars 

Tegelijkertijd werd op de damclub het examen
afgenomen, met als geslaagden: Jeroen
Hulshoff, Mack van Kester, Bianca
Timmermans, Thiarda Tjeerdsma, Halbert van
der Veen en Yoakim Zwart. Voor het Wiersma-
zwart diploma slaagde Melanie Hulshoff.

GeslaagdGeslaagden
Arnhem
In Arnhem is op de internationale school het
Van der Waldiploma gehaald door Miriam del
Carmen Femerling Garcia en Miranda Ruff.

Brummen
In Brummen behaalden Max Vierhout het
Wiersma-wit diploma en Roald Looge het
Sijbrands-wit diploma.

Huissen
Bij Heijting Huissen is het Van der Waldip-
loma gehaald door Rosalie Mattijssen.

Huizum
Damclub Huizum (Leeuwarden heeft zes spe-
lers examen afgenomen. Geslaagd voor het
Jannes van der Wal-diploma zijn: Annika
Andela, Jilles van Kesteren, Nathalie van der
Linden, Daniël van der Linden, en Martijn
Schaafsma; voor het Wiersma-diploma-wit:
Jillis Tingen en Jilles van Kesteren en Jillis
Tingen.

Steenwijk
In Steenwijk slaagden de volgende jeugdleden: 
Van der Wal: Shanna Boer, Reijn Varkevisser,
Johnno Zeefat en Pedro Zeefat; 
Wiersma-zwart: Bouke van Zon; 

Sijbrands-zwart: Manuel van 
Rijn en Evelien Wemes; 
Springer-zwart: Thom de Vries. 
De examens zijn afgenomen door 
A.J. Heikoop die diplomaconsul 
J.A. Lucassen verving.

Stolwijk
Bij damclub Jong en Oud in Stolwijk behaal-
den de volgende jeugdleden een diploma:
Van der Wal: Niels de Jong, Mark de Mik en
Richard van Welzen; 
Wiersma-zwart: Arno Boerefijn, Gerco
Honkoop, Stefan van Maaren, Benjamin
Suijker en Eric van Welzen;
Sijbrands-wit: Arco Monster en Johan
Verdoold;
Sijbrands-zwart: Jan-Willem van Welzen.

Ureterp
Op de jeugdopleiding van de basisschool cbs
‘De Opdracht’ en damclub Oerterp zijn weer
examens gehouden voor het Jannes van der
Wal-diploma.
Op de school kon jeugddamleider/trainer Harm
Lijzenga het diploma uitreiken aan: Tjisse
Bergsma, Roel Haisma, Frank Hofman, Tom
van Houten, Stijn Joustra, Peter Rozema, Leida
van Veen, Diedrik Visser en Geeske Wind.
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Zaterdag 19 maart hadden 116 meiden maar één doel: een plaats veroveren voor het NederlandsKampioenschap meisjes. Op drie plaatsen in Nederland damden zij voor wat ze waard waren en uiteindelijk luktehet 40 van hen een NK-plaats te bemachtigen. Het NK voor welpen is 14 mei in Rijnsburg gehouden. Deandere leeftijdsgroepen spelen van 14 tot en met 16 juli in dezelfde plaats.

Halve finales meisjes
door Astrid van der Stelt

Halve finales meisjes goed voor veertig finaleplaatsen

Junioren
In Bennekom hadden de junioren hadden
slechts een half uur bedenktijd, waardoor een
partij soms door de tijdsdruk beslist werd. De
junioren speelden in twee groepen van zes
deelneemsters. De nummers één en twee van
vorig jaar, Saskia Veltman en Judith Fritschy,
waren al geplaatst voor het NK. Een plaats bij
de eerste twee in de groep gaf recht op één
van de overige vier finaleplaatsen. Beide
groepen waren sterk bezet. 
In groep 1 bleef het tot aan de laatste partij
spannend. Uiteindelijk was het Carlijn Aalbers
die de winst in de groep naar zich toetrok.
Ook Irene Sterrenburg wist zich te plaatsen. In
groep 2 was Irene Stegeman de voorlaatste
ronde al zeker van plaatsing. Rianka
Rentmeester wist in de laatste ronde echter
nog op hetzelfde puntenaantal te komen. Een
loting moest de beslissing brengen en deze
viel uit in het voordeel van Rianka. 

Aspiranten
De aspiranten speelden, net als de junioren, in
Bennekom en ook zij kregen dertig minuten
per partij. Tijdnood kwam in deze leeftijds-
groep echter veel minder voor. Laura
Andriessen was de kampioene van vorig jaar
en had zich daarmee rechtstreeks geplaatst
voor het NK. De andere deelneemsters speel-
den in drie groepen om in totaal negen
plaatsen. 
Hun eerste jaar als aspirant weerhield Mei-Jhi
Wu en Rebecca van Beek er niet van om gelijk
de bovenste twee plaatsen in groep 1 op te
eisen. Mariska Bos werd derde, maar zij kan
niet meedoen aan het NK. Haar plaats zal
worden ingenomen door Christel Hoeve. 
In groep 2 was het tot aan de laatste ronde
niet duidelijk wie zouden doorgaan. Uiteinde-
lijk was het Andrea Gutter die de winst wist te
pakken in de groep. Arfidah Beset werd op
basis van meer winstpartijen tweede, voor Kim
Ziengs. 
In groep 3 was het minder spannend, want de

voorlaatste ronde was al duidelijk wie er door-
gingen. Amber Rep en Brenda van Voorthuizen
eindigden samen op de eerste plaats, maar
Amber werd eerste door een beter resultaat
tegen de nummer drie, Judith van Beek. 

Pupillen
Bij de pupillen speelden vier groepen in Don-
gen en twee in Hijken. De eerste twee meiden
van elke groep plaatsten zich voor het NK. Er
zullen nog twee meisjes worden aangewezen
om mee te spelen op het NK. 
In groep 1 werd Rosa Vermeulen na barrage
met Vicky Andriessen eerste. In groep 2 liet
Karlijn Overes, vorig jaar nog welp, duidelijk
zien wie er de beste was. Zij won al haar
partijen. Ook Soraya van der Most plaatste
zich voor het NK. In groep 3 stond winnares
Judith Rijgersberg alleen een remise toe tegen
de nummer twee, Renée Doeleman. Renée
eindigde één punt achter Judith. In groep 4
won Marjan van Maurik de barrage tegen
Agnieta Habben Jansen. In groep 5 was Heike
Verheul oppermachtig. Zij won al haar
partijen. Patricia Lunenborg werd tweede. In
groep 6 was het tot en met de laatste ronde
spannend. Laura Timmerman en Marieke
Merkus speelden uiteindelijk een barrage om
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de eerste plaats. De barrage eindigde in remise
en Laura werd uitgeroepen tot winnares,
omdat zij eerder die dag de onderlinge partij
had gewonnen. 

Welpen
Bij de welpen speelden twee groepen in
Dongen en één in Hijken. Van elk van de drie
groepen plaatsten zich vijf meisjes voor het
NK. 
In groep 1 won Wencke Standhardt al haar
partijen en ging dus overtuigend door. Ook
Fenna Levenbach, Domenica Hollander, Laura
Geurtsen en Arlieke Mouwen gingen door. In
groep 2 was het Lotte Aleven die al haar
partijen won. Edith Rap verloor alleen van
Lotte en Bianca Looijen verloor van Lotte en
Edith, maar won alle andere partijen. Verder
plaatste Milly Mets zich voor het NK en Sigrid
Oosterwegel won de barrage voor de laatste
finaleplaats. In groep 3 eindigden drie meisjes
op de eerste plaats. In de barrage won
Charlotte Kuilder eerst van Anna Kosters en
daarna van Marloes Vredenborg. Marloes wist
van Anna te winnen en werd daardoor
tweede. Anouk Boots en Marlou Brancas gaan
ook naar het NK. 

Lotte Aleven wint
NK welpenmeiden

Lotte Aleven uit Huissen is zaterdag 14 mei
in Rijnsburg overtuigend kampioene bij de
welpenmeiden geworden. Lotte won acht
partijen en ze speelde alleen remise tegen
Charlotte Kuilder uit Westerhaar. Anna
Kosters werd tweede, Bente Verheul derde.
Lotte mag Nederland nu gaan vertegen-
woordigen op het Europees Kampioenschap
in Polen.

NK’s in Rijnsburg
De NK-meisjesfinales voor pupillen,
aspiranten en junioren worden van 14 tot
en met 16 juli inn Rijnsburg gespeeld. 
Het organisatiecomité bestaat uit Rinus
Kromhout (wedstrijdleiding), Anton van
Dusseldorp (arbiter), Eric Hogewoning
(computerzaken) en Mariëlle Kromhout.
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Junioren groep 1 Punten
1 Carlijn Aalbers 8
2 Irene Sterrenburg 7
3 Leonie de Graag* 6
4 Annemarie Alberts* 6
5 Marjolein Bakker 3
6 Annelieke van 

Brandenburg 0
* Op basis van resultaat 

tegen nummer 2. 

Junioren groep 2 Punten
1 Rianka Rentmeester* 8
2 Irene Stegeman* 8
3 Anne Wil Koopman** 6
4 Ingrid de Kok** 6
5 Rosa Brinkman 2
6 Marcia Hofmans 0
* Na loting
** Op basis van het aantal winstpartijen. 

Aspiranten groep 1 Punten
1 Mei-Jhi Wu* 9
2 Rebecca van Beek* 9
3 Mariska Bos 8
4 Christel Hoeve 7
5 Rose van Brandenburg 3

Pirkko Hezemans 3
Ilona Musch 3

* Op basis van het aantal winstpartijen. 

Aspiranten groep 2 Punten
1 Andrea Gutter 8
2 Arfidah Beset* 6
3 Kim Ziengs* 6
4 Marjolein de Bruijn 4

Suzanne Hoksbergen 4
6 Alida Grondman 2
* Op basis van het aantal winstpartijen. 

Aspiranten groep 3 Punten
1 Amber Rep* 8
2 Brenda van Voorthuizen* 8
3 Judith van Beek 7
4 Tugba Aslan 4
5 Jorien Spaans 3
6 Marjanne Eikelenboom 0
* Op basis van resultaat tegen nummer 3. 

Pupillen groep 1 Punten
1 Rosa Vermeulen* 16
2 Vicky Andriessen* 16
3 Lisette Verduijn 13
4 Arda Disveld 12
5 Anouk van Loon 11
6 Alyanne Duker 6

Maaike Kamer 6
8 Petra Radosavljevic 4

So-Ri-Yin 4
10 Anne Havermans 2
* Na barrage

Pupillen groep 2 Punten
1 Karlijn Overes 16
2 Soraya van der Most 12
3 Maaike Hendriks 10

Annelieke de Vos 10
5 Ilse Sprangers 9
6 Lonneke Standhardt 7
7 Michelle Roumans 4

Maartje Kouwenberg 4
9 Frederique Breuger 0

Pupillen groep 3 Punten
1 Judith Rijgersberg 17
2 Renée Doeleman 16
3 Vivianne Moorman 13
4 Katinka Blanken 12
5 Sabine Traas 9
6 Jo-anne Buitenhuis 7
7 Madeline Fisk 5
8 Elisa Redelijkheid 4

Fenna Kloppenburg 4
10 Roos Vermeulen 3

Pupillen groep 4 Punten
1 Marjan van Maurik* 14
2 Agnieta Habben Jansen* 14
3 Sabine Huybens 12
4 Anna van der Eijk 10
5 Elle Straatman 9
6 Robin Flipsen 6
7 Graziella Schumans 5
8 Dewi Koreman 1

Maureen van Baal 1
* Na barrage

Pupillen groep 5 Punten
1 Heike Verheul 14
2 Patricia Lunenborg 11
3 Eline Dijkstra 9
4 Machteld Jansen Verplanke7
5 Cora Ziengs 6

Carlein Knol 6
7 Lisa van Stek 3
8 Roos van Es 0

Pupillen groep 6 Punten
1 Laura Timmerman* 11
2 Marieke Merkus* 11
3 Danielle Pol 10
4 Berdien Lokhorst 7
5 Maaike Vermeer 6
6 Kim van Klaveren 5
7 Kim Bruins 3

Suzanne Vogelenzang 3
* Onderling resultaat.

Welpen groep 1 Punten
1 Wencke Standhardt 16
2 Fenna Levenbach 12
3 Domenica Hollander 11
4 Laura Geurtsen 10
5 Arlieke Mouwen 8
6 Nina Bockting 7
7 Darshana Teunissen 6
8 Aafke Kalkman 2
9 Anne Schippers 0

Welpen groep 2 Punten
1 Lotte Aleven 16
2 Edith Rap 14
3 Bianca Looijen 12
4 Milly Mets 7
5 Sigrid Oosterwegel* 6
6 Rachelle Jansen* 6
7 Janneke Kouwenberg* 6
8 Yea-Ri-Yin 4
9 Miranda Ruff 1
* Na barrage. 

Welpen groep 3 Punten
1 Charlotte Kuilder* 21
2 Marloes Vredenborg* 21
3 Anna Kosters* 21
4 Anouk Boots 16

Malou Bancras 16
6 Hasmik Sjachov 15
7 Marthe Hoek 12

Groep A (Hollandscheveld):
1. Frerik Andriessen 7-12
2. Zainal Palmans 7-11
3. Joeri Hezemans 7-9
4. Joppe Lemmen 7-7
5. Paul van der Laan 7-7
6. Jacco Bos 7-5
7. Jan van Dijk 7-4
8. Jasper Roelfsema 7-1

Groep B (Hengelo):
1. Stefan Stapper 7-12
2. Yuen Wong 7-10
3. Thijs Gerritsen 7-8
4. Matthias de Kruijff 7-8
5. Niek Kloppenburg 7-6
6. Dave Bleeker 7-5
7. Niek Smeitink 7-4
8. Judith van Beek 7-3

Groep C (Zegveld):
1. Pieter Steijlen 7-13
2. Casper Remeijer 7-11
3. Jeroen Stolwijk 7-9
4. Arno Bos 7-7
5. Pim Mostert 7-7
6. Richard Bos 7-4
7. Martin van Meerkerk 7-3
8. Roland de Rijke 7-2N

K
 a

s
p

i r
a

n
t

e
n

N
K

 p
u

p
il

le
n

Eindstanden halve finales 

NK aspiranten

Eindstand NK pupillen

1. Roel Boomstra 8-15
2. Sjoerd ten Brinke 8-11
3. Nick Hoving 8-10
4. Joost Muller 8-10
5. Bas van Engelen 8-9
6. Michel Stempher 8-9
7. Heike Verheul 8-9
8. Feroz Amirkhan 8-8
9. Danny Wattel 8-8
10. Rik Verboon 8-8
11. Renée Doelman 8-8
12. Harmjan Lammers 8-7
13. Wouter Sipma 8-7
14. Martijn de Leeuw 8-6
15. Henk Jan van den Berg 8-6
16. Derk-Jan Riesthuis 8-5
17. Kevin Meurs 8-5
18. Collin van Ede van der Pals 8-3
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Juni 2005
4: NK sneldammen.
11: KNDB-beker halve finale. 
11: Finales schooldammen

BO en VO. 
17 (v.a.): Rijnsburg. Rabo dam-

toernooi. 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 Dam-

festival. Openluchttoernooi. 
H. de Witt (015) 213 43 11.

2: Dordrecht. Sani-Dump open
sneldamkampioenschap.
C. Leenheer (0168) 33 06 28.

3-9: Delft. DUWO Kennisstad
Damfestival. Toptoernooi,
Vrouwen meestertoenooi,
Open toernooi. H. de Witt
(015) 213 43 11.

6-16: NK junioren. 
11-15: Parthenay (Fr). Internationaal

toernooi. C. Pillenière + 06 88
22 05 26.

14-16: Rijnsburg. NK meisjes
pupillen, aspiranten en
junioren. 

15-23: Den Haag. NK
aspiranten. 

15-17: Pardubice (Cz). 3e Inter-
nationaal toernooi. J. Mazuch
+ 420 466 535 200.

16-23: Den Haag. Axioma Open 2005.
A. Kruyshoop (070) 364 96 28.

18-26: Sint Petersburg (Ru). Open
toernooi Witte Nachten.
A. Baljakin (026) 325 61 25.

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

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

Augustus 2005
5-13: Brunssum. Open internatio-

naal toernooi. J. Hannen
(0475) 46 50 83.

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. 

17: Reeuwijk. 4e Reeuwijks
Jeugddamtoernooi. H. de
Knikker (0182) 39 32 75.

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

25: Huissen. Centrale training
subtop, vrouwen en junioren. 

Oktober 2005
1: Nationale Competitie 2e

ronde. 
8: Clubcompetitie junioren,

aspiranten en pupillen. 
15: Nationale Competitie 3e

ronde. 
18-21: Lent. Plm 55 toernooi.

J. Janssen (024) 323 75 64.
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. 

November 2005
5: Bondsraadvergadering. 
5: Selectiedag centrale

trainingsgroepen. 
12: Nationale Competitie 5e

ronde. 
19: Huissen. Centrale training

aspiranten, pupillen en
meisjes. 

20: Huissen. Centrale training
subtop, vrouwen en junioren. 

26: Nationale Competitie 6e
ronde. 

December 2005
3: Clubcompetitie

aspiranten en pupillen. 
10: Nationale Competitie 7e

ronde. 
17: CAT/CJT - Surinaamse spelers

in Nederland. 
28/29: Westerhaar. Damnacht

Aalderink Witte van Moort.
J. Lensen / Witte van Moort
(0546) 65 92 22.

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 aspiran-
ten, meisjes en pupillen. 

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. 
24-28: Wageningen. Open

veteranentoernooi. H.
Kleinrensink (0317) 41 18 73.

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: Reeuwijk. 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. 

Juli 2006
1: NK welpen. 
5-15: NK junioren. 
14-22: NK aspiranten. 

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

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

Jeugddammers opgelet!
Heb je meegedaan aan een gaaf damtoernooi?

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

www.damz.nl lezen wat jij zo leuk vindt.
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Curiosa
Wim van Mourik
St. Jacobslaan 94
6533 BV Nijmegen
(024) 356 52 32

Met een variant op het cabaretliedje van de dronken man die zijn caravan
kwijt is  wordt u op weg geholpen om een eigen damtafel aan
te kopen voor binnen of buiten op 
uw terras of gazon.

Damtafel van Henk Klein Kranenbarg

Henk is al 40 jaar meubelmaker én
voor wie het niet wist ook dammer
bij DUO Vorden-Doetinchem. De
damtafel op de foto is een
voorbeeld van een mogelijke
uitvoering, te koop bij de
bondswinkel van de KNDB.

Wilt u een ander type tafel ?
Kostprijs in overleg. Meubelmaker
Henk Klein Kranenbarg is te vinden
op de Hackforterweg 31, 7234 BV
Wichmond, tel. (0575) 44 12 69

Eikenhout,
l x b x h: 100 x 74 x75 cm,

dambord ingefreesd 47 x 47 cm.

Damtafel van 
De Moziekkamer
Mozaïekkunstenares Jeanine
Gerlofsma maakt in opdracht
een damtafel in elke gewenste
stijl en kleur. Materialen
hiervoor kunnen zijn: tegels,
marmer of glas. De prijs van
een dergelijk ontwerp is
afhankelijk van de grootte, de
moeilijkheidsgraad van het
mozaïek en de materialen. Er is keuze uit diverse
onderstellen, ook hier is de prijs weer afhankelijk
van materialen en grootte. De getoonde tafel
heeft een diameter van 70 cm.
Is uw interesse gewekt, neem dan vrijblijvend
contact op met: Jeanine Gerlofsma, Atelier De
Mozaïekkamer, tel 073-6139825. Haar grote
inspiratiebron is Niki de Saint Phalle. Haar werk
is vrolijk en grappig en vooral erg kleurrijk!

Waar koop ik toch een damtafel?
Ik kan ‘m nergens vinden.

Een van steen of een van hout,
van essen of van linden.

Speltafel van Kopshout
Kopshout is een al meer
dan 20 jaar bestaande
mens- en milieuvrien-
delijke meubelmakerij.
Bert Aalbers, Harrie
Berkers, Paul Oostrik en
Hein te Velde ontwerpen
en maken tijdloos
moderne meubelen uit
massief eerste klas
Europees hout zoals eiken,
essen, beuken, kersen enz.
in perfecte constructie.

Een damtafel kan naar wens van de opdrachtgever worden gerealiseerd.
Kostprijs in overleg. U vindt het bedrijf en de toonkamer van Kopshout aan
de Derde van Hezewijkstraat 23, 6542 JP Nijmegen, tel. (0243) 77 16 97.
De toonkamerboeken laten drie verschillende tafels zien.

35

Ontwerp: Paul Oostrik.
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Damtafel van
Metaplus
Metaplus is leverancier van attributen om
invulling te geven aan vrije tijd onder de
toepasselijke naam “Pluspoint” Daar hoort
ook een schaak- damtafel bij. De tafels en
bijbehorende zitjes zijn uitgevoerd in ver-
zinkt en gecoat staal (met houten zittingen)
en worden met een zwaar betonblok in de
grond verankerd. Het spelbord is van trespa.

Totale lengte : 180 x 70 cm,
spelbord: 70x70 cm.
Metaplus, Energieweg 20, 2421 LM Nieuwkoop,
tel: (0172) 57 50 00.

Damtafel van
Terrazzo De Vries
In de informatie van Terrazzo de
Vries komt de volgende zin
voor: Mozaïekwerk is bijzonder,
ons bedrijf ook. Kijkend naar de
prachtige tafel op de foto wil je
direct met dammen beginnen.

Het ambachtelijk - artistieke
bedrijf heeft de opdracht tot
deze terrazzo tafel met veel
kennis van zaken vakkundig
uitgevoerd.
Afmetingen: 300 x 100 x 5 cm.

Geïnteresseerd? Willie, Marian
en Roel de Vries willen u graag
helpen bij uw wensen.
Neem contact op via tel:
(0412) 63 25 52,
Willaertstraat 2a, 5344 AB Oss

Foto: Niki Polman.

Twente Design is een coöperatie
waarbinnen drie Twentse
creatieve geesten samenwerken
in een kleinschalig bedrijf. De
exclusieve producten worden
samen bedacht en gemaakt. door
illustrator Christel Krukkert,
binnenhuisarchitect Niels
Polman en tekstschrijver Hennie
Talens. De damtafel is uitgevoerd
in zwaar massief Twents eiken
van 8 cm dikte, diameter: 70 cm,

hoogte: 76 cm.
Door het 

klosmodel makkelijk te ver-
plaatsen. Zitjes: 48 cm. Kan
onbehandeld buiten blijven
staan. Het dambord is hand-
geschilderd.
Als stenen doen schijven van
boshout dienst. Onder invloed
van het weer kan enige
scheurvorming vertonen. Dit is
een normaal verschijnsel,
volgens Hennie Talens.

Kostprijs: 215 euro.
Twente Design Coöperatie ua,
Meyersgaardenweg 10,
7481 RM Haaksbergen.
Tel. (0535) 69 62 08.

Metaplus

Terrazzo De Vries

Damtafel van 
Twente DesignTwente Design

Panorama 51
Wim van Mourik
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