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Tijdens de opening van Axioma Open speelden
NOC*NSF-voorzitter Erica Terpstra en de Haagse
burgemeester drs. W.J. Deetman in de Blauwe Zaal
van BowlingWorld Zuiderpark een partijtje. De
bestuurder won met overmacht van de sportvrouw
en lijkt op weg naar de A-status van NOC*NSF...
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Remise geeft het uiteindelijke
resultaat weer van urenlange
overdenkingen, het inwisselen
van bijna alle schijven en het
uitvoeren van strategieën. In dat
eindresultaat zie je daarvan niks
terug. De Delftse telling, die re-
kening mee houdt met het aan-
tal schijven dat je overhoudt,
komt hieraan enigszins tege-
moet. Je kunt de Delftse telling
uitbreiden door als uitslag jouw
aantal schijven te nemen (dam
telt voor twee) en die te delen
door het totaal aantal schijven
van jezelf opgeteld bij die van je
tegenstander. Enkele voorbeel-
den. Je hebt drie dammen en je
tegenstander één. Je krijgt dan
3*2=6 punten, je tegenstander
1*2=2 punten (dam telt voor 2
punten). Totaal aantal schijven
is 6+2=8. Jij krijgt als uitslag 6
gedeeld door 8 is 0,75. En je
tegenstander 2 gedeeld door 8 is
0,25. Heb je 3 schijven en de
ander 2 dan heb je 3 punten, de
ander 2, samen 3+2=5, jouw
uitslag is 3 gedeeld door 5 is 0,6
en zijn of haar uitslag 2 gedeeld

door 5 is 0,4. Heb je 2 schijven
en je opponent 0, je hebt dus
gewonnen met 2 schijven over.
Dan wordt de uitslag 2 gedeeld
door 2 is 1. De opponent heeft
als uitslag 0 gedeeld door 2 is 0.
Ben je vastgezet, dan heb je nog
steeds verloren. Winst is dus 1
punt, verlies 0 punt en een re-
mise een getal tussen 0 en 1. De
uitslagen van de twee spelers
van een partij bij elkaar opge-
teld is altijd 1. Door als uitslag te
nemen jouw aantal schijven te
delen door het totaal aantal
schijven, dan vervallen eigenlijk
de termen winst verlies en
remise. Of je moet opnieuw
afspreken wat ze betekenen. De
winnaar van een toernooi blijft
waarschijnlijk degene met de
meeste punten.
Neem je de vertrouwde uitslag:
je wint als je tegenstander niet
meer kan zetten doordat hij
geen schijven meer heeft of
vaststaat. En het is remise als je
niet meer kunt winnen, niet alle
schijven van je tegenstander
kunt veroveren. Dan komt de

Delftse telling vrij gekunsteld
over. Een 3 om 1 is eigenlijk re-
mise maar je spreekt af dat het
tussen winst en remise in zit.
Hetzelfde geldt voor een 4 om 2,
enz. Door de uitslag anders te
berekenen (volgens de nieuwe
telling) voorkom je dat.
Bij sporten als turnen en judo
vindt ook een berekening plaats
om de uitslag te bepalen: een
getal tussen 0 en 1.Bij judo heb
je gewonnen als je aan het eind
van de partij meer punten hebt
behaald dan je tegenstander.
Voor de buitenwacht (spon-
soren) is het natuurlijk aan-
sprekender als er minder
remises vallen.
Je kunt ook een waardering
geven voor de partijopzet, de
strategie, de creativiteit. Het WK
blinddammen in Schiedam
kende een attractiviteitsklas-
sement. Andreas Kuyken gaf
punten. De spelers konden door
een toelichting op hun partij de
jury op andere gedachten bren-
gen. Het idee dat de uitvoering
van een optreden ook meespeelt

in de uitslag, is niet nieuw
(ijsdansen, turnen).
Er zijn dus mogelijkheden om
de (vermeende) remisebacil te
bestrijden. Nu sta ik nog steeds
niet te springen om door te
spelen in bijvoorbeeld een 3 om
2 met allebei een dam. Maar
misschien is het ook een
kwestie van wennen als je
bedenkt dat het ook kan gaan
om het maximaal aantal
stukken (dam telt voor twee) dat
je kunt behalen en je tegen-
stander het minimaal aantal
stukken. Een remise kan saai
zijn als die uitslag te vaak
voorkomt, zoals in een match.
De nieuwe telling kan dat
ondervangen, maar is geen
garantie. Een saaie partij blijft
een saaie partij. Daarom zou
vroeg of laat ook de creativiteit
moeten worden gewaardeerd.
Het nadeel is dat daarvoor een
jury nodig is. Voorlopig zal dat
om praktische redenen alleen in
matches of titeltoernooien
kunnen. Misschien kan de com-
puter hierin een rol gaan spelen.

gastcolumn Alfons Ottink

www.kndb.nl

Remise – uitbreiding van de Delftse telling
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door Fred Ivens

voor de winnaar van vorig jaar,
Guntis Valneris. Terpstra hielp de
partij van de 15-jarige Hagenaar
Stefan Stapper op gang. Want als
extra krent in de pap zaten dage-
lijks niet alleen de tien hoogstge-
klasseerden vooraan achter de
touwen, maar ook de tien deelne-
mers aan het NK-aspiranten. Een
geslaagde symbiose die wat ons
betreft zeker voor herhaling
vatbaar is.
De arbiters Johan Demasure en
Martin van der Hout slaagden erin
het recordaantal deelnemers zon-
der onoverkomelijke problemen in
de Blauwe Zaal van BowlingWorld
Zuiderpark een plaats te geven.
Daardoor kon de restaurantruimte
op de openingsdag weer volledig
worden gebruikt door het dertigtal
deelnemers aan het Nederlands
kampioenschap G-dammen. De
organisatie van dit door Sybrand de
Groes (Sneek) gewonnen evene-

ment was in (goede) handen bij
Fred Versteeg.
Behalve BowlingWorld Zuiderpark
droegen ook de Haeghe Groep, SCT
Accountants, Stomerij Interclea-
ning, Stimuka en Caminada Nota-
rissen direct of indirect hun
steentje bij. Hoofdsponsor was voor
het zesde jaar de Axioma Groep die
ter gelegenheid van het tweede
lustrum negen klokken als extra
prijs beschikbaar stelde. De Meurs
Groep deed voor het eerst als
cosponsor mee. Voorwaarde was
wel dat de toppers bereid waren
met elkaar voor een zevental par-
tijtje Eurodammen in het strijdperk
te treden. Achterliggende gedachte
van Haitze Meurs is dat via deze
kruising tussen gewoon dammen
en stratego op het 64 veldenbord de
jeugd eenvoudiger het internatio-
nale dammen kan leren. De voor-
zitter van de KNDB kwam in het
Paviljoen Zuiderpark persoonlijk de

Over Erica Terpstra, Riet Weenink,
Alexander Schwarzman en Jan Drijver

Vice-voorzitter van de
FMJD, Pieter Hildering,
reikt in BowlingWorld
Zuiderpark de hoofdprijs
van Axioma Open uit aan
Alexander Schwarzman.
Links penningmeester Jan
Kok van het organisatie-
comité.

foto's Cor Stapper

Tiende Axioma Open in Den Haag

Axioma Open was weer acht dagen dammen eten, dammen drinken en dammen slapen. Maar het was het ook dit
keer allemaal meer dan waard. Wij hebben er volop van genoten en gezien de vele positieve reacties ook de 126
deelnemers die op ons jubileumtoernooi zowel kwantitatief als kwalitatief (10 grootmeesters) voor een topbezetting
zorgden. Met wij bedoel ik de organiserende Stichting The Hague Open. Samen met Cor Stapper, Jan Kok, Alex
Kruyshoop, Richard van Diggele en Jan de Koning hebben we ook van de tiende editie van het jaarlijkse Haagse
zomertoernooi weer een evenement weten te maken waarin presteren en gezelligheid, dammen en sociale
contacten hand in hand gingen.

Er was applaus voor winnaar
Alexander Schwarzman, maar ook
voor de 12-jarige nationale pupil-
lenkampioen Roel Boomstra (30e
plaats met een score van +2!) en
voor Jan Drijver die na jaren van
louter blijmoedig deelnemen
eindelijk een (vecht)remise kon
laten noteren.
Ook werd er geklapt voor Hans
Jansen en Ton Weenink die een
speciale pen-met-inscriptie ontvin-
gen omdat zij aan hun tiende toer-
nooi begonnen. Voor Riet Weenink
was er een kettinkje met een zilve-
ren ooievaar. Zij kwam in 1996 met
haar man uit Steenwijk mee naar
Den Haag en ontpopte zich meteen
als de Leading Lady achter de bar.
NOC*NSF-preses Erica Terpstra
refereerde in haar openingswoord
dan ook juist aan mensen als Riet
Weenink, de onmisbare vrijwilli-
gers voor elk toernooi. Oranjes
immer-enthousiaste sportambassa-
drice was overigens in de toplocatie
BowlingWorld Zuiderpark op
bekend terrein. Op deze plek be-
vond zich vroeger het zwembad
waarin zij de basis legde voor haar
zilveren medaille op de Olympische
Spelen van 1964 in Japan. Bowling-
World-directeur Do Tetteroo kon
haar tijdens een rondleiding zelfs
een ingelijste foto laten zien.

Experiment
Erica Terpstra verrichtte de opening
met de Haagse burgemeester Wim
Deetman, die in hun onderlinge
partijtje van geen remise wilde
weten en zich rechtstreeks naar de
A-status van NOC*NSF schoof.
Deetman deed daarop de eerste zet
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prijzen uitreiken van zowel Euro-
dammen (gewonnen door Virny)
als Park Blitz (gewonnen door
Schwarzman). Dit sneldamtoernooi
is in de plaats gekomen van Beach
Blitz in Kijkduin en werd opnieuw
gesponsord door Van Leeuwen &
Meurs, dat ook Disco Blitz onder
zijn (financiële) hoede nam. Tussen
de dreunende beats door bleek de
swinging Africa-rythm-machine
Ndjofang-Ndonzi-Samb van de
50 deelnemers het best bedreven
met de fluorescerende schijven.

de eerste vier jaar de ‘grote man’
van dit toernooi, was uit Portugal
overkomen om als deelnemer weer
eens de sfeer van Axioma Open te
proeven en kon daardoor persoon-
lijk de naar hem vernoemde combi-
natieprijzen uitreiken.

Onder de deelnemers is een
enquête verspreid waarvan het
resultaat als voorlopige eerste
indruk is dat we in grote lijnen
vooral zo moeten doorgaan. Wordt
dus vervolgd. (zie ook
www.damweb.nl/tho)

De 12-jarige nationale
pupillenkampioen Roel
Boomstra deed het bijzon-
der goed en verloor - na
optimaal verweer - pas in
het eindspel van de
nummer twee, Hans
Jansen.

Dr. Matrix
Na negen rondjes Zwitsers moest er
een fotofinish aan te pas komen
om de winnaar te bepalen.
Alexander Schwarzman, die op de
slotdag Flaubert Ndonzi versloeg en
daardoor als enige Hans Jansen nog
wist te achterhalen, kreeg na toe-
passing van het verfijnde weer-
standspuntensysteem de eerste
plaats toebedeeld. Het prijzengeld
werd gedeeld. Jansen (‘Dr. Matrix’)
mocht voor de camera van TV West
nog uitgebreid uitleggen hoe zijn
denkraam in elkaar zit en vertellen
over zijn fascinatie voor cijfers.
Liefst tien spelers volgden op één
punt met de enigszins pechvolle
Alexander Baljakin op de derde en
Neerlands-hoop-in-bange-dagen
Jasper Lemmen op de twaalfde
plaats. FMJD-vice-voorzitter Pieter
Hildering reikte ook de gebruike-
lijke groeps- en ratingprijzen uit,
waardoor iedereen de kans kreeg
optimaal op zijn of haar niveau te
presteren. De Senegalese smaak-
maker N’Diaga Samb werd verrast
met de toezegging dat hij een
sponsorplaats krijgt op het WK.
Schwarzman, pas laat op eigen
verzoek deelnemer, liet de organi-
satoren blozen met enkele welge-
kozen complimenten. Theo Dijkstra,

Alexander Schwarzman
won fraai van N’Diaga
Samb die het echter wel
beter had kunnen doen.
Tijdens de gezamenlijke
analyse ontdekte Hans
Jansen de volgende bril-
jante redding: 27-31 14-20
4-10 13-18 23-28 21x43 12-17
16x36! en volgens Truus is
het eindspel remise.

Jansen was die dag (met 
z’n goede balpen!) toch op
dreef. Vatoetin leed na 42. …
22-28? één van z’n heel
zeldzame nederlagen:
43. 31-27! 28x37 44. 47-42
37x48 45. 30-24 48x19 46.
27-21 23x34 47. 21x5!! Jansen
kreeg voor deze combinatie
van Theo Dijkstra de
tweede prijs.

De eerste prijs ging naar 
Ed Holstvoogd die leeftijd-
genoot Evert Bronstring
verrassend beentje lichtte:
37. 27-22 18x27 38. 31x22 12-
18! 39. 32-27 20-24! 40. 29x9
16-21 41. 27x7 18x27 42. 9x18
1x43!!

Arjan van den Berg (2, 3, 8,
10, 11, 13 t/m 17, 20, 21, 22, 25)
speelde hier tegen Flaubert
Ndonzi (23, 24, 28, 29, 32, 33,
34, 36, 38, 40, 42 t/m 45) 37.
13-19? 38. 24x13 8x19 en gaf
het na 39. 23-18 op (24x13
32-27 21x23 29x9!). Samb
toonde na afloop een
typisch Afrikaanse dam: 13-
18 23x12 21-27 32x21 16x27
12x32 14-19 28x6 en nu de
zevenklapper 19x50!! 

Ron Heusdens leverde
meteen al vakwerk af tegen
Jeroen Kos: 33. 27-21 16x27
34. 22x31 3-8 35. 34-30! 14-19
36. 28-23! 18x29 37. 37-32
26x28 38. 33x22 17x28 39.
39-33 28x39 40. 43x25 12-18
41. 30x19 13x24 42. 38-33 18-
23 43. 25-20! 23-29 44. 33-28
8-13 45. 36-31 11-17 46. 31-27
6-11 en 2-0.

N’Diaga Samb

Alexander Schwarzman

Jevgeni Vatoetin

Hans Jansen

Jeroen Kos

Ron HeusdensEvert Bronstring

Arjan van den Berg

Flaubert Ndonzi

Fragmenten
Ed Holstvoogd



5

Vadim Virny (20, 25, 33, 34, 36, 48)
liet na 49. 20-15? 18-22! tegen
Erwin Heslinga (10, 13, 18, 23, 26,
27) een hartgrondig ‘Scheisse’
horen: 50. 15x4 23-28 51. 4x18 2
8x30 52. 25x34 22x13 53. 48-43 27-
32? 26-31 wint eenvoudig 54. 34-30
13-19 55. 30-25 19-24 56. 43-39 24-30
57. 25x34 32-38 58. 34-29 38-42 59.
29-23 42-48 60. 39-33 48-42 61. 33-
28 42-37 62. 36-31 37-46 63. 31-27
26-31 64. 27x36 46-37 65. 28-22
37x19 en wie moest er nu lachen
en wie huilen? (1-1)’

Erwin Heslinga

Vadim Virny

Sybrand de Groes 
pakt titel op NK G-dammen
Sybrand de Groes uit Sneek is Nederlands kampioen geworden bij het G-
dammen. Het toernooi is 16 juli 2005 gehouden in Bowlingcentrum
Zuiderpark te Den Haag.

Alles over ‘vijf tegen twee’
in boek Gerrit de Bruijn
Onlangs verscheen het boek ‘Vijf tegen twee’ van de hand van de eindspelredacteur van ‘De
Problemist’, Gerrit de Bruijn. De ondertitel ‘Eindspelen van vijf stukken tegen twee dammen’
geeft al aan waar dit werkje over gaat, maar het volgende citaat uit het voorwoord geeft u een
scherper beeld van de inhoud. “Hoofdstuk 1 geeft een historisch overzicht, iets wat niet of
nauwelijks aan de orde komt in andere publicaties over vijf-tegen-twee. Het tweede hoofdstuk
behandelt een praktische winstmethode vanuit een stelling die ik niet eerder in de damlite-
ratuur tegenkwam, maar die wel het predikaat handigste basispositie lijkt toe te komen.
Hoofdstuk 3 laat zien hoe wit met vier dammen en een schijf op veld 15 kan winnen van twee
zwarte dammen, een eindspel dat Van Kesteren als eerste ontrafelde. ‘Van Kesterens varianten
zijn efficiënt en zijn winstmethode lijkt niet voor verbetering vatbaar’, schreef ik in 1990. Toen
was de publicatie van Hermelink in ‘Wereldkampioenschap dammen 1988’ over dit eindspel mij
echter nog niet onder ogen gekomen. De verplaatsing van één stuk in Van Kesterens
basisopstelling blijkt wel degelijk een verbetering: de eerste fase van de winstgang verloopt
hierdoor veel soepeler. De hoofdstukken 4 tot en met 6 behandelen eindspelen van drie dammen
en twee schijven tegen twee dammen. De oudste studie op dit gebied, met schijven op 15 en 39,
kunt u aantreffen in hoofdstuk 4, met een uitbreiding naar het eindspel met schijven op 34 en
47.Met zijn door de computer gegenereerde eindspelbestanden ontdekte Stef Keetman dat ook in
het eindspel met schijven op 15 en 47 in sommige gevallen winst mogelijk is. Een uitgebreide
analyse ontbrak tot dusver, een leemte die in hoofdstuk 5 wordt opgevuld. In het laatste
hoofdstuk zijn de resultaten vastgelegd van een studie die werd gepubliceerd in ‘De Problemist’
van juni 1998, betreffende eindspelen met twee schijven achter de triktrak.”

‘Vijf tegen twee’ kost 15 euro en men kan een exemplaar bekomen door dit bedrag + 2,50 euro
verzendkosten over te maken naar:
J. Arnold, inz. uitgeverij Arnold, Vordensebinnenweg 66, 7231 BE Warnsveld
giro 59 25 579 onder vermelding van de titel.

Eindstand Axioma Open
Speler Pnt WP

1 Alexander Schwarzman 14 81
. Hans Jansen 14 81
3 Alexander Baljakin 13 84
4 Ron Heusdens 13 83
. Vadim Virny 13 83
. Guntis Valneris 13 83
7 Kees Thijssen 13 80
8 Yuriy Anikeev 13 79
. Jean-Marc Ndjofang 13 79
. N'Diaga Samb 13 79
11 Evgueni Vatoetin 13 77
12 Jasper Lemmen 13 75
13 Flaubert Ndonzi 12 83
14 Marc Bremer 12 80
15 Bas Messemaker 12 78
16 Cor van Dusseldorp 12 77
17 Dik de Voogd 12 75
. Peter v.d. Stap 12 75
19 Arjan v.d. Berg 12 67
20 Michiel Kroesbergen 11 79
21 Steven Wijker 11 75
22 Pim Meurs 11 74
. Leopold Sekongo 11 74
. Yuriy Lagoda 11 74
25 Wim Bremmer 11 72
. Eric van Dusseldorp 11 72
27 Erwin Heslinga 11 71
28 Hans Kreder 11 69
29 Harry Clasquin 11 67
30 Roel Boomstra 11 66

De volledige eindstand vindt u op de
website: www.damweb.nl/tho

Tweede klasse
1. C. van Dam, Alphen a.d. Rijn
2. K. Sno, Den Haag
3. H. van Eijck, Tilburg
4. L. de Rijke, Amersfoort
5. R. Koosman, Den Haag
6. B. van Gessel, Tilburg
7. A. Renzen, Tilburg
8. J. Artens, Uffelte
9. J. van Tiborg, Tilburg
10. R. Heusdens, Schiedam
11. H. Bijker, Ruinerwolde
12. H. Hoogland, Zwijndrecht
13. R. Zanting, Meppel
14. mw. W. Steenbergen, Meppel

De eindstanden luiden:

Hoofdklasse
1. Sybrand de Groes uit Sneek
2. R. Hesselink, Eefde
3. M. Boeren, Tilburg
4. D. Bekkema,Franeker
5. K. Van Keimpema, Sexbierum
6. J. Sloot, Welsrijp
7. H. Verhoeven, Tilburg
8. D. Moonen, Tilburg

Eerste klasse
1. mw. J. Stel, Darp
2. G. Brummelman, Zutphen
3. J. Scholten, Den Haag
4. D. Mahabier, Amersfoort
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Traditie is mooi, maar mag nooit een alibi zijn om vooruitgang, groei, ontwikkeling te
blokkeren. Experimenteren is mooi, maar mag nooit een reden zijn om het goede van het
verleden weg te schofferen. Wel, als je deze twee ingrediënten bij elkaar stopt dan
ontploft het mengsel niet. maar harmoniëren ze tot een verrassend smaakvol, pittig
gerecht dat naar meer smaakt. De naam van dit lekkers: het DUWO Kennisstad
Damfestival.

Niet alle dammers hebben dit
gerecht even graag op het menu
staan, al denk ik dat zij, net als mijn
kinderen vroeger, eerst eens een
hapje zouden moeten proeven.
‘Delft’ staat voor vernieuwing, voor
‘durf om te experimenteren’ en is
daardoor ‘een reclame voor de dam-
sport’, stak WHDB-voorzitter Alfred
van Lenthe bij de prijsuitreiking de
loftrompet. Het grootste damevene-
ment ter wereld, zoals de organisa-
tie het toernooi afficheerde, ploegt
zich al vijf jaar lichtelijk provoce-
rend, eigenzinnig, spraak- en
smaakmakend een weg tussen alle
opgeworpen obstakels door. Ze
verenigt het beste van twee werel-
den met enerzijds het traditionele
damspel zoals wij dat kennen en
allemaal zo graag beoefenen (dus
zonder afgezaagde hoekjes en alter-
natieve spelvormen) en anderzijds
een nieuwe, prikkelende punten-
telling. Waarbij alle bestaande
eindspelen blijven bestaan en er als
toegift Nieuw Eindspel bij komt (zie
ook diagram 1).

De dit keer uit louter vrouwen
samengestelde meestergroep speel-
de nog met de ‘oude’ Delftse telling
(5-0, 3-1 en 2-2). De topgroep
probeerde op verzoek van Kees
Thijssen en met instemming van
het duo Georgiev-Tsjizjov een
verfijnde variant uit: 10-0 voor een
gewone overwinning, 5-5 voor een
remise en 7-3 voor een major pun-
tenoverwinning (met een duur-
zaam eindspelverschil van drie
schijven of meer) en 6-4 voor een
minor puntenoverwinning (met
een verschil van twee schijven).
Resultaat van deze ‘korfbaluit-
slagen’ (Haagsche Courant): een
meestal voorbeeldige strijdlust,

lange(re) partijen en meer positieve
publiciteit.

Verschil
Ter illustratie: vorig jaar speelden
de zes deelnemers in de topgroep
van hun vijftien partijen er tien
remise (2-2). Vier keer werd er een
overwinning geboekt (5-0) en een
keer viel er een puntenoverwinning
(3-1). Dit jaar was het resultaat: 4x
10-0, 4x 7-3, 2x 6-4 en 5x 5-5. Het
verschil is dus evident.
Zoals de wereldtoppers o.a. het
Algemeen Dagblad en de NRC
toevertrouwden, waren ze niet
anders gaan spelen. Simpel gezegd:
gewoon voor de 10-0 gaan en als
dat niet lukt kijken wat er dan nog
te halen valt. Alexander Schwarz-
man leek het toernooi te gaan
winnen maar Alexeï Tsjizjov kwam
na het afsluitende rapidtoernooi
(waarvan de klasseringen meetel-
den voor de eindrangschikking)
uiteindelijk alleen bovendrijven.
Pikante noot: in een normaal
toernooi was de negenvoudige oud-
wereldkampioen met vijf remises
een modale middenmoter geweest.
Nu deelde hij de punten met zijn
twee landgenoten en scoorde tegen
Prosman, Thijssen en Samb een
major puntenoverwinning (7-3),
waarbij hij zeker twee keer een
maximale score verzuimde. Tsjizjov
z’n stijl leent zich uitstekend voor
de experimentele telling. De super-
strateeg zat dit toernooi nooit aan
de verkeerde kant van het bord en
buitte kleine voordeeltjes voorbeel-
dig uit. Zelf is hij voorstander van
uitbreiding met een score van 8-2
voor een verschil van vier schijven.
In dat geval wordt een eindstand
van drie dammen tegen één dam
eerlijker beloond, vindt hij. Wereld-

kampioen Georgiev zoekt het aan
de andere kant en wil een verschil
van één schijf al gehonoreerd zien.
Ook bij de vrouwen, met Nina
Hoekman op eenzame hoogte,
waren remise-uitslagen duidelijk in
de minderheid. In het open toer-
nooi maakte Goes- en Barnsteen-
winnaar Flaubert Ndonzi een einde
aan de hegemonie van twee jaar
van Peter van der Stap. Eén van de
hoogtepunten van het acht evene-
menten omvattende damfestival
was met stip de proloog op de
historische Delftse Markt waar de
ruim honderd sneldammers (ook
hier was Ndonzi nummer één) veel
bekijks trokken.

Corustoernooi
Algemeen directeur Jan Benschop
van hoofdsponsor DUWO (ook
Rabobank, gemeente Delft, TU
Delft, Proper-Stok en Drukkerij
Grafia droegen bij aan het wel-
slagen van dit jubileumtoernooi)
liet bij de opening doorschemeren
dat het toernooi wat hem betreft in
elk geval wegens succes wordt
geprolongeerd. “Zo’n volwaardig
evenement met unieke aspecten
moet worden gecontinueerd en
veiliggesteld”. Hij refereerde in dit
geval aan het Corustoernooi in Wijk
aan Zee dat (‘met regeringsgeld’)
tot 2010 op de internationale
schaakkalender prijkt. Organisator
Henk de Witt is achter de schermen
al bezig met het vernieuwing en
verbreding van het organisatie-
comité. Zie ook:
www.damclub-dos-delft.nl

door Fred Ivens

Kennisstad Damfestival wegens succes geprolongeerd

TsjizjovTsjizjov beste ‘korfballer’ in Delft



Het nieuwe Eindspel kan
het beste worden
geïllustreerd door dit
fragment.

Wit speelde 27-22 en
Schwarzman glunderde
van oor tot oor toen
wereldkampioen Georgiev
na zes uur spelen met een
minor puntennederlaag
(6-4) genoegen nam. Wit
haalt altijd een tweede
dam waarna het verschil
tot twee schijven oploopt.
Waarom niet 27-21 16x27
36x18 vroeg iemand na
afloop? Wel, dat levert dan
na bijvoorbeeld 35-49 18-7
49-16 7-2 16-32 2-16 32-19
16-11 19-32 11-16 32-19 16-49
19-13! 26-21 13-8! 21-16 8-17!
49-40 17-28 40-45 28-50
niet meer dan remise (5-5)
op want wit komt geen
stap verder.

Tsjizjov kreeg een
verbluffend klassiekje op
het bord tegen ‘local hero’

22-18!! 23x12 41. 33-28!! de
clou is dat er 28-23 en 34-
30 dreigt en dat zwart na
12-18 38-32 18-22 (18-23 39-
33 21-27 32x12 23x41 47x36
11-17 12x21 16x27 33-28! enz.)
39-33 22-27 43-38 27-31 47-
41! 31x42 48x37 kan
opgeven. 41…15-20 42. 28-
23! 19x28 43. 34-30 25x34
44. 39x19 12-18 45. 38-32 20-
24 Op 28-33 had Samb 48-
42 17-22 43-38!  als
antwoord in petto. 46.
32x12 24x13 47. 12-8! 13x2
48. 35-30 en de rest was
een kwestie van techniek
(10-0).

Kees Thijssen had z’n
week niet. Na een
mislukte opening lukte
het hem niet Erno
Prosman (volledig) van
het lijf te houden: 50. 33-
29!  12-18 51. 30-25! 18x27
52. 29-23! 9-14 53. 25-20
14x25 54. 23x14 13-19 55.
14x23 27-31 56. 23-18 31-37
57. 18-12 26-31 58. 12-7 31-36
59. 7-1 25-30 60. 1-23 37-41?
61. 28-22! 41-46 62. 23-5 16-
21 63. 39-33 30-35 64. 33-
28??  wit is kennelijk zo in
de ban van een
puntenoverwinning dat
hij  vergeet met 33-29!
gewoon te winnen.
64…46x23 65. 5x16 35-40
66. 22-17 en zwart kon niet
meer voorkomen dat wit
drie dammen haalt (7-3).

7

Erno Prosman, die na de
eerste en derde ronde zelfs
even op kop stond. De
stand is gewonnen! 50. 43-
39 24-29 51. 42-38 20-24 52.
39-34! 29x40 53. 35x44 24-
29 54. 44-40 12-18 55. 40-35
29-34 56. 38-33! want 35-30
34-39 30-24 19x30 25x43
26-31! 28x10 31x33 is na 32-
28! 33x31 10-5 niet meer
waard dan een score van
6-4. 56…23-29(!) 57. 33x22
34-39 58. 22-17 39-44 59. 37-
31? Prosman gaf meteen na
afloop de winst aan: 17-12!
44-50 27-22 16-21 12-7! 21-27
32x21 26x17 22x11 50x6 37-
32!! En na deze fraaie stille
zet kan zelfs Truus 10-0
niet meer voorkomen (6-1
7-2 1-23? 2-19!) 26x37 60.
32x41 44-50 61. 27-22 50-45
62. 41-36 14-19! 63. 36-31 45-
23! 64. 31-26 23x32 65. 17-12
32-38 66. 12-8 38-33! 67. 22-
18 33-6! 68. 18-12 19-24! en
door de dreiging 24-30 en
16-21 een score van 7-3
overeengekomen.

Samb won opnieuw in
Delft van Georgiev,
waardoor de winnaar van
vorig jaar nu op de vierde
plaats bleef steken. De
Senegalese smaakmaker
plaatste een prachtig
gambiet: 38 … 18-23 39. 28-
22 12-17? hier was 11-17
geboden want 23-28 faalt
op 22-17 11x22 38-32 uit!  40.

Diagram 1
Georgiev

Schwarzman

Diagram 2
Prosman

Tsjizjov

Diagram 3
Georgiev

Samb

Diagram 4
Thijssen

Prosman

>>>Fragmenten Topgroep

Voortschrijdingstabel 1 2 3 4 5 + Rapid
Alexei Tsjizjov 5 12 17 24 31 42
A. Schwarzman 5 11 16 26 31 37
N'Diaga Samb 5 15 15 25 28 36
Alexander Georgiev 5 9 15 15 20 31
Erno Prosman 7 10 20 20 25 29
Kees Thijssen 3 3 7 10 15 17

Meestergroep
Voortschrijdingstabel 1 2 3 4 5 + Rapid
Nina Hoekman 2 7 12 17 22 27
Olga Kamyshleeva 2 7 7 9 14 20
Vitalija Doumesh 5 7 12 12 12 13
Linda Schnieders 2 2 2 4 9 13
Sarah Rijgersberg 0 0 5 7 7 9
Christien Fung 2 4 4 6 6 9

Open toernooi
Eindstand AW Pnt Wp
Flaubert Ndonzi 7 29 143
Ed Holstvoogd 7 24 151
Leopold Sekongo 7 24 150
Frerik Andriessen 7 24 140
Peter v.d. Stap 7 22 139
Tjalling Goedemoed 7 21 136
Adriaan Groenendijk 7 21 113
Thomas Wielaard 7 20 147
Yuriy Lagoda 7 20 115
Erik Hoogendoorn 7 19 124
Henk Kleinrensink 7 19 102
Valere Hermans 7 17 124
Anko Baksoellah 7 17 81
Bas Baksoellah 7 16 115
Jan Terpstra 7 15 126
Andreas Pohan 7 15 114
Cor Hazeu 7 15 99
Hans de Vast 7 14 124
Roy Liem-Kon-Tja 7 14 114
Nafthali Rijgersberg 7 12 93
Jordy v.d. Lugt 7 11 112
Fred Versteeg 7 10 82
Tobias Pohan 7 5 86
Judith Rijgersberg 7 0 98
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Het genie van Alexander openbaart zich al meteen in zijn eerste
Russische kampioenschap in 1988, tien jaar voor het behalen van
de wereldtitel! Het zou één van zijn specialiteiten worden: het
strategische offer, het offer op lange termijn.
Er kwam 1.32-27 22x31 2.41-37 20-25 3.37x26 17-22 en nu 4.30-24!!
19x30 5.35x24 23-29 6.34x23 18x20 7.26-21 13-18 8.49-44 9-13 9.33-
28 22x33 10.39x28 5-10. Wit bouwde in alle rust verder met 38-32-
27 en 42-38-32 en won overtuigend in de aanval ‘op links’.

Galerij der grootmeesters 
van Schiedam
Wat een prachtige opzet van
organisator Jan van Stigt Thans:
aan de vooravond van het WK
blinddammen zouden de
deelnemers voor de loting worden
gepresenteerd door Andreas
Kuyken, de demonstrateur uit
Zwitserland - tevens hoofd van de

Hun genie, verborgen en zich openbarend in 
de biografie. En ook het vermogen tot magie.

door Andreas Kuyken

Beswersjenko

Schwarzman

Beswersjenko

Schwarzman

Alexander Schwarzman

Gantwarg

Andreiko

De eerste zege van Gantwarg op 
de toenmalige wereldkampioen
Andreiko in het Suikertoernooi
1970.

Verloop: 1…18-23 2.30-25? 29-23 3. 27-
22 en de sensatie 3…34-40!! 4.35x44
24-30! 5.25x34 19-24 6.28x30 17x50
met nipte winst voor zwart.

Anatoli Gantwarg

Thijssen

J. van den Akker

Fijnzinnig. Begenadigd. Maar
gelukkig ook een echte kampioen.
Ziehier de drievoudige nationale
kampioen op weg naar zijn eerste
titel in 2002. Partij: 1.37-32 14-19
2.23x14 9x20 3.33-28? en ziet u hem,
de ‘dubbelklapper’: 25-30 34x14 3-9
14x3 18-22 27x9 8-13 12x45 3x21
16x40!!

Kees Thijssen

jury voor het gloednieuwe
‘attractiviteitsklassement’ - door
één kernachtige stand voor elke
grootmeester op het
demonstratiebord. En plein public.
Ziehier de galerij, bedoeld als
bijdrage tot onze algemene
dambeschaving. Met dank aan Rob

Welaan. Drie standen, belangwekkend in het kader van de biografie.

Clerc. Zelf heb ik me één restrictie
opgelegd: geen deelnemende
grootmeester als slachtoffer, hoe
verleidelijk ook! Dat doe je niet aan
de vooravond van een groots,
gezamenlijk festijn.

Tot slot

En nu, tot slot, voor u, waarde lezer, les 1 in echte dammagie. Doe er wat
voor. Voor je genie. In je eigen biografie. Uw oog valt wellicht op 1.28-23?!
Goed of slecht?

De oplossing vindt u op pagina 34 van dit nummer.

Andreas Kuyken

Eerste publicatie
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Clerc

Lepsic

Nog steeds is dit fragment uit het
WK 1976 voor mij de mooiste stille
zet uit de hele damliteratuur.
Zwart won door 1…4-10!!! Er dreigt…
niets!!! Maar op elke zet van wit
gaat zwart winnen combineren:
• op 34-29 of 34-30 komt een slagje

naar 41
• op 47-41 (de partij) komt 27-32

38x27 en 24-29!
• op 37-32, de mooiste, komt het

fenomenale 17-21!! x8 3x12 x8 18-
22 32x21 22-28 33x22 24-29 met
winnende dam op 48. Een Coup
Napoléon, één rij verschoven.

Rob Clerc

Tsjizjov

Wit wint in zeven zetten.

Ook als componist behoort Alexei
tot de wereldtop. Na 1.30-24 19x30
2.25x23 18x29 3.44-40 20-25 4.39-34
komt verrassend 4…14-20 5.34x23 11-
17 6.22x11 16x7 7.27x16 13-18! en
zwart kan nog doorvechten.

Direct winst is het prachtige 1.39-
33!! 20-24 of… en nu 2.37-31 26x48
3.28-23! 19x50 4.30x26 50x17 5.27-21
16x27 6.32x24 48x30 7.35x24.

Alexei Tsjizjov

1.35-30! 20-24?

Het genie van Harm Wiersma – beseffen we wel wat we in de
damwereld allemaal aan hem hebben te danken?
Terecht noemt Joeri Jermakov deze compositie in zijn boek ‘Coup
Wiersma’. Het corresponderende slagsysteem werd door de
piepjonge Harm gevonden, de perfecte vormgeving is van
Jermakov zelf.
Na 1.35-30! 20-24? Verschijnt er een magistrale dam op bezet
veld: 2.37-31!! 26x37 Gedwongen, anders wint wit een schijf. En nu
de drie o zo karakteristieke zetten: 3.33-29!! 24x31 4.47-42!! 37x28
5.34-29!! 23x32 6.30-24 19x30 7.41-37 32x41 8.46x10 4x15 Zo wordt
veld 4 ontruimd. 9.40-34 30x39 10. 44x4!!!

Harm Wiersma

Hans Jansen

N’Diaga Samb

Vanuit het niets wint wit binnen
drie zetten de partij en het jongste
Bijlmertoernooi. Pure magie, in de
laatste ronde!
Normale stervelingen schuiven
maar wat door. Doch zie hier het
magische gebeuren: 1.33-28! 18-23
2.38-33 12-18 Allemaal even logisch.
3.32-27!!! en opgegeven. Er zouden
twee drieslagen volgen met
schijfwinst: 3…21x41 4.30-25 23x32
5.25x12 8x17 6.33-29 24x33 7.39x46!!

N’Diaga Samb

Georgiev

Sijbrands

De huidige wereldkampioen toont
ook hier, in het WK 2003 van
Zwartsluis, zijn suprematie. Hoe is
het mogelijk: winst tegen
Sijbrands!
Verloop: 1.38-33?! 14-19 2.40-35
19x30 3.35x24 25-30! 4.34x14 23x34
5.39x30 13-19 6.24x22 17x50 en door
die ‘hangende’ witte schijf op 30 is
de zwarte dam voorlopig niet te
vangen.

Alexander Georgiev

Dibman

Heusdens

De kracht van de Schiedamse
matador werd ook door oud-
wereldkampioen Dibman
ondervonden.
In de partij Heusdens-Dibman, 15
augustus 1992, kwam 1…18-22 en de
verrassing 2.29x18!! 20x40 3.41-36!
25x34 4.32-28 22x31 5.36x27 13x31
6.28-23 19x39 7.38-33 39x28 8.49-44
40x38 9.42x4!! en zwart ontglipte
nog met een remise.

Ron Heusdens

Thans drie technische hoogstandjes, die elke meester en grootmeester,
gearriveerd of in wording, dient te kunnen dromen.

En thans nog drie ‘biografische’ standen.
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WK dammen 2005 in 
Van 6 t/m 23 oktober 2005 vindt in Amsterdam-Zuidoost het Wereldkampioenschap
Dammen 2005 plaats. Veertig deelnemers zullen van 6 t/m 12 oktober, verdeeld over vier
groepen van tien spelers, strijden om de finaleplaatsen. Uit deze groepen plaatsen zich
namelijk de beste drie voor de finale die, aansluitend op de voorronden, van 13 t/m 23
oktober gespeeld zal worden.

Deelnemers
Nederland is tijdens dit WK vertegenwoordigd door maar liefst zes spelers.
Kees Thijssen, Gérard Jansen en Rob Clerc plaatsten zich via het WK 2003;
Ton Sijbrands meldde zich af voor het WK 2005, waardoor ook Clerc het
plaatsingsrecht verwierf n.a.v. het WK 2003. Hans Jansen (via NK 2005), Ron
Heusdens (via Europees Zonetoernooi) en Alexander Baljakin (organisatie
plaats KNDB) complementeren het Nederlandse gezelschap. Hieronder de
groepsindeling van de voorrondewedstrijden:

In het organisatiecomité hebben onderstaande zeven personen zitting
genomen:

Achfaaq Mohamedjoesoef : toernooidirecteur
Wiebo Drost : secretaris en technisch damadviseur
Gerrit Tigchelaar : penningmeester
Jan Pieter Drost : persvoorlichter
Peter Hoogteijling : persvoorlichter
Pieter Hildering : vice-voorzitter FMJD
Ruurd Wuestman : contactpersoon KNDB

Speellocatie en sponsoring

Het toernooi zal plaatsvinden in het AC Hotel te Amsterdam Zuidoost
(Provincialeweg 38, 1108 AB Amsterdam), een zeer fraaie accommodatie
vanwaar het Amsterdamse centrum binnen 20 minuten kan worden
bereikt. Zo is een dagje kijken goed te combineren met een bezoek aan onze
hoofdstad. Een routebeschrijving treft u aan op de website en in het
programmaboekje.

groep A groep B groep C groep D
A. Baljakin A. Tsjizjov A. Georgiev G. Valneris
A. Schwarzman K. Thijssen R. Clerc M. Podolski
N. Samb J.M. Ndjofang G. Jansen A. Getmanski
A. Gantwarg Y. Anikyeyev B. Ba V. Milsjin
H. Jansen D. Erdenebileg S. Nosevitch E. Boezinski
F. Ndonzi J. Maria Silva Filho I. Kirzner R. Heusdens
R. Misans L. Nicault A. Domichev M. Borghetti
A. Alexandre L. Shang Wong S. Bah A. Der
P. Chmiel F. Huseynov Farid G. Ganjargal G. Delmotte
R. Singh L.O. Diawara C. Lorevil Y. Koulibaly

Uiteraard is meer informatie over alle deelnemers te vinden op
www.wkdammen2005.nl en in het programmaboekje.

Kees Thijssen en Henk Fokkink bij de loting voor het 
WK dammen 2005.

Organisatie

De organisatie van dit WK is in handen van de Stichting Damontwikkeling
Amsterdam Zuidoost, onder auspiciën van de Werelddambond FMJD. Deze
stichting heeft haar naam op organisatorisch gebied al gevestigd door de
organisatie van de bekende Internationaal Bijlmer Damtoernooien,
waaraan de afgelopen jaren veel wereldtoppers hebben deelgenomen.

Programma

Groepswedstrijden voorronde
donderdag 6 oktober 13.00 uur opening

14.00 uur ronde 1
vrijdag 7 oktober 09.00 uur ronde 2

15.30 uur ronde 3
zaterdag 8 oktober 12.00 uur ronde 4
zondag 9 oktober 09.00 uur ronde 5

15.30 uur ronde 6
maandag 10 oktober 14.00 uur ronde 7
dinsdag 11 oktober 14.00 uur ronde 8
woensdag 12 oktober 14.00 uur ronde 9

Finale
donderdag 13 oktober 14.00 uur ronde 1
vrijdag 14 oktober 14.00 uur ronde 2
zaterdag 15 oktober Rustdag
zondag 16 oktober 12.00 uur ronde 3
maandag 17 oktober 09.00 uur ronde 4

15.30 uur ronde 5
dinsdag 18 oktober 14.00 uur ronde 6
woensdag 19 oktober 14.00 uur ronde 7
donderdag 20 oktober 14.00 uur ronde 8
vrijdag 21 oktober 14.00 uur ronde 9
zaterdag 22 oktober 12.00 uur ronde 10
zondag 23 oktober 12.00 uur ronde 11

17.30 uur sluiting
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Met dit AC Hotel is meteen een van de sponsors genoemd van dit
Wereldkampioenschap. Verder wordt het toernooi mogelijk gemaakt door:
Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost, Stichting Topsport Amsterdam,
NOC/NSF en VWS, Hiltex Technische Weefsels BV, Joesboef
Kinderdagverblijf, Fjell International, Fortis Bank, Capelle Makelaars, Russia
Travel en Woningstichting Rochdale.

Informatie

Op de toernooisite (www.wkdammen2005.nl) vindt u voor en tijdens het
kampioenschap het laatste nieuws en natuurlijk o.a. alle uitslagen, standen
en partijen. Tevens zal er op deze website een uitslagenpoll worden
gehouden waaraan prijsjes verbonden zijn.
Ook kunt u informatie inwinnen via de volgende e-mailadressen:
organisatie@wkdammen2005.nl en pers@wkdammen2005.nl

Boek over Roozenburg
verschijnt tijdens WK

Tijdens het toernooi in Amsterdam om het Wereldkampioen-
schap verschijnt het langverwachte boek: Piet Roozenburg,
onder redactie van Wouter van Beek en Paul Oudshoorn. In dit
nieuwe standaardwerk nemen de topspelers en bestuurders
van deze tijd afscheid van één van de belangrijkste dammers
uit de geschiedenis van onze sport, Piet Roozenburg.

Het boek bevat bijdragen van Ton Sijbrands, Alexei Tsjizjov, Iser
Koeperman, Vadim Virny, Johan Krajenbrink, Geert van Dijk,
Pieter Bergsma en vele anderen, niet in de laatste plaats van
Roozenburg zelf, van wie een selectie aan rubrieken en analyses
is opgenomen.

Nieuw aan dit boek is een bijgeleverde CD Rom met alle par-
tijen van Piet Roozenburg (waaronder ruim 180 onbekende
partijen), alle publicaties van Roozenburg in damtijdschriften
als ‘Le Monde Damiste’ en ‘DAMMEN’, plus nieuw fotomateriaal.

Het boek wordt uitgegeven door de Stichting Werelddambond,
bevat ongeveer 300 blz. en kost ongeveer € 19.

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

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

eindspurt enkele weerstandspun-
ten tekort. Voor jeugdwereldkam-
pioen Boudewijn Derkx restte de
derde prijs.

Het traditionele sneldamtoernooi
op zaterdagavond trok 25 deelne-
mers. Drie paasdammers bereikten
de finalegroep, maar de hoofdprijs
ging hier naar NK-finalist Erno
Prosman. Leopold Sekongo werd
tweede en Jean-Marc Ndjofang
moest genoegen nemen met plaats
drie. Maikel Palmans bereikte net
als in 2003 de laatste vier, maar kon
vervolgens geen potten meer
breken.

Jean-Marc NdjofangJean-Marc Ndjofang wint 24e Paastoernooi

Ranglijst (top 20) (S=student)
1. Jean-Marc Ndjofang 7 5 2 0 12 55 90
2. Tjeerd Harmsma 7 4 3 0 11 60 89
3. Leopold Sekongo 7 4 3 0 11 56 88
4. Klaas-Hendrik Leijenaar S 7 3 4 0 10 56 78 
5. Bas Messemaker S 7 4 2 1 10 53 73
6. Boudewijn Derkx S 7 3 3 1 9 59 67
7. Pim Meurs S 7 2 5 0 9 56 73
8. Peter van Heun 7 4 1 2 9 56 58
9. Paul Oudshoorn 7 2 5 0 9 52 62

10. Andrew  Tjon A Ong 7 2 4 1 8 59 62
11. Alfons Ottink 7 2 4 1 8 59 61
12. Maikel Palmans S 7 3 2 2 8 57 56
13. Krijn ter Braake 7 3 2 2 8 56 57
14. Joost Verplak S 7 2 4 1 8 55 58
15. Herman van Westerloo 7 2 4 1 8 55 57
16. Gert van Willigen 7 2 4 1 8 53 51
17. Arjan van den Berg 7 3 2 2 8 46 43
18. Cock van Wijk 7 3 1 3 7 57 41
19. Martin van Dijk S 7 2 3 2 7 55 50
20. Arjen de Mooij S 7 3 1 3 7 50 43



Het 38e officiële kampioenschap
van de Visueel Gehandicapte
Dammers werd weer op het Land-
goed Avegoor in Ellecom gehouden.
Het is voor de blinde en slecht-
ziende dammers een vertrouwde
omgeving. Ze kunnen er in alle rust
hun partijen spelen én genieten
van de voortreffelijke verzorging. Er
is volop gelegenheid om na de
gespeelde ronden in ‘de derde helft’
nog eens na te praten over het
dammen, of zo maar actuele zaken
door te nemen. Aan gespreksstof
geen gebrek!
Voor dit NK kon Nelis Caffa door
ziekte helaas niet meespelen. De
titel ging toch naar Den Haag: Roy
Liem-Kon-Tja onttroonde Herman
Lamberts uit Tilburg, de kampioen
van 2003 en 2004. Roy was in 2002,

als debutant, al eens kampioen
geweest. In dit toernooi was hij
duidelijk de sterkste van de acht
deelnemers.
Liem-Kon-Tja ging voortvarend van
start. Na winst op Marcel Zandber-
gen en Frans van Hek volgde een
remise met Theo Rombouts. Na de
winst op Lamberts stond Roy hal-
verwege het toernooi toch nog
maar één punt los. Jan Fintelman
speelde een verrassend sterke
eerste toernooihelft. Met de winst
op Erik Essing in de vijfde ronde
sloeg de nieuwe kampioen een
beslissend gat. Na de zevende ronde
stond Roy Liem-Kon-Tja drie pun-
ten voor op Rombouts. Peter Kers
werd derde omdat hij één over-
winning meer had later noteren
dan Lamberts.

Eindstand
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Roy Liem-Kon-Tja, Den Haag • 1 1 2 2 2 2 2 7 5 2 0 12 
2. Theo Rombouts, Rotterdam 1 • 0 1 1 2 2 2 7 3 3 1 9
3. Peter Kers, Culemborg 1 2 • 1 2 0 0 2 7 3 2 2 8
4. Herman Lamberts, Tilburg 0 1 1 • 1 2 2 1 7 2 4 1 8
5. Jan Fintelman, Epe 0 1 0 1 • 1 2 2 7 2 3 2 7
6. Erik Essing, Zevenaar 0 0 2 0 1 • 2 1 7 2 2 3 6
7. Marcel Zandbergen, Zwolle 0 0 2 0 0 0 • 2 7 2 0 5 4
8. Frans van Hek, Uden 0 0 0 1 0 1 0 • 7 0 2 5 2

Roy Liem-Kon-TjaRoy Liem-Kon-Tja
weer Nederlands kampioen
bij visueel gehandicapten

Teus de Mik erelid KNDB
Zaterdag 18 juni was een bijzonder
moment voor aftredend KNDB-
penningmeester Teus de Mik. Gedu-
rende liefst vier termijnen van drie
jaar had hij de financiën beheerd.
Onder zijn leiding is de financiële
positie van de KNDB goed bewaakt.
Daarom ontving hij op de bonds-
raadvergadering van Haitze Meurs
de speld behorende bij het erelid-
maatschap van de KNDB.
Ook 2005 laat veel wisselingen in
het hoofdbestuur zien. Volgens
schema waren drie portefeuille-
houders aftredend. Bovendien zag
coördinator persoonlijke wedstrij-
den Ruurd Wuestman zich door
persoonlijke omstandigheden ge-
noodzaakt tussentijds af te treden.

Aftredend
Penningmeester T. de Mik, Coördi-
nator persoonlijke wedstrijden
R. Wuestman, Coördinator team-
wedstrijden L.M. Mous, Coördinator

jeugdzaken A.C. van der Horst

Benoemd
Penningmeester A.C. van der Horst,
Waarnemend coördinator persoon-
lijke wedstrijden R. Wuestman,
Coördinator teamwedstrijden
B. Smeenk, Coördinator jeugdzaken
J. Linssen

Andere benoemingen
De tuchtcommissie is volledig
vernieuwd nadat vier leden zich
naar aanleiding van een bestuurs-
publicatie in 'Het Damspel' hadden
teruggetrokken en één lid om per-
soonlijke redenen was teruggetre-
den. De bondsraad schrapte op
voorstel van het bestuur de bepa-
ling in het tuchtreglement die stelt
dat de meerderheid van de com-
missieleden zitting moet hebben in
een provinciaal bestuur. Benoemd
zijn: F.S. de Jonge, W. Lucassen, K.
Spreen Brouwer, T. Tromp en

R.W. de Vries. Reglementscom-
missie: H. van der Vegte
Protestcommissie: K. Dijk, R.A. van
Diggele (reservelid). Commissie van
Beroep: F. Teer, U. Koopman
(reservelid), A. de Mooij (reservelid) 
Financiële commissie: M. Verkaik

Overleden

Het bestuur geeft met leedwezen
kennis van het overlijden van:
H. Mostert, Kijk Uit Balkbrug; N. van
der Pol, DC Loosdrecht; H. Bruinsma,
ADC Alphen aan den Rijn; M. van
Dijk, De Kroonschijf Strijen; A. de
Koning, Denk en Zet Reeuwijk; C.A.
de Roon, PV NS Rotterdam; L. Adri-
aanse, PWG ‘s-Gravenpolder; H.
Holtland, SSS Kampen; W.J. Dijkhuis,
OG Drachten; J.J. van Tol, Constant-
Charlois Rotterdam; T. Rijkers, DOG
Uden; J. van der Toorn, DC Sche-
veningen; G.P. Franken, BDV Bergen
op Zoom.
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door Anton Janssen
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Het toernooi had in Henk van
Snippenburg een bekend gezicht
als arbiter. Wim op den Kelder, Arie
te Lindert, Piet Moerland en Rien
van Setten traden als secondanten
op. Bondsvoorzitter Haitze Meurs
reikte de prijzen uit.

Tijdens het toernooi trad Jan
Fintelman af als secretaris. Erik
Essing werd voorzitter, Marcel

Kouogueu wint
Brunssum Open 2005
De Kameroenees Leopold Kouogueu heeft verrassend het Internationaal Damtoernooi
Brunssum Open gewonnen met een punt voorsprong op Jean-Marc Ndjofang. In de slot-
ronde won Kouogueu van Alexander Schwarzman die daardoor naar de vierde plaats zakte.

De beslissende winst van Kouogueu op Schwarzman (wit):
1.33-29 17-21 2.39-33 21-26 3.44-39 11-17 4.50-44 06-11 5.32-28 17-21
6.38-32 20-24 7.29x20 15x24 8.31-27 10-15 9.43-38 18-23 10.49-43 14-
20 11.27-22 11-17 12.22x11 21-27 13.32x21
26x6 14.36-31 23x32 15.37x28 12-18
16.41-37 7-12 17.46-41 6-11 18.37-32 16-
21 19.31-26 1-6 20.26x17 12x21 21.42-37
8-12  22.41-36 2-7 23.36-31 21-26 24.31-
27 4-10 25.47-42 10-14 26.37-31 26x37
27.42x31 3-8 28.31-26 5-10 29.48-42
20-25 30.42-37 14-20 31.26-21 10-14
32.37-31 11-17 33.21-16 
Zie diagram
33…25-30 34.34x25 24-29 35.33x24
20x29 36.27-21 17x37 37.32x41 12-17 38.41-36 8-12 39.36-31 7-11
40.16x7 12x1 41.35-30 6-11 42.40-35 1-6 43.38-32 11-16 44.31-26 16-21
45.43-38 18-22 46.39-33 6-11 47.33x24 22x42 48.32-28 21-27 49.28-23
19x28 50.24-20 15x24 51.30x8 42-47  52.8-2 11-16 53.2-30 27-32

De organisatie van ‘Brunssum’ wil graag van de deelnemers weten of het
huidige speelschema de voorkeur geniet of dat men zou willen kiezen voor
een rustdag en als gevolg daarvan ook een dag eerder beginnen met het
toernooi. Ook potentiële deelnemers kunnen hun voorkeur bekend maken.
’Brunssum 2006’ biedt drie mogelijkheden:
1. geen rustdag (eerste ronde 4 augustus)
2. de eerste ronde al op donderdag 3 augustus en dinsdag als rustdag 
3. geen mening/voorkeur.

Eindstand 
1 Leopold Kouogueu 9  6 3 0 15 102  164 
2 Jean-Marc Ndjofang        9  5 4 0 14 105 156 
3 Bas Messemaker 9  4 5 0 13  108  149 
4 Alexander Schwarzman 9  5 3 1 13  106  145 
5 Michiel Kloosterziel      9  5 3 1 13  104  145 
6 Luc Baya                  9  4 5 0 13  102 140 
7 Jasper Lemmen             9  4 5 0 13  101  140 
8 Ganbatar Ganjargal        9  5 2 2 12  102  122 
9 Lucien Thomy Mbongo 9  5 2 2 12  101  126 
10 Igor Tschartoriiski 9  4 4 1 12  101  125 
11 Dik de Voogd              9  3 6 0 12  100  128 
12 Brion Koullen             9  4 4 1 12   94  117 
13 Steven Wijker             9  3 6 0 12   93  120 
14 Paul Wijninga             9  4 3 2 11   97  110 
15 Anton Kosior              9  4 3 2 11   96  107 
16 Erik v.d. Weerdhof        9  3 5 1 11    95  106 
17 Maikel Palmans            9  4 3 2 11   95  102 
18 Sander Spaans             9  3 5 1 11   92  109 
19 Bé Eggens                 9  3 5 1 11   90  103 
20 Marcel Monteba            9  3 5 1 11  90    98 

De volledige eindstand vindt u op de website:
www.brunssumdamtoernooi.nl

KNDB-voorzitter Haitze Meurs reikt de eerste prijs uit 
aan Roy Liem-Kon-Tja.

Zandbergen nam het
secretariaat over en ook Peter
Kers werd bestuurslid.
Zandbergen dankte Fintelman
voor zijn twaalfjarige
bemoeienissen met alles wat
met het dammen door visueel
gehandicapte dammers te
maken had.
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Evertje Nieuwenhuizen
20 mei 1937 - 22 juli 2005

In memoriam

In 1955 maakte de achttienjarige Eef Nieuwenhuizen haar entree bij de
Wageningse damclub WSDV. Hoewel het georganiseerde dammen
toen nog overwegend een zaak was van mannen, is Eef bij WSDV toch
niet de eerste dammende dame geweest, een jaar eerder was mevrouw
J. Cohen al lid geworden. Deze is echter in 1956 uit Wageningen ver-
trokken, waarna Eef als enige vrouw overbleef. Eef wist zich echter in
het mannenmilieu goed te handhaven en ze steeg dan ook geleidelijk
op de ranglijst. In 1959 en 1969 werd ze zelfs persoonlijk kampioen van
Wageningen.

In 1970 veroverde WSDV1 het kampioenschap van de Gelderse Hoofd-
klasse en Eef maakte toen ook deel uit van het zegenvierende eerste
tiental. Ook in wedstrijden van de landelijke clubcompetitie heeft ze
vaak in het eerste tiental gespeeld.
Eef was een fanatiek dammer. In ijver overtrof zij eigenlijk iedereen. Ze
beperkte zich bepaald niet tot competities van haar vereniging. Op za-
terdagen reisde ze vaak naar eendaagse toernooien elders of ging ze
dammen bij de Vriendendamkring in Den Haag. Ook nam ze op doorde-
weekse avonden wel deel aan het open kampioenschap van Arnhem.

Haar grote bekendheid verkreeg ze echter toen het damesdammen
van de grond kwam. In het Jubileumboek van de KNDB 1986 lezen we:
“In 1973 werd voor het eerst, na jarenlang actievoeren door de grote
voorvechtster van het damesdammen, Eef Nieuwenhuizen uit
Wageningen, het nationaal dameskampioenschap gehouden.” Hier is
Eef wel goed getekend, met ‘grote voorvechtster’ is niets teveel gezegd.

Algemeen was in 1973 de verwachting dat Eef wel kampioen zou
worden, maar starten als favoriet is vaak moeilijk en Eef greep naast
de titel. Barbara Graas ging haar voor. Pas in 1975 slaagde Eef erin
kampioen van Nederland te worden, nog wel in het Jaar van de Vrouw.
Maar dat laatste zal haar wel niet veel hebben gezegd, want het
feminisme liet zij doorgaans links liggen. In totaal heeft zij elf keer
met wisselend succes aan het nationale titeltoernooi deelgenomen.

Drie keer slaagde zij er in tot een toernooi om de wereldtitel door te
dringen. In 1974 veroverde ze een vierde en in 1980 een negende plaats
op de wereldranglijst. Deze toernooien werden in Nederland gespeeld
maar in 1981 mocht ze in Riga haar derde wereldtoernooi spelen en
daar eindigde Eef op de zevende plaats. Bij deze toernooien waren het
vooral de sterke Russische deelneemsters die het behalen van een
hogere plaats verhinderden.

De Werelddambond (FMJD) honoreerde haar prestaties door de titel
meester van de FMJD -Maître Féminin FMJD- te verlenen. In
Wageningen werd zij in 1975 gehuldigd als sportvrouw van het jaar.

Eef was iemand die altijd haar eigen weg ging. Hoewel zij de kerk van
haar jeugd had verlaten, heeft zij altijd geweigerd op zondag te spelen.

In Nederland leverde dat niet veel problemen op, in de internationale
toernooien was dat wel eens moeilijker. Toch wist zij in het WK1974 de
Russische wereldkampioene Michalovskaja over te halen hun partij
niet op zondag, maar vooraf te spelen. De Russin stemde erin toe op
voorwaarde dat er gespeeld zou worden zonder publiek, zodat de
concurrentie niet voortijdig de uitslag te weten kwam. Aan die
voorwaarde hield Michalowskaja strikt de hand. Toen de Nederlandse
grootmeester Keller, vele malen kampioen van Nederland en een man
van groot gezag, een kijkje wilde nemen bij de partij, werd hij, tot zijn
grote verbijstering, door haar zonder pardon de zaal uitgezet!

In haar speelstijl toonde Eef ook haar onafhankelijkheid. Ze was een
fervent aanhanger van de korte-vleugelopsluiting, in haar tijd nog als
inferieur beschouwd. Pas later heeft er onder invloed van de Russische
grootmeesters een herwaardering van deze speelstijl plaatsgevonden.
Eigenlijk was Eef haar tijd vooruit.

Naast alle wedstrijden die ze speelde, vond Eef ook nog tijd voor
andere zaken. Van 1969-1972 was ze secretaris van WSDV. Ook het
clubblad heeft ze als hoofdredacteur van 1980 tot 1991 onder haar
hoede genomen. Hierbij duldde ze van de rubriekredacteuren geen
achterstand bij het inleveren van hun kopij. Het blad moest en zou op
tijd verschijnen. ‘Ik ben nu eenmaal boekhouder en dan moet de zaak
kloppen’, placht ze te zeggen.

Men zou na het lezen van dit overzicht kunnen denken dat al haar
beschikbare tijd aan het dammen werd besteed. Dat was geenszins het
geval. Ze mocht graag lezen en haar boekenkast was welvoorzien. Ze is
ook jaren medewerker geweest van de plaatselijke afdeling van het
Rode Kruis.

Dit jaar zou Eef gehuldigd worden voor haar vijftigjarig lidmaatschap
van vereniging en dambond. Helaas heeft ze dat net niet mogen
beleven. Door haar zwakke lichamelijke conditie is ze in het laatste
decennium van haar leven niet meer op de clubavond geweest, zodat
de jongere leden haar niet eens meer kennen. Maar de ouderen zullen
Eef  niet gauw vergeten. De laatste drie jaar van haar leven verbleef zij
in het verpleeghuis De Halderhof in Bennekom.

Haar leven is een aaneenschakeling geweest van kwalen en kwaaltjes.
Niemand weet hoeveel pijn ze heeft geleden. Het aantal ziekenhuis-
opnamen en het aantal ondergane operaties is niet meer te achter-
halen. Vele malen is Eef dicht bij de dood geweest maar als iedereen
dan vreesde dat het einde kwam, werd Eef weer beter. Zelf bleef ze
altijd geloven dat ze er wel doorkwam. Echter ook aan haar wonder-
baarlijke overlevingskunst kwam een einde. De laatste chirurgische
ingreep was wel geslaagd, maar het lichaam was toch teveel verzwakt
en op de 22 juli 2005 blies zij de  laatste adem uit…“als hij verzwakt is,
en de mens geeft den geest; waar is hij dan?” (Job14:10).

door Geert van Dijk
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Fries dammen (44)
door H. Walinga
Hegenadijk 21
8614 AC Oudega W.

Diagram 1 Diagram 2 Diagram 3 Diagram 4

Diagram 5 Diagram 6 Diagram 7 Diagram 8

Acht eindspelletjes (3)
Onderstaand de derde
serie van eindspelletjes.
Toen deze serie van hon-
derd jaar geleden in ons
Bondsblad werd gepubli-
ceerd, verzuchtte een
dammer: ”Wat heb ik vaak
de winst laten liggen.”
Praktisch is dat natuurlijk
niet zo. Het moet maar
precies zo staan en wit
moet dan ook nog aan zet
zijn.
Wel is het zo dat bepaalde
standjes een paar zetten
kunnen worden terugge-
draaid, bijvoorbeeld nr. 1:
in plaats van 30, 40 zou
ook kunnen 35, 44 en de
zwarte schijf op 26.

Lezer J.L. van Wuijckhuijse uit Houten reageerde op het
verslag van het NK Veteranen in het vorige nummer
van Het Damspel. Het gaat om het eind van de partij 
tussen D. den Ouden en G.E. van Dijk – zie diagram -

waar Geert van Dijk zelf
vaststelt dat zijn laatste
zet, 18-22, de winst
forceert (37-32 22-28!).
Van Wuijckhuijse – zelf
veteraan, want 74 – is het
niet met Van Dijk eens. Hij
acht het offer 35-30 24x35
39-34 goed voor ‘mooie
remisekansen’, zonder

overigens zijn stelling te bewijzen. Misschien kan Van
Dijk in het volgende nummer het verlossende woord
spreken.

Reactie van een lezer

Oplossingen:
1. 30-24 36-41 40-34 41-46 34-29 of… 41-47 34-30
2. 18-12 40-45 12-7 45-50 43-39 50-45 7-1 45-50 1-45
3. 32-27 30-34 38-32 34-40 43-39 40x38 32x43; tweede

oplossing: 32-28 30-34 28-22 34-40 38-33 40-45 33-28 45-
50 43-49 x x

4. 24-19 37-42 19-13 42-48 13-8 48x18 8x28
5. 25-20 31-36 20-15 36-41 43-39 41-46 of -47 49-34 46x50

34-40 50x20 of x10 x
6. 37-32 39-43 32-28 43-48 5-45 48x35 45x25
7. 41-37 39-43 31-26 43-48 45-40 of... 43-49 45-40 49x35 37-

32 35x31 26x37
8. 40-34 26-31 34-29 31-36 48-43 36-41 43-39 met op 41-47

39-34 47x44 45x43 en op 41-46 39-34; zwart heeft nu
geen goed vluchtveld meer: altijd volgt 29-23.
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Damtoernooi in Thailand  -
’s Ochtends achter het
dambord, ’s middags
snorkelend in het warme
water van de oceaan, of
zittend op een olifant…
’s Avonds natuurlijk naar
een van de vele openlucht-
barretjes…
Zo stond het in de folder van
het eerste internationale
damtoernooi in Thailand.
En zo gebeurde het ook.

Het idee van een damvakantie met
extra attracties is niet nieuw. Salou
en The Hague Open kenden het
bijvoorbeeld al. Maar het principe
van: damtoernooi: o.k., maar het
moet ook nog leuk zijn, is nog nooit
zo standvastig doorgevoerd als in
Thailand Open 2005. Na iedere
partij was er de mogelijkheid om
aan een kwalitatief hoogwaardige
excursie deel te nemen of naar de
befaamde travestietenshow te
gaan. Aan de reacties te horen
hebben zowel de dammers als hun
partners zich in de Thaise badplaats
Jomtien goed vermaakt.

ciene in de slotronde kansloos weg,
terwijl Mardosa eerder in het
toernooi niets tegen haar bereikte.
Aan de andere kant moest de deel-
nemer aan het door Ton Sijbrands
gewonnen WK van 1972 (met de
voor Sijbrands destijds zeer belang-
rijke uitslag Aliar-Andreiko 1-1!)
spitsroeden lopen in hun onder-
linge partij.

De jonge Litouwer was echter de
meester van het dammen op de
vierkante centimeter. Vanuit ogen-
schijnlijk gelijkwaardige dunne
standen pakte hij toch het optimale
rendement. Uiteindelijk moest de
rekenmachine eraan te pas komen
om Mardosa als winnaar van het
toernooi aan te wijzen.

Houdt de dief!
Thailand is een veilig land met
weinig criminaliteit. Je kunt dingen
rustig ergens laten liggen zonder
dat je ze meteen kwijt bent.
Althans, in die veronderstelling
leefde Hans Lansbergen. De Schie-
dammer had net een fraaie beker
voor de mooiste combinatie gewon-
nen. Even liet hij het kleinood onbe-
waakt achter op het terras en… weg
beker. Niemand van de deelnemers
had iets gezien of vreemds opge-
merkt. Het Thaise meisje van de bar
kon wel meer vertellen: Elvis
Presley had ‘m meegenomen. Elvis
Presley? Inderdaad; niet de echte
natuurlijk, maar een in Jomtien

wonende Nederlander die, verkleed
als de King, de verschillende bars
en restaurants pleegt af te struinen.
“Hij is gek”, was het unanieme oor-
deel van de Nederlandse gemeen-
schap in Jomtien. En hij had zeker
de reputatie om zoiets te doen. Je
kunt je evenwel een betere ver-
momming voorstellen voor een
dief. Men wist waar hij woonde en
‘Elvis’ werd gesommeerd de beker
terug te brengen naar de rechtma-
tige eigenaar. Zo kwam hij, tijdens
het slotbuffet voor de deelnemers,
het terras oplopen. Met de beker.
Hij had ‘m even veilig gesteld, zei
hij. Geheel in stijl liep ‘Elvis’ naar
het buffet, schepte een bord vol en
ging tussen de dammers zitten. In
elk geval had Hans zijn beker terug.

Om acht uur beginnen
Om een aantal redenen hadden we
besloten een tropenrooster in te
voeren: beginnen om acht uur
’s ochtends. En… nagenoeg iedereen
was steeds om vijf voor acht in de
speelzaal. Internationaal arbiter
Evert Davelaar had, voor de eerste
ronde begon, op vriendelijke doch
strenge toon hierom verzocht.
Men ziet: gewoon op tijd beginnen,
het kan.

door Eric van Dusseldorp

Evert van der Pol, de man
van zes miljoen!

Al snel bleek de strijd in het 28-
koppige deelnemersveld te gaan
tussen de Litouwer Sarunas
Mardosa en de Nederlander van
Surinaamse komaf Waldo Aliar.
Aliar maakte in een aantal partijen
een goede indruk. Zo speelde hij de
Litouwse damster Rima Danilevi-

De prijsuitreiking met
v.l.n.r.: Waldo Aliar (2e),
Sarunas Mardosa (1e) en
Andrew Tjon A Ong (3e).
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- en het is nog leuk ook!

Eindstand Thailand Open 2005

1. Sharunas Mardosa (Litouwen) 8-13 (56) 
2. Waldo Aliar 8-13 (54) 
3 Andrew Tjon A Ong 8-11 (55/37/19) 
4. Pertap Malahé 8-11 (55/37/18 ) 
5. Hans Lansbergen 8-10 (62) 
6. Rafail Zdoroviac (Duitsland) 8-10 (59) 
7. Harold Jagram 8-10 (46) 
8. Guido v.d. Berg 8-9 (57/37) 
9. Ramon Sakidin 8-9 (57/36) 
10. Harry de Waard 8-9 (56) 
11. Rima Danileviciene (Litouwen) 8-9 (55) 
12. Jan Nijmeijer 8-9 (49) 
13. Jan Preuter  8-9 (48 ) 
14. Ton v.d. Ploeg 8-8 (53) 
15. Peter Blok  8-8 (49) 
16. Ton Tillemans (Zwitserland) 8-8 (47) 
17. Leo Peters  8-8 (45) 
18. Evert v.d. Pol 8-8 (44/31) 
19. Arco Berger (Thailand) 8-8 (44/30) 
20. Ashok Mahabier 8-8 (32) 
21. Bas Baksoellah   8-7 (52) 
22. Piet Jonkers   8-7 (41) 
23. Jan Lensink  8-6 
24. Raj Singh (India) 8-4
25. Oedebhaan Dihal  8-4 (uit toernooi)

26. Prem Singh (India) 8-2 (uit toernooi)

27. Melvinder Singh (India) 8-0 (40) 
28. Randjar Singh (India) 8-0 (37)

P. Malahé

Ton van der Ploeg wilde de
actie 27-31 tegengaan,
waarna de witte stand
inderdaad weinig aan-
leiding tot vreugde geeft.
36. 47-42 en nu sloeg de
slimme Pertap Malahé, die
overigens een uitstekend
toernooi speelde, toe via
36…14-20 37. 25x3 2-8 38.
3x32 27x49 met winst.

Malahé heeft zojuist 37. 31-
27 gespeeld en werd nu
verrast door 37...24-29! Nu
volgt op 44-40? een kleine
combinatie door 17-22 en
29-33. Het beste dat wit nu
kan doen is 49-43 om na
(8-13) de ruil 27-22 te
nemen, hoewel ook hierbij
de kansen aan zwart zijn.
Partijverloop: 38. 47-42 8-

13! De dreiging 18-22 wordt
nu actueel. De witspeler
dacht dit te pareren met
39. 44-40, maar werd nu
verrast door 39…,19-24 40.
30x8 12x3 41. 28x19 29-33
en gaf het op zonder het
vervolg 38x29 18-22 27x18
9-13 19x8 3x43 af te
wachten. Nu kan zwart na
49-44 niet direct (45-50)
spelen vanwege de plakker
26-21, dus moet eerst 17-22
met gewonnen afspel, ook
na de dubbele teruggooi
met 44-40 en 35-30.
De enige zet voor wit na
38…8-13 is derhalve 49-43.
Na 18-22 27x18 13x33 43-39
9-13 39x28 13-18) moet wit
kiezen tussen 44-40 of 30-
25. Het voordeel blijft aan
zwart, maar of het ook
wint is vooralsnog twijfel-
achtig. Dit fragment won
de speciale Tulip House
prijs voor de mooiste com-
binatie of forcing.
Internetters hadden enkele
uren de tijd om te kiezen
tussen de mooiste drie
ingeleverde partijfragmen-
ten uit de eerste zeven
rondes. Hans Lansbergen
won de prijs, een fraaie in
Thailand vervaardigde
bokaal, met een grote
meerderheid aan
stemmen.

Diagram 1

T. v.d. Ploeg

Diagram 2
H. Lansbergen

P. Malahé

Diagram 3
H. Lansbergen

H. Jagram

Diagram 4
H. de Waard

A. Tjon A Ong

Lokzet van Harold Jagram.
Harold speelde hier het
uiterst creatieve 39. 49-
43?!! Een mooie lokzet,
want 19-23 is verhinderd
door 28x8! 17x48 8x17 11x22
30x19 14x23 41-36 48x31
36x29 w+. Hans offerde er
een schijf bij met 39…26-31
40. 37x26 19-23 41. 28x8
17x48 42. 8x17 11x22 43.
30x19 14x23 44. 41-37 48x31
45. 26x37 en remise.

Een fragment uit de slot-
ronde, dat dus niet meer
kon meedingen naar de
beker, is ook niet onaardig.
31…17-21 32. 41-36 12-17 33.
33-28! De clou is dat 9-14
niet mag. Er volgt dan 27-
22 en 34-30. 33…18-22 34.
28x19 22x31 35. 36x27 13-18
Verliest op slag, maar er
dreigt 19-14 29-24 en 27-22,
dus de zwarte stand is niet
meer te redden. 36. 29-23
18x20 37. 19-14 10x19 38. 27-
22 17x28 39. 32x1 en zwart
gaf het op.

Informele opening van het toernooi. Vooral Guido van den Berg krijgt veel bekijks.

Huisdammer Jan Lensink geeft een damlesje.
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De omstreden zevenklapper 
van 11 novem

Op 11 november (alaaf!) 1972 konden we met RDG voor de tweede keer op rij onder
aanvoering van trainer/speler Ton Sijbrands – voortijdig - kampioen van Nederland
worden. Voorwaarde was in elk geval dat we zelf in de voorlaatste competitiewed-
strijd zouden winnen van het stugge Almelo.

We lieten niets aan het toeval over,
namen al op vrijdagavond onze
intrek in een hotel en bereidden
ons met praten, drinken, dammen
en klaverjassen intensief voor op de
dingen die komen gingen. Niets
nieuws onder de zon, dus.
De volgende dag liep alles aanvan-
kelijk op rolletjes. Dirk Boom en Ton
Sijbrands zorgden voor een snelle
voorsprong waarna het echter nog
onnodig spannend werd. Uiteinde-
lijk zegevierden we met 12-8, maar
door een Almeloos protest waren
we nog geen kampioen, de 10-10
van rivaal Twente’s Eerste tegen
VAD ten spijt…

Over wat er precies gebeurde lopen
de meningen uiteen. Almelo houdt
het er op dat RDG’er Stef van Dal de
schijven over het bord smeet toen
hij in opperste tijdnood tegen
Tonnie (thans: Anton) Jurg een
heuse zevenklapper uitvoerde. Vol-
gens de winnaar zelf, die voorjaar
1973 terugkeerde naar Suriname,
liet hij per ongeluk de schijven uit
z’n handen vallen.
Het incident leidde tot verhitte
discussies en veel emoties. Uitein-
delijk werd het Tukkerse protest
afgewezen, al bestaat de indruk dat
dit pas na afloop van de laatste
competitieronde is gebeurd(!). Echt
belangrijk was het toen niet meer
want RDG verpletterde in het slot-
akkoord met 13-7 alle nog mogelijke
illusies van Twente’s Eerste.
Ter curiositeit de eindstand in 1972:
1. RDG 14, 2. Groningen 10, 3. Twen-
te’s Eerste 9, 4. VAD 8, 5. Huizum 8,
6/7. Constant en Papendrecht 3, 8.
Almelo 1.
Behalve Constant mocht het jaar
erop ook stadgenoot Het Oosten
zich ereklasser noemen, evenals het
Utrechtse Ons Genoegen trouwens.
Those were the days…

Deze gegevens heb ik van Ton
Sijbrands die de bewuste partij niet
heeft kunnen terugvinden en dat
zegt wat. Dankzij zijn plakboeken
met rubrieken uit onder meer De
Tijd en het Algemeen Dagblad kan
gelukkig nog wel het gewraakte
moment aan den volke worden
getoond (zie techniek).
Waar Sijbrands zonder blikken of
blozen stelt dat het protest
‘uiteraard’ werd afgewezen daar
heeft het slachtoffer zelf er een
gans andere mening over:
“Vaak twijfel ik aan de goede

werkzaamheid van mijn geheugen.
Maar een enkele keer komen er
toch herinneringen boven waarvan
je dacht dat je die al vergeten was.
Of wellicht onderbewust hoopte
dat een ander ze vergeten zou zijn!
Maar nu kan ik er niet meer om-
heen en vertrouw deze tekst met
enige weemoed aan het papier toe.
Het was die zaterdag, op de elfde
van de elfde, een bijzondere zater-
dag. Niet vanwege carnaval, maar
vanwege een belangrijke wedstrijd!
We speelden tegen een kampioens-
team. Die ‘westerlingen’ zouden,
volgens onze beleving, ons wel
even proberen op te rollen. In elk
geval waren wij van plan om onze
huid zo duur mogelijk te verkopen.
In 1972 behoorde ik, met enkele
anderen, tot de betere spelers. Dus
ook op mijn schouders heerste
destijds een enorme druk. Verder
was ik ‘pas’ 24 jaar oud en had,
dacht ik, nog een hele damcarrière
voor de boeg!
Hoewel ik de bewuste partij (nog)
niet heb kunnen vinden, weet ik
heel goed dat ik ergens in dit twee-
gevecht een schijf ben voorge-
komen. In gedachten zat ik al feest
te vieren.
Ook herinner ik mij dat ik zwaar de
pest in had dat ik vervolgens door
gebrek aan inzet/pech/domheid/of
wat dan ook deze schijfwinst weer
verloren liet gaan.
Verder staat in mijn geheugen
gegrift dat Van Dal in tijdnood
geraakte. En ik beslist niet.
Maar desondanks slaagde hij erin
om een overigens aardige zeven-
klapper te produceren.
Ik weet zeker dat ik, voordat dit tot
mij doordrong, althans voordat ik
dit kon constateren, dat dit een
geheel correcte slag was. Maar… hij
gooide de negen schijven (zijn
eigen dam plus de 7!) vervolgens
met enige boosheid op het bord. En
daaropvolgend had ik de agressieve
alertheid om de partij op te eisen.
Maar met arbiter Rustenhove uit
Goor hadden we het niet echt ge-

door Fred Ivens

Met dank aan Ton Sijbrands,
die ook het commentaar lever-
de, hier het moment suprème.
In tijdnood volgde er 48. 40-
34!? volgens de computer is
dit inderdaad wits sterkste zet
36-41? het beste schijnt eerst
23-29 34x23 en dan pas 36-41
met remise 49. 34-30!! 25x32
50. 33-29 23x34 51. 34-30 15x24
52, 2x46.

“Stef voerde de slag correct uit, in die zin dat zijn dam
inderdaad op het enige juiste veld 46 belandde. Maar bij het
van-het-bord-halen van de zwarte schijven ging er iets mis:
hij liet ze – wellicht uit nervositeit – uit z’n handen vallen,
wat voor zijn tegenstander aanleiding was de partij op te
eisen”, meldt de Maestro uit Muiden die 24 partijen kan
blindspelen, maar een boodschappenlijstje nodig heeft als
hij naar de supermarkt moet…

Stef van Dal

Tonnie Jurg
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ber 1972
troffen, want hij nam geen beslis-
sing. Of omdat hij niet wist hoe de
regel was, of omdat hij dit niet
durfde. Dit liet de ruimte voor an-
deren om zich er uitgebreid mee te
bemoeien.

Vermoord
Nog bijna een uur na deze tiental-
wedstrijd discussieerden de ‘oude’
Ivens (ervaren bestuurder uit Den
Haag) en Bert Looms (gewiekst
zakenman uit Almelo) met elkaar
over de (on)juistheid van het
gebeuren. Ik hoor in gedachten nog
de kreet van Aad Ivens dat ‘hier de
damsport werd vermoord.’
Gelukkig kunnen we ook na deze
episode uit ons leven, nog steeds
actief zijn in de levende damwe-
reld’, aldus de thans 56-jarige Anton
Jurg, onlangs op Papendal als
nestor nog vijfde in zijn halve-
finalegroep.

De gedetailleerde uitslag van deze
gedenkwaardige wedstrijd:
C. Bonvanie-Aad Ivens 0-2
G. Wever-Fenno Boog 1-1
J. Veldhuis-Dirk Boom 0-2
H. Gasthuis-Fred Ivens 1-1
Richard Koot-Ton Sijbrands 0-2
Johan Prinsen-Cees Varkevisser 2-0
Wim Terlouw-Krijn Toet 2-0
Bert Looms-Ed Holstvoogd 0-2
M. Pasman-Frans van de Velde 2-0
Tonnie Jurg-Stef van Dal 0-2
Totaal 8-12

Dit jaar vindt er bij de KNDB een pilot plaats van het NK Rapid Dammen.
Met dit kampioenschap willen we dammers die het leuk vinden om op
zondag te spelen, de gelegenheid geven om interessante partijen te spelen
in een versneld tempo. Als de opzet bevalt en er voldoende animo is, zal het
kampioenschap jaarlijks terugkeren op onze damkalender.

Het kampioenschap wordt gespeeld over twee dagen. Op zondag 13
november vindt de voorronde plaats. Alle leden van de KNDB kunnen zich
hiervoor aanmelden. Er wordt gespeeld volgens het Zwitsters systeem. Na
de voorrondes vindt er op 27 november een spetterende KNOCK OUT finale
plaats! Hieronder de opzet van het kampioenschap.

Wedstrijdopzet in het kort:
Voorronde zwitsers gevolgd door knock out finale.

Algemeen:
Speeltempo: 20 minuten + 5 seconde per zet per speler (Fisher)
Speeldagen: Voorronde zondag 13 november 2005, finale zondag 27 november 2005
Barrages: 15 minuten per speler voor onbeperkt aantal partijen
Ratingklassementen: Tot 900, tot 1100, boven de 1100 (volgens de ratinglijst van 1 juli 2005)

Voorronde:

• Open inschrijving

• Zwitsers systeem

• 7 rondes

• De nummers 1 t/m 16 van ieder rating klassement plaatsen zich voor de finale op 27 november

• Eindstand wordt bepaald door punten, vervolgens op basis van weerstand, vervolgens d.m.v.
een barrage (zie boven)

• Inschrijfgeld € 5,00 per persoon (te voldoen ter plaatste)

Finale:
Knock-out

• De 16 geplaatste deelnemers (per ratingklassement) spelen per ronde één partij

• Bij remise barrage (zie boven)

• De eerste ronde nummer 1 tegen 16, 2 tegen 15, etc, vervolgens via stroomschema

• Er zijn dan 4 ronden nodig om per ratingklassement een winnaar te krijgen

• Prijzengeld:

• Ratingklassement boven de 1100: nr. 1 € 100,00, nr. 2 € 50,00

• Ratingklassement tot 1100: nr. 1 € 50,00, nr. 2 € 30,00

• Ratingklassement tot 900: nr. 1 € 30,00, nr. 2 € 20,00

Via de KNDB site houden we je op de hoogte van de locatie waar het kampioenschap gehouden
wordt en van alle andere zaken rondom het NK Rapid.
Aanmelden kan via het bondsbureau.
Stuur je mail onder vermelding van “Deelname NK Rapid” naar bondsbureau@kndb.nl.

Ik ga er vanuit dat de medewerkers van het bondsbureau de komende weken niets anders doen
dan het verwerken van jullie inschrijvingen……

Nadine van Tiel
KNDB bestuur

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

Het is fijn om te weten dat
mijn rubriek kritisch wordt
gelezen. Want niemand
minder dan de bondstrai-
ner van de KNDB Nikhila
heeft mij terechtgewezen.
Bondstrainer Nikhila uit
Deventer reageert op mijn
artikel van de vorige keer
waar het ging over het
zetje van Lochtenberg. Zijn
reactie neem ik letterlijk
over:

Hallo Leo,
Eindelijk een reactie op je
leuke en onderhoudende
rubriek in Het Damspel.
Soms erger ik mij aan het
gebrek aan historisch besef
bij veel dammers.
C.L. Lochtenberg was meer
dan “bekend”. Hij was
tussen 1919 en 1940 liefst
15x deelnemer aan het NK
en behaalde de meester-
titel. Van de ruim 200 fina-
listen in de NK-historie
staat hij qua aantal in de
toptwintig (al eindigde hij
veelal in de achterhoede).

Aldus Nikhila, waarvan
akte.
Alleen al om zijn status
kan ik Nikhila niet tegen-
spreken, maar indien hij
ook een paar fraaie frag-
menten had meegezon-
den, zou ik heel erg blij
zijn.

Ik begin met een oude
belofte in te lossen.
Van de heer Wim Riemens
uit Goes heb ik regelmatig
bijdrage mogen ontvan-
gen, meestal ging het om
eigen combinaties, vaak in
een voor mij, bekend jasje
gestoken.

Ik laat u ook genieten van
een van zijn creaties in de
stand van diagram1.

In deze bizarre stand com-
bineert wit als volgt naar
dam 32-28 23x32 27x38
16x27 29-24 19x28 en nu
begint het al te dagen 26-
21 17x37 41x23 18x29 36-31
27x36 46-41 36x47 48-43
47x33 45-40 35x44 50x10
4x15 25x3 met slot 15-20
3x25 29-34 25x39 11-17 en
winst door oppositie.

De stand van diagram 2
komt uit clubblad van
Hijken DTC.

In deze creatie van Leo
Faber uit het verleden
moet wit het hebben van
iets bijzonders. Hij buit de
zwaktes in de zwarte
stand uit met een offer, 26-
21 17x26 32-28 12-17 beste,
27-21 16x27 37-32 27x29 39-
34 26x37 34x3 22x33 3x16.

De stand van diagram 3
komt uit clubblad van
damclub Huizum, De
Huizumer. Dit fragment
komt uit de wedstrijd
Warffum-Huizum. Henk-
Jan van der Let kijkt met
wit tegen een nadelige
klassiekje aan en zijn vlag
staat op vallen.Dit zijn de
ingrediënten vooraf. In
gedachten verplaatsen we
ons naar de speelzaal,
waar de toeschouwers zich
rond het bord verdringen,
zo staat het in De
Huizumer.
Na 27-22!! 18x27 32x21 sloeg
P. Hoeksema 23x41? (beter
was 23x43) 36x47 16x27 34-
29 12-18 29x9 13x4 38-32
27x29 30-24 29x20 25x3 4-
10 3x21 26x17 35-30! Met
dubbele oppositie.

Eveneens uit bovenge-
noemd blad de stand van
diagram 4. Hier laat Rein

van der Pal ons genieten
van een fraai geheel.

Na de inleidende zetten 37-
31 26x37 32x41 23x21 34-29
12-18 29x9 13x4 47-42 36x29
30-24 29x20 25x1 kan
zwart op twee manieren
de mist ingaan.
1) 21-27 1-23 2-7 23x1 27-32 1-
29 32-37 29-47 4-9 35-30 9-
13 30-24 13-18 24-19 18-22
19-14 22-28 14-10 28-33
47x29 37-41 29-47 41-46 10-
5.
2) 21-27 1-23 27-31 23-46 31-
36 35-30 2-8 30-24 8-13 46-
37 4-9 (ik weet niet
waarom, maar hier moest
ik aan Baba Sy-Wim de
Jong KSH 1964 denken) 37-
32! 13-18 24-19! (hier ook)
18-23 19x28 9-14 28-23 14-20
23-19 20-25 19-14 25-30 14-
10 30-34 10-5 34-39 32-49!

Uit Cluborgaan van De
Oldehove Leeuwarden,
genaamd ZWART & WIT,
een aardige compositie in
de stand van diagram 5
van Oege Dijkstra. Het is
leuk om te zien hoe alle
witte schijven dienst doen
in de afwikkeling.

Wit begint met 49-44
39x50 25-20 50x22 32-28!
22x36 20-14 21x41 15-10!
36x22 ik vind het persoon-

lijk een mooie stand nu, en
na 10-4 wint wit.
Oege als je nog meer hebt,
jij weet mij te vinden.

De stand van diagram 6
komt uit mijn archief, toen
ik nog trainingen verzor-
gde bij Damclub Lent.

Uit een van de partijen uit
de onderlinge competitie
tussen Erik van Bronswijk
met wit en Andre Disveld
met zwart verplaatste ik
schijf 9 naar veld 10 en de
witte schijf van 27 naar 31.
Nu kan wit een verborgen
dam halen door 28-22
18x36 37-31 26x28 34-30
24x33 38x20 15x24 47-41
36x38 43x5.

Nu ga ik over tot het grote
werk, in de resterende
fragmenten.

De standen van diagram 7
en 8 komen allebei uit De
Doorbraak clubblad van
het Amersfoortse Damge-
nootschap ADG. En in bei-
de fragmenten waart de
geest van het beroemdste
lid van Amersfoort, Ton
Sijbrands. Uit een snel-
dampartij tussen Cor van
Rooij met wit en Cees
Strooper zag de toevallige

‘Lochtenberg was meer dan bekend’

Diagram 1

Wim Riemens

Diagram 2

Leo Faber

Diagram 3
P. Hoeksema

H.J. van der Let

Diagram 4

Rein van der Pal

Diagram 5

Oege Dijkstra

Diagram 6
Andre Disveld

Erik van Bronswijk
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En in de stand van
diagram 8 zo maar tussen-
door, een extraatje van Ton
Sijbrands, zo staat in De
Doorbraak. Hij vond dit als
aantekening bij een partij
uit de onderlinge compe-
titie bij ADG van hem te-
gen Niek Kuijvenhoven. Of
de diagramstand iets met
de partij te maken had is
niet helemaal duidelijk.
In ieder geval is de zet 31-
26! een lokzet. Reageert
zwart daar op met 23-29
26x8 29x49 dan volgt 42-
37! 2x13 27-21 16x38 39-33
38x29 50-44 49x40 45x1.
Reageert zwart na 31-26
vanuit diagram 8 met 35-
40 26x8 40x49 dan krijgt
hij 27-21!! 16x47 50-44!!
49x29 8-3 23x32 3x24!!
47x20 en 25x5. Een
prachtig geheel.

En om het geheel waardig
af te sluiten een prachtige
creatie met meerslagen, de
ene mooier dan de ander
van A. de Graag uit
Heusden, maar dan van
heel lang geleden.

Diagram 7
Cees Strooper

Cor van Rooij

Diagram 8
Niek Kuijvenhoven

Ton Sijbrands

Diagram 9

A. de Graag

Prijsvraag

Diagram 10

Hein Wilsens

Tot slot de traditionele prijsvraag. In de stand van
diagram 10, een 1e publicatie van Hein Wilsens. Zwart
heeft de verleiding niet kunnen weerstaan en is
ertussen gekropen. Wit combineert nu naar een
puntig motiefje, aldus Hein Wilsens.

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, juni 2005. Het gaat om een fraaie
slagwending van Russische makkelij uit 1973 en de auteur heet A. Goloejaew.
Wit: 15,24,29,30,32,34,38,39,43,44,47. Zwart: 4,7,9,13,19,21,22,25,27,31,36.
Wit wint door 47-41 29-23! 23x3 3x48 48x33! 15x33!
De gelukkige winnaar na loting is de heer Arie van Wel uit Nijmegen. Van harte!

passant Ton Sijbrands wat
beide spelers niet zagen.

Wit aan zet had hier fraai
kunnen winnen door 33-28
23x32 34-30 25x23 42-37
20x29 37x19 13x24 38-32
27x49 40-35 49x40 45x3.

In de stand van diagram 9
speelt wit 35-30?! En net
als u en ik ook zouden
doen duikt zwart met 20-
24 ertussen, want de af-
wikkeling doorgronden is

niet voor een ieder weg-
gelegd.
27-22 18x27 (anders 33-29)
34-29 23x34 33-29 24x31 28-
23 27x40 23x3 34x43 3x45
25x34 45x15.

“Allemaal dammen met ouderen, vindt raadslid”

PvdA-er Jaap Huurman
(Gemeenteraadslid
Arnhem; Statenlid pro-
vincie Gelderland) vindt
dat je naast belasting
betalen ook aan de Neder-
lander van boven de 16
jaar een actieve bijdrage
van zes dagen per jaar
mag vragen om je in te
zetten voor de hulpbe-
hoevende medemens. Hier
geeft hij zelf het goede
voorbeeld door te dam-
men met bejaarde dames
in zorgcentrum Laurentius
in de Arnhemse wijk
Malburgen.

(De Gelderlander, Arnhem
editie, 29 juli 2005,
foto Hans Broekhuizen)
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1. B. Derkx – P. Meurs 1-1
NK junioren, 08-07-2005
42. …14-20 43.32-28 23x32 44.42-38 32x43 45.47-41 36x47
46.30-25 47x29 47.25x1 29-47 48.16-11 6x17 49.21x12 43-48
50.1-6 24-30 51.35x24 47x15.

2. A. Uutma – A. Scholma 0-2
Tallinn, 29-06-2005
38. …13-18 39.37-31 26x30 40.35x31 12-18 41.23x3 21-26
42.3x20 15x42.

3. H. de Vast – R. Liem-Kon-Tja 0-2
Delft Kennisstad Open, 04-07-2005
29.27-21 28-32 30.38x27 29-33 31.39x28 23x32 32.27x38 14-
20 33.25x23 11-17 34.30x19 17x46.

4. F. Versteeg – A. Baksoellah 0-2
Delft Kennisstad Open, 04-07-2005
27.41-36 14-20 28.25x14 19x10 29.28x19 13x24 30.30x19 18-
22 31.27x18 29-33 32.38x29 8-13 33.19x8 3x45 

5. F. Andriessen – T. Wielaard 2-0
Delft Kennisstad Open, 05-07-2005
12.38-33 4-10 13.33x22 18-23 14.29x18 20x29 15.34x23 25x34
16.40x29 12-17 17.37-32 26x19 18.45-40 17x28 19.29-24 13x31
20.24x4.

6. H. Kleinrensink – A. Pohan 2-0
Delft Kennisstad Open, 09-07-2005
27. …10-15 28.34-29 23x43 29.27-21 16x27 30.32x14 43x32
31.33-29 24x33 32.35-30 25x34 33.40x27.

7. E. Bronstring – E. Holstvoogd 0-2
The Hague, 16-07-2005
37.27-22 18x27 38.31x22 12-18 39.32-27 20-24 40.29x9 16-21
41.27x7 18x27 42.9x18 1x43 

8. E. Atherley – H. Jacobsen 0-2
The Hague, 17-07-2005
29.39-34 23-28 30.32x23 18x40 31.35x44 14-19 32.25x23 22-
27 33.31x22 12-18 34.23x12 8x50 

9. J. Terpstra – J. Pauwels 2-0
The Hague, 17-07-2005
24.43-39 26-31 25.37x17 13-18 26.22x4 11x44 27.40-34 29x40
28.45x34 44-50 29.38-33 50x36 30.32-27 36x13 31.4x9 3x14
32.34-29 

10. H. Jansen – E. Watoetin 2-0
The Hague, 20-07-2005
42. … 22-28 43.31-27 28x37 44.47-42 37x48 45.30-24 48x19
46.27-21 23x34 47.21x5 

11. J. Lemmen – N. Leemberg 2-0
The Hague, 20-07-2005
13. … 10-14 14.30-24 20x29 15.47-41 36x47 16.26-21 17x26
17.37-31 26x37 18.42x31 47x33 19.39x6 

Vuurwerk
Harry de Waard

Diagram 11Diagram 10 Diagram 12

13…10-14?42…22-28? 19.30-24?

Diagram 8Diagram 7 Diagram 9

29.39-34?37.27-22? 24.43-39

Diagram 5Diagram 4 Diagram 6

12.38-3327.41-36? 27…10-15?

Diagram 2Diagram 1 Diagram 3

38…13-1842…14-20 39.27-21?

12. M.Meijer – M.Bremer 0-2
The Hague, 23-07-2005
19.30-24 23-28 20.33x22 18-23 21.29x18 20x29 22.34x23 11-17 23.22x11 13x44 
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Oplossingen van de problemen uit het aprilnummer:

929 (J. Konings) 18, 30, 8, 16-1, 7, 30, 24, 3 (22) 21 (AB) 17 (32) 21 (327) 26 (10) 41, 5
A: (36) 32 (10, 27) 37 (41) 31, 37
B: (10) 32 (15) 21 (28C) 38 (36) 29 (32) 42 (20, 37) 38 (36-41) 47
C: (20) 26 (36) 42 (25) 33
Een moeilijk probleem, met een zeer fraai eindspel. Proficiat.
930 (ir. J. Viergever) 10 (31) 37 (15) 44, 350, 428, 41, 31, 4, 39!, 10, 6
Onze oud-voorzitter is weer volop bezig met zijn lievelingswerk, het maken
van (dikwijls moeilijke) problemen.
931 ( A. Wuijtenburg) 361, 31, 383 (29x A) 33, 449, 38, 39, 9, 25
A: (27x) 15, 33, 20, 439, 9
Onze Brabantse problemist komt ditmaal met een wat minder moeilijk
probleem voor de dag in een mooie stand.
932 (D. de Ruiter) 8, 18, 23, 27, 4, 48 (42AB) 26x 42 (10) 37, 20, 47
A: (36-1, 10) 43 (14) 38 (19) 32, 30, 47 
B : (10) 20, 38 (42) 26x (33) 43
Een moeilijk probleem, wat we van deze problemist gewend zijn!
933 (J. van den Boogaard) 439, 40, 483, 42, 43, 3, 30, 17, 37, 36
934 (W. Riemens) 42, 33, 17 (6) 22, 32, 43, 4, 25 (35AB) 39, 39 (24) 34 (40) 30, 34
A: (1) 34, 34 (23) 29, 44
B: (23) 1 (28) 44, 6
Ook dit vraagstuk van de Zeeuwse auteur is niet zo gemakkelijk.
935 (G. v.d. Linde) 40, 23, 42, 33, 25, 24 (34) 504, 21, 39, 3, 4 (21) 16 (11) 7 (11) 21
Ook dit probleem van de helaas te vroeg overleden problemist en
partijspeler is het naspelen waard.
936 (A. van Mourik)  171, 40, 11, 12, 34, 30 (34) 483 (48) 42, 5, 46, 21 [D. de Ruiter]
(2-7, 11A) 12, 12, 22
A: (12, 12) 22
Een moeilijk probleem dat de oplossers waarschijnlijk heel wat
hoofdbrekens heeft gekost.
937 (L. de Rooij) 8, 7, 20, 37, 21, 37, 38, 20, 14, 5 (14, 13) 12 (40, 34, 13) 43
Vanuit de aanvangsstand zou men niet een 1x1 oppositie verwachten. Een
keurige ontleding.
938 (D. v.d. Berg) 19, 20, 26, 31, 11, 8, 38, 38, 34, 33, 44, 1 (40, 29, 13) 43
Weer zo’n uitgekookte ontleding, waarop mijn helaas te vroeg overleden
stadgenoot een abonnement op leek te hebben.

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

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

Diagram 957
L. de Rooij

Diagram 958
D. v.d. Berg

Diagram 955 
J. Wuijtenburg

Diagram 956
S. Perepelkin

Diagram 953
H. v.d. Heijden

Diagram 954 
D. de Ruiter

Diagram 951 
A.Resnikov

Diagram 952 
ir. J. Viergever

Diagram 949 
A.van Mourik

Diagram 950 
Joh. van den Boogaard

Ter oplossing
Voor alle problemen geldt: wit speelt en wint

Ladderstand tot en met april 2005

J. Koese 537
T. Uilhoorn 502
W. Riemens 500
L. Faber 479
W. Krom 453
W. Versteeg 312
G. Morseld 284
R. Winkel 215
G. Wortman 187
J. Uijterlinde 162
J. Plat 159

J. Lammers 156
J. Bulstra 129
J. Reiffers 123
L. de Frankrijker 126
P. Groot 102
R. van Egmond 88
E. Holstvoogd 60
J. Konings 60
J. Hofman 45
G. Adam 34
H. Brascamp 16

Winnaar: J. Koese.
Als hij zijn bank-
rekeningnummer
opgeeft aan het
bondsbureau (026-
4952309), kan hij zijn
prijs tegemoet zien.
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Waar komt het
damspel vandaan?

Het moet hem hebben aangegre-
pen dat dammen me veel meer
trok, vooral problemen. Voetballen
vond ik trouwens nog boeiender
dan damproblemen. Elke zomer
verkeerden m’n ouders in spanning
of ik het kerst- en paasrapport had
opgehaald, want voetballen en
damproblemen slorpten alle
energie op, huiswerk maken was
zonde van m’n tijd. Vanaf m’n 13e
stond mijn naam geregeld boven
een probleem in de damrubriek van
Wim Jurg in De Rotterdammer, de
krant waar opa op was geabonneerd.
Hij heeft er nooit een nagespeeld.
Intussen had hij me opgezadeld
met een klein complex: wat miste
ik allemaal niet aan diepgang en

schoonheid door me almaar met
dat platte damspel bezig te
houden?
Het complexje werd een complex
toen ik me ging interesseren voor
de geschiedenis van ons spel. Alles
wat opa me had ingefluisterd keer-
de terug, tienvoudig vergroot. Ik
wilde alleen maar weten waar ons
spel vandaan kwam, welke evolutie
het had doorgemaakt, maar ik
kreeg een soort schaakgeschiedenis
voor de kiezen. Vanaf het moment
dat het schaakspel in Europa werd
ingevoerd, zo’n duizend jaar gele-
den, was het favoriet onder konin-
gen, prinsen en andere aanzien-
lijken, en dat is altijd zo gebleven.
Andere bordspelen verbleekten bij
de schittering van dat ongeëve-
naarde spel. Het dammen stelde
helemaal niks voor. Dat werd afge-
leid van het schaakspel, met het
doel de eenvoudigen van geest die
het hoogedele schaakspel niet
konden bevatten toch nog iets
ervan mee te geven. Ik overdrijf
niet hoor, een Amerikaanse schaak-
historicus heeft het in 1905 echt zo
opgeschreven.

De Potzdammer Platz
Wanneer je tegen de zon inkijkt,
word je verblind. Dat bleek weer
eens toen ik twee jaar geleden op
de Potzdammer Platz in Berlijn een
symposium over schaakgeschie-
denis bijwoonde. De gebeurtenis
viel samen met een door de Duitse
hoogleraar Hans Holländer en zijn
vrouw Barbara ingerichte expositie
met historisch bordspelmateriaal.
In de vitrines prijkte een aantal

fraaie Duitse 64-veldenborden uit
de 17e en 18e eeuw. Zie voor een
dergelijk exemplaar de foto.
Schaakbord, vermeldde het ene na
het andere geëmailleerde plaatje
dat op de vitrines was geschroefd.
Het echtpaar leidde ons rond. Ik
vroeg: “Hoe weet u dat het schaak-
borden waren en geen damborden?
Holländer begreep de vraag niet
eens; de schittering van het schaak-
spel had hem blind gemaakt voor
alternatieven. Natúúrlijk waren het
schaakborden. Wat voor stomme
vragen stelde die Holländer toch,
dat kon nog wat worden als die zijn
voordracht hield.
Het was nog erger dan hij had
kunnen bevroeden. Ik heb het
gezelschap namelijk voorgehouden
dat het schaakspel tussen 1400 en
1800 aantoonbaar is veranderd
onder invloed van het damspel en
dat het dus erg meevalt met de
suprematie van het schaakspel in
het verleden. Ze geloofden me niet,
het stond op de gezichten te lezen.
Ik kan het ze niet eens kwalijk
nemen, want ik bevat het zelf ook
nauwelijks, gehersenspoeld als ik
ben door eerst mijn grootvader en
later damhistorici.

Damhistorie bestaat niet
Maar wat praat ik nu over damhis-
torie; damhistorie bestaat helemaal
niet. Wat wij damhistorie noemen
bestaat in werkelijkheid uit ver-
haaltjes die schakers over het ont-
staan van het damspel bij elkaar
hebben gefantaseerd en waarvan
er een algemeen is geaccepteerd en
in de boeken terechtgekomen. Ik
vertel het na op de eerste bladzij
van het eerste hoofdstuk. Bordspel-
historici sloegen er oude schaak- en
damboeken op na en constateerden
frappante overeenkomsten:
schaken en dammen worden beide
gespeeld op een geruit bord,
kennen beide promotie, in het
Frans heten de schaakpion en de
damschijf pion, de koningin en de
dam dame, en het damspel heet er

door Arie van der Stoep

Mijn grootvader heeft in mijn jeugd een grote rol gespeeld.
Van hem heb ik bijvoorbeeld leren dammen en schaken.
Hij heeft me altijd voorgehouden dat dammen maar een
eenvoudig spelletje is; schaken, dat was het helemaal. Of ik
wel wist dat schaken het spel der koningen heette? “Als je
later met me meegaat naar de schaakclub, zul je zelf
ontdekken wat een prachtig, diepzinnig spel het schaken is,
jongen”, zei hij dan.
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jeu de dames, letterlijk ‘spel met
schaakkoninginnen’. Conclusie: het
damspel komt voort uit het
schaakspel.
Wat ik hier conclusie noem, heet in
de wetenschap een claim. Een
claim opstellen doe je met je voeten
op tafel, een pilsje in de hand.
Daarna begint het werk, ga je
onderzoeken of de claim inderdaad
klopt, en van dat onderzoek leg je
verantwoording af. Aangezien on-
derzoekers die fundamentele fase
hebben overgeslagen is hun claim
niet meer dan een slag in de lucht,
fantasie. Damhistorie bestaat niet.

Onderzoek
U snapt het al: omdat niemand
anders het deed heb ik dat onder-
zoek maar gedaan, en in het aan-
gekondigde boek heb ik het vast-
gelegd. Verantwoording afleggen
vereist vanwege het gecompli-
ceerde onderwerp lange betogen,
gesteund door saaie tabellen en
citaten in allerlei talen. Helaas, het
leest niet lekker weg, de lezer zal
zich moeten inspannen.

Tien hoofdstukken heb ik ervoor
nodig om uit te leggen hoe de
relatie tussen schaken en dammen
is geweest, zie hoofdstuk 1-10. Ik
kwam tot verrassende ontdekkin-
gen, waarvan ik er drie noem.

1. Het damspel stamt niet af van
het schaakspel.

2. Dammers in Amsterdam speel-
den 400 jaar geleden hun spel op
precies dezelfde manier als wij.
Ze konden dus het probleem
oplossen van Ardjan de Jong uit
De Problemist 2005, zie diagram:
382, 27, 11, 4, 37, 27, 8, 1, 10, 44+.

3. In de eerste helft van de 18e eeuw
werd er in landen als Frankrijk en
Duitsland geschaakt volgens een
strategie die van dammen was
afgekeken.

Indien het damspel dan niet van
het schaakspel afstamt, waar komt
het dan vandaan? In hoofdstuk 11-
20 beantwoord ik vragen als: Hoe
oud is het damspel?, Waar werd het
het eerst gespeeld?, Hoe zag het er
toen uit?, Welke ontwikkeling

maakte het door? Waarom spelen
wij het spel met een lange dam en
de Engelsen met een korte dam? Zie
voor die korte dam het probleem
van E. Tajè uit de Lancashire
Checker Newsletter 2005 op het 64-
veldenbord: wit: 16,23,26 en dam op
20, zwart: 7, 8, 19 en dam op 31. Wit
wint door 16-11 (31x22, slag met een
korte dam) 23x16 (8x15) 16-11(7x16,
een schijf mag niet achteruit slaan)
20x25+.

Wederom betoog ik omzichtig, stap
voor stap, en wederom ondersteun
ik m’n betoog met tabellen en
citaten. Dat is lastig, want het vergt
uiterste concentratie van de lezer.
Het lijkt net dammen.

Arie van der Stoep, ‘Damspel in
relatie tot schaakspel en alquerque’.
Hooge Zwaluwe 2005. 232 pp., 84
afbeeldingen, 24x16 cm., gelijmd,
Engels omslag. € 25, incl. porto.
Te bestellen door overmaking op
rekening 40.09.61.520 t.n.v. A. van
der Stoep, Hooge Zwaluwe.
E-mail avdstoep@xs4all.nl

Diagram 1
Ardjan de Jong

Talentontwikkeling 
KNDB 2005
De meest opmerkelijke activiteiten in het najaar van 2005:

nieuwe initiatief. Talentontwikkeling
hoopt als het groepje goed loopt, de
betrokken provincies en de betrokken
clubs mee te krijgen om de groepjes te
behouden in 2006. Op dit moment zijn er
nieuwe groepjes actief in Noord-Holland
en in het Westland. In Noord-Holland is
Tjalling Goedemoed de trainer en in het
Westland Richard Kromhout. In
voorbereiding zijn nog groepjes in Noord-
Brabant (Cor Kuijstermans), Utrecht (Rik
Keurentjes) en Zeeland (Bennie Provoost).

3. In het najaar staan als speciale
activiteiten bijvoorbeeld nog op het
programma:
* Een tweede trainersdag op zondag 18

december (de eerste was op zondag 19
juni in Huissen), die zal gaan over
training geven/lesgeven. Vragen kunnen
bijvoorbeeld (!) zijn: hoe gebruik ik de

computer bij mijn trainingen, hoe train
ik het afwerken, hoe train ik rekenen,
welke nieuwe trainingsvormen kunnen
we bedenken en ga zo maar door.

* De jaarlijkse ouderdag voor ouders van
jongens en meisjes die in
talentontwikkeling zitten is op zaterdag
19 november en valt bewust samen met
de centrale trainingen in Huissen.

* De deelnemers aan het junioren-WK en
het aspiranten-WK zullen een speciaal
voorbereidingsweekend hebben op 2, 3
en 4 december.

4. Positief voor talentontwikkeling is dat dit
jaar een damtrainer-B cursus gegeven
wordt. Een taak voor talentontwikkeling
is om te zorgen dat die trainers ook wat
kunnen doen voor talentontwikkeling. Rik
Keurentjes, Richard Kromhout en Martijn
de Jong zijn al ingezet!

1. Een nieuw doel in 2005 is dat jonge
talenten (meer) internationale toernooien
gaan spelen. Bijvoorbeeld om
internationale ervaring te krijgen. Een
klein groepje met een begeleider, met
toernooidoelen en een goede evaluatie,
dat was allemaal het plan. Gelukt? Ja! In
Tallinn, Praag en Parthenay hebben jonge
jongens en ook een enkel meisje gespeeld
met hulp van talentontwikkeling. In Praag
speelde Heike Verheul bijvoorbeeld en in
Tallinn bijvoorbeeld Roel Boomstra.
Martijn de Jong, Henk Stoop en Rik
Keurentjes waren de vakkundige
begeleiders.

2. In 2005 probeert talentontwikkeling
regionale groepjes met jonge kinderen te
starten. Er zijn nauwelijks regionale en/of
provinciale trainingen meer over en dat is
jammer. Talentontwikkeling neemt dit
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Daarnaast is de functie van de Regiocoördi-
nator uitgebreid. Naast het organiseren van
de Verkorte Kadercursus zullen zij ook
optreden als adviseur/ondersteuner voor de
verenigingen in de regio. Dit advies richt
zich op de volgende gebieden:

Door de vernieuwde rol van de Regiocoördi-
natoren en het vernieuwde handboek bie-
den we verenigingen, die aan de slag willen
met hun (jeugd)beleid, ondersteuning en
middelen. En dat is nog niet alles. Dit najaar
zal er voor een periode van ongeveer een
half jaar een medewerker Versterken Vere-
nigingen in dienst treden van de KNDB.
Deze medewerker zal nauw gaan samenwer-
ken met de Regiocoördinatoren en gaat zich
richten op de zogenaamde BOS impuls. Dit is
een impuls vanuit het ministerie van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport, waarbij de
samenwerking tussen buurt, scholen en
sportaanbieders gestimuleerd wordt.
Doelgroep hierbij zijn jongeren tot 19 jaar.

De medewerker Versterken Verenigingen
gaat verenigingen, die daar klaar voor zijn,
helpen om aan te sluiten bij een BOS project
in hun gemeente. Op deze manier kan de
betreffende vereniging haar positie in de
gemeente of wijk verankeren en eventueel
uitbreiden. Voor zover bekend is er tot nu toe

Hans Kelder van sportraad Zuid Holland
traint de Regiocoördinatoren in het
ondersteunen van verenigingen.

Regio Betrokken bond (globaal) Coördinatoren
Noord PGD, PFDB, DDB Siep Buurke, Richard Koot, derde teamlid
Oost PFDB, PODB, GDB Oost/Noord Theo Stoverinck, Mark Hees
Midden GDB-Noord, GDB-Zuid/Oost, UPDB Leen de Rooij, Andrew Tjon A Ong
Noord-West PNHD-Noord 2 vacatures
West PNHD-Zuid, WHDB, DMH Hans de Knikker, Cees de Leeuw
Zuid-West WHDB, ZHZ, PZD Bennie Provoost/Dominique de Rooij,

1 vacature
Zuid PNBD, PLDB Ton Sprangers, Bert Verton

slechts één damvereniging actief betrokken
bij een BOS project en dat betreft een project
in de gemeente Hoogeveen. Een gemiste
kans menen wij. Maar het is nog niet te laat.
Voorbeelden van BOS projecten zijn; het
opstarten van een omni-vereniging, een
vereniging die lessen verzorgt in een wijk-
centrum, het organiseren van wedstrijden
voor scholen, et cetera. Uiteraard zijn er vele
voorbeelden te bedenken.

Wilt u meer weten over de BOS impuls?
Wilt u met uw vereniging bouwen aan een
(beter) jeugdbeleid?
Heeft u vragen over een effectieve organisa-
tiestructuur voor uw vereniging?

Schroom dan niet en neem contact op met
de Regiocoördinator bij u in de buurt. De
gegevens van de Regiocoördinatoren vindt u
op www.kndb.nl. Hierboven staat een glo-
bale indeling van onze Regiocoördinatoren.
Zoals u kunt zien zijn er nog vacatures in
Noord Holland en is er een vacature in
Zeeland. Enthousiaste mensen die Regio-
coördinator willen worden kunnen contact
opnemen met Nadine van Tiel. Maar pas op,
want u komt terecht in een groep van ge-
dreven mensen en voor u het weet heeft u
plezier in het werk wat u gaat verrichten….

Tot zover de informatie over de voortgang
van het Kader traint Kader project. Zoals
gezegd kunt u voor vragen contact opnemen
met uw Regiocoördinator. Uiteraard kunt u
ook contact opnemen met het bondsbureau
(via Paul Visser) of met het KNDB bestuur
(via Nadine van Tiel).

Kader traint kader

Kader Traint Kader project krijgt nieuwe impuls!

Het Kader traint Kader project is in februari
2004 van start gegaan. Een kleine groep
enthousiaste vrijwilligers heeft zich aange-
meld als Regiocoördinator en geven vanuit
die functie inhoud aan dit project. Zo
hebben de Regiocoördinatoren in de eerste
helft van 2004 telefonisch contact gehad
met al onze damverenigingen om te praten
over hun beleid en met name het jeugdbel-
eid. Tevens zijn er tijdens die gesprekken
cursisten geworven voor de Verkorte Kader-
cursus. In de maanden erna zijn er meer dan
180 personen opgeleid tot kaderlid. Een
resultaat waar we met zijn allen trots op
kunnen zijn. Echter het opleiden van kader-
leden is natuurlijk niet een doel op zich. Het
uiteindelijke doel is dat er meer verenigin-
gen een gezond (jeugd)beleid kunnen voe-
ren met behulp van voldoende en opgeleide
kaderleden.
In het voorjaar van 2005 hebben de KNDB
en de Regiocoördinatoren plannen beraamd
voor de nieuw te nemen stappen. Hierin
werden (en worden) we bijgestaan door de
IOS (Interprovinciale Organisatie Sport). Met
hen zijn we volop bezig met het ontwikke-
len van een vernieuwd handboek voor vere-
nigingen. Tevens vinden er op een aantal
plekken in het land vervolgopleidingen
plaats voor de geslaagden van de Verkorte
Kadercursus. In die opleiding worden de
deelnemers opgeleid tot Damtrainer A.

Nadine van Tiel
Coördinator Training en Opleiding



DamZ!
voor de jeugdNieuwsrubriekNieuwsrubriek
voor de jeugd

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

Dammers in shirts

wat niet al voor ‘Team KNDB’ Mooi! En
volgens mij vindt iedereen de shirts inmiddels
ook erg geslaagd: het komt het teamgevoel
ten goede en iedereen is lekker makkelijk
herkenbaar en dat kan soms fijn zijn voor een
begeleider. Voorts kun je nog zeggen: de
publiciteit ligt al niet voor het oprapen en dus
moet je de weinige kansen die er zijn gewoon
aangrijpen. 

Door de jaren heen hebben individuele spelers
zich wel eens getooid in gesponsorde kleding.
Soms gaf dat problemen: als ik me goed
herinner greep één van de beste arbiters ooit,
Nobbe, in toen Bauke Bies in een shirt met
opdruk zijn NK wilde spelen. Voorbeelden van
de laatste jaren zijn Winkel en Samb die in
een ‘Kolsloot-personeelsdiensten-shirt’ hebben
gespeeld. En onlangs zag ik bij het NK
junioren Danny Slotboom in een shirt van hun
eigen schoonheidssalon in Winterswijk.
Dus: wat gaan we doen?

onze jeugdspelers als ze EK of WK spelen. Wat
mij betreft wordt dat ook stapje voor stapje
uitgebreid met broeken, trainingspakken en

Of ik het goed onthouden heb weet ik niet,
maar donkerblauw moest het in ieder geval
niet worden, dat schijnt niets te zijn voor
kinderen, en het was dus een fraai soort
lichtblauw geworden. Ik vond het prachtig,
maar het blijft ongewoon bij het dammen,
teamkleding. Waarom is dat toch Zijn dammers
inderdaad zo individualistisch? Ze willen wel
bij elkaar horen en spelen in een team, maar
toch ook weer niet? Ze moeten niets hebben
van zachte dwang om iets te dragen? Ze
kunnen alleen maar hun schijven op een
redelijke plek krijgen als ze hun eigen
gebruikelijke kleding aan hebben? Ze vinden
het stom staan, allemaal dezelfde kleding? Kijk
mij eens zelfstandig zijn, ik hoor nergens bij?

Afijn, misschien is het wel iets heel anders.
Hoe dan ook: teamkleding blijft ongebruikelijk
in onze damwereld. Niet geheel toevallig heeft
nationaal kampioen Meurs Culemborg wel
donkergroene teamshirts (kan die kleur wel,
Nico?). ‘Niet geheel toevallig’, schrijf ik, omdat
Meurs Culemborg in alles heel planmatig en
professioneel bezig is en daar past kleding dan
ook bij. Verder zijn er niet veel nationale
teams met teamkleding, soms Witte van
Moort. Of vergis ik me, en barst het in de
lagere klassen van duidelijk herkenbare
teamspelers? Ik zou het dus wel wat vinden,
teamkleding. Ik was ook een warm
voorstander van de Oranje KNDB-shirts voor

en trainingspakken?
Nico Konijn is een actieve jeugdleider in

Heerhugowaard. In Driel, bij het
sneldamkampioenschap van Nederland voor heel

speciaal samengestelde viertallen, vertelde hij over de
prachtige shirts waarin zijn team uitkwam.

Er was, bijvoorbeeld, diep nagedacht over de kleur
en Nico wist zelf haarfijn wat wel 

en niet past bij kleine blagen. 
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Voor de beginner
Alex Mathijsen
Lange Hezelstraat 113
6511 CG Nijmegen
06-24534195
bondsbureau@kndb.nl

Diagram 110

Diagram 113 Diagram 114

Diagram 116 Diagram 117

Diagram 118 Diagram 119 Diagram 120

Diagram 109

Diagram 115

Diagram 111 Diagram 112

Spelregels voor de laddercompetitie: 

• Inzenden voor 24 november 2005, 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.

Elke sterke dammer weet het: kijk altijd goed uit voordat je jezelf op
slag zet. In de volgende twaalf diagrammen heeft zwart niet goed

opgelet. In de eerste zes standen is hij zonder nadenken achter een
witte schijf gelopen, terwijl hij in de laatste zes standen zomaar tussen

twee witte schijven is gekropen. Wit profiteert door met een mooie
combinatie toe te slaan. Denk vooral aan de meerslagregel! Laat ook zien

hoe wit het eindspel wint in diagram 110 en 111. Veel succes!

Oplossingen serie 9
97. 1.27-22 18x27  2.28-22 27x18  3.37-31 26x28 4.33x4
98. 1.27-22 18x27  2.32x21 23x43  3.49x38 16x27

4.38-32 27x38  5.39-33 38x29  6.34x1
99. 1.34-30 25x34  2.40x18 13x22  3.37-31 26x28

4.39-34 28x30  5.35x2
100.1.37-31 26x39  2.38-33 39x28  3.29-23 18x29

4.30-24 19x30  5.35x4
101.1.33-28 16x27  2.28x30 25x43  3.38x49 27x38

4.49-43 38x40  5.45x3
102.1.27-22 17x28  2.37-31 28x46  3.38-32 46x28

4.26-21 16x27  5.31x2
103.1.27-21 26x17  2.34-29 23x43  3.33-29 24x33

4.28x48 17x28  5.32x1
104.1.34-29 23x34  2.38-32 27x29  3.43-38 34x32

4.37x10 4x15  5.25x1
105.1.35-30 24x35  2.34-30 35x24  3.29-23 18x29

4.28-22 17x39  5.43x1
106.1.35-30 24x35  2.34-30 35x24  3.25-20 24x15

4.33-29 23x34  5.27-22 17x28  6.32x1
107.1.27-21 16x49  2.28-22 17x28  3.39-33 28x30

4.50-44 49x40  5.45x1
108.1.34-29 23x43  2.49x38 28x39  3.38-32 27x38

4.37-32 26x28  5.30-24 19x30  6.25x5

De ladderstand

98 punten: Daan van Herwaarden, Dirk Joosten, Pepijn
Teunisse, Joep Voorn

97 punten: Mariska Bos, Thomas Vermeulen
96 punten: Rik Verboon 
86 punten: Tim Endstra
85 punten: Henk Stunnenberg, Feroz Amirkhan
84 punten: Rosa Vermeulen
83 punten: H. Groeneveld, Martijn de Leeuw
82 punten: Bastiaan de Gunst

74 punten: Ben Endstra, Marten Heikoop,
Angelo Tasidjawa, Maarten Teunisse, Sven
Verkade, Jeroen de Veth
73 punten: Arman Sjachov
72 punten: Willem Hoek
70 punten: Gideon de Bruin, Henk van
Keulen

Opgaven serie 10:
Op slag staan is gevaarlijk
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65 punten: Dirk-Jan van Luijtelaar
64 punten: Henk-Jan van den Berg, Roel
Boomstra
63 punten: Luuk Maters
62 punten: Roel v.d. Hek, Willem Stunnenberg
61 punten: Martin van Meerkerk
60 punten: Arwin Lammers, Harmjan Lammers,
Ester van Muijen, Jos Plijter, André van
Steenbergen, Bas van Velsen
59 punten: Hasmik Sjachov
58 punten: Arjan Mourits
56 punten: Anne Wouda*
55 punten: Eric Druyff
54 punten: Geoffrey Boere
52 punten: Stephan de Boer 
51 punten: Reneé Doeleman, Wesley Gademan
49 punten: Steven Manders
48 punten: Arda Disveld, Martijn Harlé*,Dallas
Koops, Matthias Moesker, Benjamin Pruijs,
Roland de Rijke, Wouter Sipma, Michiel Torn,
Brenda van Voorthuizen, Danny Wattel, Thijs
Wisse
47 punten: Jan Jaap de Heer, Heike Verheul,
Arie v.d. Weteringh
46 punten: Tobias Pohan Simandjuntak
45 punten: Luuk van Helden

44 punten: Bren Schaap
40 punten: Nick Hoksbergen
36 punten: Thijs Alderlies-
ten*,Wout Aleven, Pepijn van den
Brink, Marienes van Genderen,
Thijs Gerritsen, Maaike Hendriks,
Folkert Jansen, Kevin Meurs, John B.
Reade, Bertus Scheer, Michel
Stempher, Johan Willems
35 punten: Gerben Bos, Rens van Driel,
Benjamin Guicherit, Anne Molenaar, Hugo
Molenaar, André de Raad
34 punten: Collin van Ede van der Pals, Ben
Jansen Verplanke, Christiaan Muilwijk
33 punten: 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
26 punten: Nick Hoving
24 punten: H. van Beek, Arjan Bemelmans,
Fiona van den Berg, Rose van Brandenburg,
Thijs van den Broek, Petra v.d. Groep, Adriaan
de Jonge*, Jeroen Koppelman, Sjoerd Rijpkema,

Irene Stegeman*,
Veronique Verheijen,
Ritchie Wijnker, Gerrit
de Zwart 
22 punten: Joshua
Hobbelink, Mark ter

Hofte, Joey Nijstad
21 punten: Kaspar Heijnen,

Conall Sleutel
17 punten: Jelle van Rossum

15 punten: Laurens Meerholz*
14 punten: Romke Panstra, Ysbrand Panstra 
12 punten: René Alderliesten, Koos van
Amerongen, Jan-Pieter de Baat*, Jesse van
Beek*, Judith van Beek*, Sander Beltman*,
Pieter Boeder*, Jacco Bos, Bas van Engelen,
Jan Bareld de Groot*, Ralf Harsveld, Machteld
Jansen Verplanke, Anouk de Jonge*, Wouter
van der Klis, Jannes Kromhout*, Cynthia van
Leeuwen*, Joppe Lemmen, Roald Looge, Bart
Lugthart, Mike Luhn*, David Mensink*, Cynthia
Quist*, J. Schuring*, Martin v.d. Sluis*, Niels
Verboon, Stefan de Vink, Dannie de Vos,
Maarten de With
11 punten: Max Vierhout
7 punten: Eline Manders

Daan van

Herwaarden, Dirk

Joosten, Pepijn Teunisse en

Joep Voorn. Van harte

gefeliciteerd! Het prijsje krijgen

jullie binnenkort toegestuurd.

Daan en Joep hebben nu voor

de tweede keer de ladder

gewonnen!!!

GeslaagdGeslaagden
Bennekom
Op de gezamenlijke slotavond van de dam-
school Zuid-West-Veluwe in Bennekom zijn de
volgende diploma’s uitgereikt. Sijbrands-wit
en -zwart: Arwin Lammers (DES Lunteren),
Esther van Muijen (WSDV Wageningen),
Marieke Merkus (BDSV Barneveld), Jesse van
Beek (WSDV), Kaspar Heijnen (WSDV), Bren
Schaap (WSDV), Jannes Kromhout (WSDV),
Dallas Koops (WSDV), Sander Beltman (WSDV);
Sijbrands-wit en -zwart: Harm-Jan vd Berg
(DES), Martin vd Vliert (DES), Steven Manders
(WSDV), Bas van Berkel (WSDV), Tom Janmaat
(WSDV), Andre van Steenbergen (BDV Benne-
kom), Eric Druijff (DES) Roozenburg-wit en
–zwart: Harm-Jan Lammers (DES); Roozen-
burg-wit en -zwart: Jacco Bos (DES), Wilco
vd Berg (DES), Brenda van
Voorthuizen (DES);
Springer-wit en –zwart:
Matthias de Kruijff (BDSV),
Arno Bos (DES); Hoogland-
wit en –zwart: Ingrid de Kok
(BDV)

Bunschoten
Bij damclub Univé in Bunschoten
zijn geslaagd: Van der Wal-
diploma: Jaap Jan de Graaf, Johan de Graaf,

Dick de Harder, Kees Jan Koops, Bas Koppelaar,
Bertha van de Mheen, Marian van de Mheen,
Joey van Twillert, Ans Wouda en Bertus
Wouda; Wiersma-diploma: Leonie van de
Geest, Jaap Jan de Graaf en Enrico van de
Vuurst; Sijbrands-diploma: Anne Wouda en 
Gerhard de Graaf.

Curaçao
Raoul Alias laat weten dat damschool Strate-
gia op Curaçao in juli aan 22 kinderen diplo-
ma’s heeft uitgereikt omdat zij met succes
examen hebben gedaan voor Wiersma-
wit en Sijbrands-wit. Wiersma-wit
diploma: Georgerig Hans, Ramsey

Martina, Vivian
Troncon,
Anthony
Troncon en
Giliomar Giter-
son, Reuel
Rogers, Shurently
Giterson, Gilson
Suarez en Tayron

Giterson.Sijbrands-wit: Ashton
Pargash, Rhazul Sebelon, Naomi Rogers, Mijail
Eisden, Gedion van Eiken en Arrnold Plantijn,

prijswinnaars 

Bennekom

vervolg op pagina 34

Bunschoten
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Rishayra Giterson, Benjamin Martis, Owen
Michel, Raymir Romano, Narcisio Gutierez,
Quincy Lopez.

Geleen
In Geleen is het jeugdseizoen afgesloten met
een aantal examens plus een wedstrijd kinde-
ren - ouders. De jeugd slaagde erin de winst
binnen te halen: 12-10.Het eerste Sijbrands-
diploma van de jeugdgroep is behaald door
Folkert Jansen. Verdere diploma's: Van der
Wal: Nina Bockting, Beau de Bruyn en Taha
Rachidi; Wiersma-wit: Didier de Bruyn, Ivar
Jansen, Nils Jansen, Milly Mets en Graziëlla
Schumans; Wiersma zwart: Amanda List;
Wiersma-wit en -zwart: Michelle Roumans;
De resultaten van eerdere examens: Van der
Wal: Ivar Jansen, Nils Jansen en Michelle
Roumans; Wiersma-wit: Kirill Blokker;
Wiersma-zwart: Folkert Jansen

Groningen
Bij damgenootschap Het Noorden in Gronin-
gen heeft de examenavond diploma’s opge-
leverd voor: Van der Wal-diploma: Arber
Kalac, Henk Stulp en Hélène Visser; Wiersma-
wit diploma: Elya Dijk, Bart Roeters, Chiel
Roeters en David Vasiluta; Wiersma-zwart:
Elya Dijk, Bart Roeters en Chiel Roeters;
Sijbrands-zwart: Jan-Peter Visser en Reinoud
Visser.

Den Ilp
Bij Ons Genoegen in Den Ilp zijn na examens
de volgende diploma's uitgereikt: Van der
Wal: Mendel Op den Orth en Mathijs Rep;
Wiersma-wit: Suzan van Eck, Kaz Ganzeman,
Tim Karman, Samuel Op den Orth, Mathijs
Rep, Rosa Vermeulen en Lisa Wals; Wiersma-
zwart: Niels Rutte, Rosa Vermeulen en Thomas
Vermeulen; Sijbrands-wit: Rosa Vermeulen en
Thomas Vermeulen; Sijbrands-zwart: Amber
Rep, Rosa Vermeulen en Thomas Vermeulen;
Roozenburg-wit: Amber Rep, Rosa Vermeulen
en Thomas Vermeulen.

Leeuwarden
Op de Prins Mauritsschool in Leeuwarden be-
haalden de volgende leerlingen een diploma:
Wiersma-wit: Michael Dreunhuizen, Miriam
de Groot, Mohamed Jaddioui, Nathalie Noua-
mane, Kirsten Tjam en Leoni Vogelzang;
Wiersma-zwart: Stefan ten Hoeve; Sijbrands-
zwart: Else Paassen.

Lent
Bij damclub Lent zijn geslaagd: Van der Wal-
diploma: Rosalie Brouwers en Timo Tielens;
Wiersma-wit: Rick Slendebroek en Jesse
Tielens; Wiersma-zwart: Jesse Tielens;
Sijbrands wit: Jelmer van Kempen en Jeroen
Koppelman.

Purmerend
Het cursusjaar van DC
Purmerend ’66 werd
afgesloten met de examens
voor Wiersma -wit en -
zwart. De kandidaten
Douwe Kalverboer, Rick
Kemper, Wouter Laan,
Pascal Muis, Ruth en
Bram Scholten en Sander
Verschuren slaagden voor
beide diploma’s.

Renkum
Bij VRD in Renkum zijn
geslaagd: Sijbrands-zwart:
Jonathan van den Born, Max
Mouthaan, Lion Mussé, Wesley
Mussé, Maxime Smitmans en
Ernst Vink; Van der Wal-diploma:
Yara Ros, Lucas Schepers, Vick
Spijkstra, Vivian Verstegen en Sanne
Willemsen. 

Valkenburg (L)
Andy Damen en Bert Verton hebben lesge-
geven op de St. Josephschool in Valkenburg
(Limburg). Alle leerlingen zijn geslaagd voor
het Van der Wal-diploma. Groep 6A: Rowana
Ackermans, Mariam Barrow, Max Brouwer,
Nathan Buijs, Natascha Coumans, Sylvia Ek,
Nouri Haj Romdhane, Hugo Hesselmans,
Michaela Jongerius, Doneé Kanho, Iris Mans,
Jean-Pail Otermans, Sophie Stroeks, Shima
Tashakoor, Max van Uden, Kimberly Verweij,
Iris Visbach, We Shi Yao, Bennet de Zeeuw;
Groep 6B: Sella Blom, Marvin Coumans, Jenna
Geelen, Yana Halmans, Maddy Huydts, Roel
Janssen, Donja Kardos, Luuk Koper, Finn
Kuijpers, Lisa Laeven, Yannick de Liège, Robby
Marx, Vivian Muyrers, Chanel Nagy, Claire
Pappers, Romana Ritzen, Rob Schrijen,
Anouschka Smeets, Noël Smeets, Mathijs
Timmermans, Casper Weijtmans.

Wageningen
Bij damvereniging WSDV uit Wageningen zijn
geslaagd: Van der Wal-diploma: Guido van
der Burgh; Wiersma-wit en –zwart: Casey
van Beek, Roshni Doerga, Jasper Munnichs,
Dylan van Schie, Luuk Snoey en Aswin Witte.

Warnsveld
De slotavond van de Regionale Damschool
Achterhoek is in Warnsveld gehouden. De
achttien leerlingen hebben les gehad van Nina
Hoekman (in Warnsveld) en Danny Slotboom
(in Ulft). Geslaagd zijn: Sijbrands- wit en -
zwart: Rick Lukassen (Ulft); Sijbrands werk-
boek wit en zwart: David Berenpas (Warns-
veld) en Stefan Jansen (Ulft); Sijbrands werk-
boek wit: Justin Ruesink (Ulft). Roozenburg-

vervolg van pagina 33

wit en -zwart: Martin Ciesluk
(Silvolde), Kris Giesen (Ulft), Sjoerd Lensink
(Aalten), Stijn Roersch (Ulft), Erik Wellink en
Erik Wellink (Ulft); Roozenburg-wit: Wim
Frerix (Etten); Rob Stortelers (Winterswijk);
Roozenburg werkboek wit en zwart: Erik ten
Hagen (Winterswijk), Maarten van Leenen
(Zutphen); Roozenburg werkboek wit: Jorian
Berenpas (Warnsveld); Springer-wit en -
zwart: Frank ten Hagen (Winterswijk);
Springer-wit: Dirk Jan van Luijtelaar
(Warnsveld); Springer werkboek wit en
zwart: Rob Hesselink (Zutphen).

Zegveld
Damclub Kijk Uit in Zegveld heeft examens af-
genomen van 23 jeugdleden. Tot genoegen van
de jeugdbegeleiders Arie de Bruijn, Hennie de
Bruijn en Johan Verboom wisten alle deelne-
mers de examens met goed gevolg af te ron-
den. Van der Wal-diploma: Matthijs Bakker,
Arjen Blok, Luuk Blonk, Sjoerd Blonk, Boaz
Brak, Geert van Dam, Geert van Ingen, Jaco
Kastelein, Imar Verdouw en David Vermeij;
Wiersma-wit: Robbert Beukers, Vincent
Dekker, Mees van Elk en Sylvian Lekx; Wiers-
ma-zwart: Huibert Brak, Wouter Brak, Peter de
Bruijn, Bas van Ingen en Jan van Dam; Sij-
brands-wit: Peter de Bruijn en Stefan de Vink;
Sijbrands-zwart: Peter Kastelein en Martin de
Vink; Springer-zwart: Johan Verboom.

Zegveld

Curaçao
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In het bekende dammersdorp Den Ilp (N.H) is zaterdag 18 juni het 8e
Dooworld jeugddamtoernooi gehouden. De oudste deelneemster was

19 jaar en de jongste was 7 jaar. De spe-
lers en speelsters werden op grond van

hun speelsterkte in verschillende groepen
ingedeeld. De ereprijzen werden ook mooi

verdeeld over de deelnemende
verenigingen.

door een nederlaag in de laatste ronde tegen
de ex-kampioene van Nederland Andrea
Gutter uit Enkhuizen. In de tweede groep
stelde de jonge talentvolle Ritchie Wijnker het
vertrouwen van wedstrijdleider Hans Vermeu-
len niet teleur door een prachtige 2e plaats op
te eisen. Opvallend was ook het optreden van
Mathijs Rep uit Den Ilp, die op overtuigende
wijze zijn groep wist te winnen.

JohanVerboom
Johan Verboom

nieuwe Dooworld-kampioen

Winnaar van de hoofdgroep werd na een
spannende strijd Johan Verboom van damve-
reniging Kijk Uit uit Zegveld. Hij mag zich de
nieuwe Dooworldkampioen noemen en is een
waardig opvolger van zijn drievoudige voor-
ganger Mike Koopmanschap uit Heerhugo-
waard. De plaatselijke favoriete Amber Rep
verspeelde na een goed toernooi haar kansen

In de tiende ronde zette
Klaas-Hendrik Leijenaar
alles op alles om in de
buurt van de eerste plaats
te komen. In een Partie
Bonnard tegen Daniël
Merkus overziet Klaas-Hen-
drik in de diagramstand de
directe winst die mogelijk is
door 30…24-29 31.33x15

22x33 32.31x22 (gedwon-
gen, want 38x29 27x38
42x33 19x50) 17x28
33.26x17 (38x29 21-27!)
12x21 34.38x29 21-27
35.32x21 11-16 36.23x32
16x38 37.42x33 14-20
38.15x24 19x50!
30…3-9? 31.34-29 24-30!
32.44-39 19-24! 33.40-34
13-19! 34.34x25 9-13
35.39-34 13-18 36.34-30
24x35 37.29-24 19x30
38.25x34 18x40 39.28-23
22-28 40.31x22 en wit
geeft het op.

Nog een leuk fragmentje
tussen Jochem Zweerink en
Danny Slotboom uit de
zesde ronde. 
In de partij werd vervolgd
met 40-35? en wit verloor
uiteindelijk. Wit mist de
winst hier met 29-23! 28-
32 34-29!! en 33-28! 22x24
40x9 19x28 31x33.

Ernst-Jan de
Bruijn
Ernst-Jan de Bruijn pakt na barrage 

titel bij de junioren

UITSLAGEN 8E DOOWORLD
JEUGDDAMTOERNOOI 18 JUNI 2005

GROEP 1
1. Johan Verboom Zegveld 7-9
2. Richard Bos Enkhuizen 7-8
3. Andrea Gutter Enkhuizen 7-8
4. Mariska Bos Reeuwijk 7-7

Judith Fritschy Amstelveen 7-7
Amber Rep Den Ilp 7-7

7. Jordy v.d. Lugt De Lier 7-6
8. Jos Brammer Heerhugowaard 7-4

GROEP 2
1. Pepijn Folgers Heerhugowaard 7-12
GROEP 3
1. Jurre Verhagen Heerhugowaard 7-11
GROEP 4
1. Laura Timmerman IJsselstein 6-11
GROEP 5
1. Pascal Muis Purmerend 7-13
GROEP 6
1. Katinka Blanken Reeuwijk 7-10
GROEP 7
1. Mathijs Rep Den Ilp 7-13
GROEP 8
1. Kasper Erich IJsselstein 7-13
GROEP 9
1. Conall Sleutel IJmuiden 8-14
GROEP 10
1. Jurrian Fisher Enkhuizen 6-8
GROEP 11
1. Okan Bokhoven Reeuwijk 10-15

Ernst-Jan de Bruijn (Damlust, Gouda) is de nieuwe
juniorenkampioen van Nederland. Hij versloeg in de barrage 

Klaas-Hendrik Leijenaar (Witte van Moort/De Oldehove). 
Ernst-Jan won de eerste partij en hield de tweede op remise. 

De eindstand laat zien dat het NK Junioren weer een 
spannend verloop kende en een bloedstollende finale met een

handvol spelers als titelkandidaat.
Eindstand

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12

1. Ernst-Jan de Bruijn • 1 1 1 1 2 2 1 0 1 2 1 13

2. Klaas-Hendrik Leijenaar1 • 1 1 1 1 1 1 0 2 2 2 13

3. Boudewijn Derkx 1 1 • 1 1 0 1 1 2 1 1 2 12

4. Pim Meurs 1 1 1 • 1 1 1 1 2 1 1 1 12

5. Maikel Palmans 1 1 1 1 • 1 2 1 1 1 1 1 12

6. Hin Wong 0 1 2 1 1 • 1 1 1 1 1 2 12

7. Danny Slotboom 0 1 1 1 1 1 • 2 1 2 1 1 11

8. Patrick Stork 1 1 1 1 0 1 2 • 1 1 1 1 11

9. Jochem Zweerink 2 2 0 0 1 1 0 1 • 1 1 1 10

10. Wouter Ludwig 1 0 1 1 1 1 1 1 1 • 0 1 9

11. Stijn Tuijtel 0 0 1 1 1 1 0 1 1 2 • 1 9

12. Daniël Merkus 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 • 8
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Het kampioenschap van Nederland voor aspiranten werd er één om niet snel te
vergeten. Met Den Haag als gaststad werd het kampioenschap voor het eerst

sinds het eerste NK in 1974 in één van de vier grote steden gehouden.

kampioenschap van Nederland tot een succes te
maken. Het toernooi werd geopend door Erica
Terpstra, dagelijks konden de aspiranten spelen
tussen de internationale grootmeesters en er
was een programma met nevenactiviteiten, door
de deelnemers enthousiast ontvangen. En de

wat ruimte te zoeken in zijn
toch al lastige stand maar
na 35.28-22? volgde het
ijzersterke 23-29! En omdat
30-25 nu verhinderd is door
24-30, volgde na 36.42-37
29-34! Nu kan Casper nog
maar het beste 36-31 en
31-26 spelen met nog enige
kans op remise maar na
37.30-25 18-23 38.39x30
23-28 39.32x23 19x48
40.30x10 21x41 41.36x47
was het uit.

Yuen nam de kop in de
derde ronde door Frerik

Andriessen (RDC Rijnsburg)
te verslaan. Frerik, pas
eerstejaars aspirant maar
vooraf toch één van de fa-
vorieten, liep dit toernooi
een aantal keren in een vrij
simpele combinatie, en kon
daardoor zijn favorietenrol
niet waarmaken. Na 28... 6-
11 was Yuen er uiteraard als
de kippen bij om met
29.32-28 21x23 30.34-30
25x34 31.40x7 een schijf en
later de partij te winnen. 
In de vierde ronde voegde
Pieter Steijlen zich bij de
achtervolgers door Casper
Remeijer positioneel te
overrompelen. 

In de vijfde ronde wist
Robin Vogelaar in een
Haags onderonsje één van
de andere favorieten voor
de titel, Stefan Stapper, te
verslaan. In de stand van
diagram 4  is voor Stefan
nog niet zo veel aan de
hand, maar na 35…22-27?
wist Robin na 36.34-30

25x23 37.28x30 zijn plotse-
linge voordeel goed uit te
buiten en won hij overtui-
gend. Ook Yuen won echter
weer, ditmaal met niet
zonder geluk omdat Jeroen
Stolwijk van ADC Alphen
zijn zwaar bevochten
remisestand met een blun-
der alsnog om zeep hielp.
Nadat in de zesde ronde de
top drie remise speelde leek
Robin Vogelaar in de
zevende ronde zijn kansen
te verspelen door te verlie-
zen tegen Frerik Andriessen.

Na 16.36-31? 9-13! kon
Robin schijfverlies niet meer
voorkomen, immers op 17.
40-35 zou 17. 21-27 met
na 18.31x22 13-18 volgen.

In de zevende ronde weer
remises van de top-3. In de
achtste ronde wist Pieter
echter weer te winnen. 

Thijs speelde in diagram 6
29.45-40? en kon na 29…7-
12! schijfverlies niet meer
voorkomen. In de diagram-
stand had hij zich nog kun-
nen redden door 29.34-29.

De slotdag was spannend
van het begin tot het einde.
Robin Vogelaar wist de tot
dan toe ongenaakbare Yuen
Wong te verslaan. Robin
speelde een soort alles of
niets, hetgeen alles werd
nadat Yuen in de diagram-
stand 24…20-25? speelde.
Na  25.27-22 17x39 26.32-
27 21x32 27.37x17 kon

Diagram 1
Robin Vogelaar

Thijs Gerritsen

Uiteraard hoopte de Haagse
organisatie op een Haagse
winnaar, en op de
openingsdag bleef die hoop
leven. In de eerste ronde
won namelijk alleen Den
Haag-speler Robin Vogelaar.
Hierbij had hij echter wel de
hulp nodig van de in het
toernooi tegenvallende
Lentenaar Thijs Gerritsen.
Thijs dacht in de stand van
diagram 1 zijn voordeel te
kunnen uitbuiten met het
positioneel sterk ogende
offer  47. 23-18 12x23 48.
33-29.  Na 48. 20-24! 49.
29x18 24-30  was 50. 18-
13 met schijfverlies nog het
beste maar na 50.34-29? 
9-13 51.18x20 15x42
52.25x34 kon Thijs niet
anders dan opgeven.

In de tweede ronde begon
de opmars van Yuen Wong
uit Borne. Haarlemmer
Casper Remeijer probeerde
in de stand van diagram 2 

Diagram 2
Yuen Wong

Casper Remeijer

Diagram 3
Frerik Andriessen

Yuen Wong

Diagram 4
Stefan Stapper

Robin Vogelaar

Diagram 6
Pieter Steijlen

Thijs Gerritsen

Diagram 7
Yuen Wong

Robin Vogelaar

In Den Haag werd een geslaagde combinatie
gevonden Axioma-Den Haag Open–toernooi.
Damclub Den Haag had er alles aan proberen te
doen om het toernooi om het aspiranten-

aspiranten maakten er een spannend
toernooi van. De Culemborger Pieter Steijlen
hield het hoofd het meest koel en mocht zich
uiteindelijk op de zenuwslopende slotdag
laten kronen tot de nieuwe aspiranten-
kampioen van Nederland.

Pieter SteijlenPieter Steijlen aspiranten-
kampioen van Nederland

door Jaap van Galen

Opening door
Erica Terpstra.

Diagram 5
Frerik Andriessen

Robin Vogelaar

Veel spanning in een mooie entourage 



Yuen schijfverlies niet meer
voorkomen. Zeker niet na
het gespeelde 27……7-11
28.40-35 11x22 29.38-33
39x28 30.36-31 26x37
31.41x12. 
Omdat Pieter remise speelde
stond daarmee de top-3
Yuen, Robin en Pieter
weliswaar vast, maar moest
een barrage de beslissing
brengen over het
kampioenschap. Pieter wist
hierin zijn hoofd het meest
koel te houden, won beide

Eindstand NK aspiranten
1 2 3 4 5 6 7 8 9 01.  Pieter Steijlen, Culemborg • 1 1 1 1 1 1 1 2 2 9 2 7 011*2.  Robin Vogelaar, Den Haag 1 • 2 0 2 1 1 1 2 1 9 3 5 111*3.  Yuen Wong, Borne 1 0 • 2 1 1 2 1 1 2 9 3 5 111*4.  Frerik Andriessen, Delft 1 2 0 • 1 1 1 2 0 2 9 3 4 2 105.  Stefan Stapper, Den Haag 1 0 1 1 • 1 2 1 1 2 9 2 6 1 106.  Zainal Palmans, Hoogeveen 1 1 1 1 1 • 1 1 1 2 9 1 8 0 107.  Jeroen Stolwijk, Hazerswoude 1 1 0 1 0 1 • 1 2 2 9 2 5 2 98.  Joeri Hezemans, Tilburg 1 1 1 0 1 1 1 • 2 1 9 1 7 1 99.  Thijs Gerritsen, Bemmel 0 0 1 2 1 1 0 0 • 1 9 1 4 4 610. Casper Remeijer, Haarlem 0 1 0 0 0 0 0 1 1 • 9 0 3 6 3

partijen en daarmee de
Nederlandse titel. Robin
versloeg Yuen en werd
tweede. Yuen, bijna 
het gehele toernooi 
ongedeeld koploper 
moest uiteindelijk 
met een derde plaats
genoegen nemen.

Alle partijen en foto's staan op de website
www.damclubdenhaag.nl/NK_Aspiranten_2005.htm

Op zaterdag 14 mei werd in Rijns-
burg het NK voor welpenmeisjes ge-
houden. Precies twee maanden later
ging het driedaagse NK voor de
overige leeftijdsgroepen van start. In
totaal gingen 46 meiden de strijd
met elkaar aan. Damclub RDC, die dit
jaar het 70-jarig jubileum viert, orga-
niseerde voor het eerst een NK meis-
jes. De vereniging hoopte met Laura
en Vicky Andriessen twee kanshebs-
ters voor de eerste drie plaatsen, te-
vens EK-plaatsen, in huis te hebben.
De meiden speelden op een fraaie
locatie, het gemeentehuis van Rijns-
burg, waar de loco-burgemeester de
traditionele eerste zet verrichtte. 

Welpen
Lotte Aleven bleek onverslaanbaar,
alleen tegen Charlotte Kuilder moest
zij een remise accepteren, alle andere
partijen won ze. Met de grote over-
macht van 17 punten uit 9 wedstrij-
den mocht zij de eerste plaats inne-
men. Het gevecht om de tweede
plaats was eigenlijk veel heviger. In
de laatste ronde maakten nog vijf
meisjes kans op die plek. Anna
Kosters stond in ronde 8 slechts één
puntje voor, maar won haar laatste
partij en eindigde zo twee punten
boven Bente Verheul en Wencke
Standhardt. Bente werd derde ten
koste van Wencke. Lotte en Anna
mochten door hun goede score ook
meedoen met de pupillen.

Pupillen
De eerste dagen stonden Heike
Verheul en Karlijn Overes afwisselend
aan de leiding, telkens op de voet
gevolgd door Vicky Andriessen. Heike
kreeg op dag twee een flinke klap,
toen ze verloor van welpenkam-
pioene Lotte Aleven. Na het verlies
van de grote favoriete Heike, begon-
nen een paar andere meiden weer te
geloven in hun kansen om kampioen
te kunnen worden. Karlijn kwam aan
het einde van dag twee een punt
voor Heike te staan, maar kon dat de
derde dag niet vasthouden. Aan het
begin van dag drie stond al meteen
de partij tussen koploopster Karlijn
en Heike op het programma. Het was
Heike die de partij wist te winnen. Zij
werd dan ook kampioene. Behalve
Lotte had niemand Heike ook maar
een punt weten af te nemen. Vicky
scoorde erg goed die laatste dag,
maar zij kon Karlijn net niet inhalen,
doordat hun onderlinge partij in
remise eindigde. Karlijn eindigde dus
een punt boven Vicky. Het gat met
de groep daarachter was vrij groot;
vijf punten.

Aspiranten
Bij de aspiranten was het erg span-
nend. Mei-Jhi Wu stond de eerste
twee dagen bovenaan, met Laura
Andriessen slechts één puntje achter
haar en de zusjes Judith en Rebecca
van Beek daar weer net achter. In de

voorlaatste ronde leek Mei-Jhi echter
te gaan verliezen tegen Andrea
Gutter. Het probleem van Andrea
was, zoals wel vaker in het toernooi,
de klok. Mei-Jhi wist er nog een punt
uit te slepen, wat haar een kleine
voorsprong gaf op Laura voor de be-
slissende ronde. Laura speelde die
laatste ronde al vrij snel remise en
dat gaf Mei-Jhi de ruimte om voluit
voor de winst te gaan tegen Rebecca.
Maar lange tijd had Rebecca posi-
tioneel een betere stand. De kansen
keerden in tijdnood en Rebecca ging
door de vlag in een verloren eindspel.
Ze eindigde met haar zus Judith en
Arfidah Beset op de derde plaats, wat
een barrage betekende. Deze werd
gewonnen door Judith.

Junioren
Saskia Veltman was bij de junioren
oppermachtig. Ze won al haar
partijen. Voor een aantal andere
meiden is het waarschijnlijk een
opluchting, dat dit Saskia’s laatste
jaar als junior was. Haar vorige jaren
als junior, werd ze ook al kampioen,
evenals in haar laatste aspiranten-
jaar. Vier titels achter elkaar dus!
Rianka Rentmeester en Carlijn Aal-
bers eindigden samen op de tweede
plaats en moesten een barrage
spelen. Rianka wist beide beslissings-
wedstrijden te winnen en eiste
daarmee dus de tweede plaats op. 

Junioren ptn

1 Saskia Veltman 10

2 Rianka Rentmeester 6

3 Carlijn Aalbers 6

Aspiranten ptn

1 Mei-Jhi Wu 15

2 Laura Andriessen 13

3 Judith van Beek 11

Pupillen ptn

1 Heike Verheul 23

2 Karlijn Overes 21

3 Vicky Andriessen 20

Welpen ptn

1 Lotte Aleven 17

2 Anna Kosters 13

3 Bente Verheul 11

door Astrid van der Stelt

Saskia, Mei-Jhi, Heike en LotteVier titels op NK meisjes
voor Saskia, Mei-Jhi, Heike en Lotte
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Zie ook www.damclubrdc.nl en
www.damz.nl

Vlnr: Robin Vogelaar,
Pieter Steijlen en
Yuen Wong.
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Damkalender
Toernooien, trainingen en wedstrijden. Organisatoren kunnen hun
informatie doorgeven aan het bondsbureau, (026) 495 23 09. 
Actuele kalender op internet: www.kndb.nl

= alleen voor jeugddammers
= open voor senioren én 

jeugddammers

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

September 2005
2-4: Saarbrücken (Dld.)

Internationaal open toernooi.
I. Elvov + 681 416 39 19.

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. KNDB (026) 495 23 09.
6-23: Amsterdam.

Wereldkampioenschap. 
8: Clubcompetitie junioren,

aspiranten en pupillen. 
15: Nationale Competitie 3e

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

J. Janssen (024) 323 75 64.
19-23: Amersfoort. 25e Open

kampioenschap. M. Everloo
(033) 480 84 59.

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

22: Ureterp. Damtoernooi DC
Oerterp. W. Hoekstra (0512) 30
14 03.

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. 
5: Noordeloos. Sneldamdag

VGO. T.A.F. den Hartog (0183)
58 16 06.

5: Hellendorn. Damdag.
B. Hendriks (0548) 68 15 71.

12: Nationale Competitie 5e

ronde. 
19: Huissen. Centrale training

aspiranten, pupillen en
meisjes. 

19: Lelystad. Damdag. D. van
Rozelaar (0320) 24 98 47.

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. 
27: Maarsbergen. 11e Kersttoer-

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

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. 
7: Den Ham. Nieuwjaarstoer-

nooi. J. Braakman (0546) 64 50
85.

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.  

25: Hardinxveld-Giessendam. 17e

Snelddamtoernooi. A. de Hek
(0184) 65 10 59.

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 vetera-

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

Mei 2006
1-5: Halve finale NK junioren. 
1-5: Halve finale NK aspiranten. 
1-5: NK pupillen. 
3-6: Bunschoten. 7e Barnsteen-

toernooi. P.F. Koops (033) 298
75 41.

6: KNDB-beker 1e ronde. 

13: Centrale training subtop,
junioren en vrouwen. 

14: Centrale training
aspiranten, meisjes en
pupillen. 

20: KNDB-beker 2e ronde. 
24-28: NK visueel gehandicapten. 
25-27: NK meisjes. 
26-4/6: Jomtien Thailand. Thailand

Open 2006. E. van Dusseldorp
(030) 273 06 40.

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 aspi-

ranten, meisjes en pupillen. 
17: NK sneldammen. 
17: Den Ilp. 9e Dooworld

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

24: Bondsraadvergadering. 
24: KNDB-beker finale.  
24: Sneldammen jeugdteams. 

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

Oplossing vraagstuk Andreas Kuyken

Juist! 1.28-23 !! is een magische lokzet. Zwart doet dan
schijnbaar winnend 1…26-31 2.37x26 13-19 en nu komt
het: 3.33-28 22x24 4.25-20!!! 19x39 Zie diagram.

Sleuteldiagram na 4…19x39

En, ziet u het gebeuren? 
Wit slaat 5.30x19!! en hoe
zwart ook slaat: altijd wordt
veld 14 ontruimd en de
zwarte schijf naar 19
gebracht.
Dus bijvoorbeeld 5…14x23
6.20-14!! 10x19 7.40-34 39x30
8.35x2!! en wit wint. Hij
wint immers straks schijf 21
terug. Goed hè?
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Wim van Mourik.
Op 17 september
volgt een receptie
waarop het wel en
wee van de
vereniging met een
pre-sentatie zal
worden toegelicht in
verenigingsgebouw
’t Brandpunt. Wat
moet ik er nog aan
toevoegen? De wens
aan voorzitter Bert
Kooij, secretaris Ton
van Beuzekom,
penningmeester
Theo Haag,
bestuursleden Arie
de Ruiter en Arie
Haag, wedstrijdleider Johan Haag,
materiaalbeheerder en nu weer
jeugdleider Cees de Jong om het
nog heel lang zo te houden. Alle
vooruitgang ( boeken, cursussen,
computerdammen, opentoernooien
enz.) is geen garantie om het dam-
spel levend te houden. NDV laat
zien dat het zo ook kan. Gewoon
jezelf blijven, in alle eenvoud het
damspel spelen, met veel plezier
onder elkaar en als het kan ook nog
promoveren.

Nieuwland? Waar ligt dat hoor ik u
zeggen. Nieuwland is een dorp van
1058 inwoners, gesticht in ca.1025
door Jan van Arkel. Het Zuidhol-
landse dorp maakt deel uit van de
gemeente Zederik, met Meerkerk,
Ameide, Tienhoven, Lexmond,
Leerbroek en Hei- en Boeicop. Circa
10 km van Gorinchem. Waarom
deze aflevering aan Nieuwland
besteed, er zijn toch wel meer vere-
nigingen die een feestje vieren? Ja
wel, maar ik ben hier geboren en
tot mijn 17e jaar getogen, vandaar.
Mijn opa Arie was in 1930 medeop-
richter van NDV en mijn vader
werd er als 15 jarige kampioen en
zou dat 48 jaar achter elkaar
blijven. Zoiets kan gebeuren in een
plattelandsgemeente met nog
steeds veel agrariërs. Hij snuffelde
wèl veel in boeken en kranten,
anders had hij de finale van het NK
nooit gehaald, de overige leden
niet. De geschiedenis lijkt zich nu te
herhalen. De 17-jarige Pel Sterk is er
nu kampioen geworden; hij
verdiept zich ook in “de boeken” en
geeft commentaar op het spel van
zijn clubgenoten. Door de jaren
heen is het altijd zo gebleven als
het was: gezelligheid staat voorop.
De onderlinge rivaliteit op de club-
avond is sterk. Want als je van die
of van die verliest moet je het wel
het hele jaar horen. Veel meer dan
een avond uit is het niet voor de
meeste leden. Het bord komt thuis
zelden op tafel. Het spiekbriefje
voor de notatie ligt nog al eens
naast de borden. Het bondsblad
verdwijnt vaak al vroegtijdig in de
papierbak. Er is geen clubblad. Het
oude demonstratiebord, nog met
schijven die aan een haakje worden
gehangen, slijt een rustige oude
dag. De bondscompetitie speelt
NDV met twee achttallen in Zuid-
Holland Zuid. Daar staan zij bekend
als luidruchtig, zeker in het eerste
uur als de spanning nog niet zo
hoog is. En vertelt secretaris Ton
van Beuzekom: NDV komt altijd
overal te laat. Vanwege het werk is

de “boerenauto” altijd de laatste die
arriveert. Hoewel dat niet altijd aan
de leden te wijten valt. Eens kwa-
men zij te laat doordat er in Rotter-
dam geen doorkomen aan was
vanwege een afzetting i.v.m. een
schietpartij. Maar niet getreurd:
NDV is dit jaar weer gepromoveerd
naar de 1e klasse. En zorgen maakt
de vereniging zich niet. Er zijn 26
leden met een gemiddelde leeftijd
van circa 40 jaar. Enkele leden
komen uit naburige plaatsen, de
rest uit het dorp zelf. Zo’n 4 % van
de mannelijke bevolking is lid. Dat
zou voor een stad als Amsterdam
betekenen: meer dan 16.000 leden!
Er valt in de grote steden dus nog
heel wat aan ontwikkelingswerk te
doen. Voor het komende seizoen
hebben zich enkele jongeren
gemeld, waarvoor de huidige nestor
Cees de Jong zich wil gaan inspan-
nen. Voor de leden-aanwas is er
alleen concurrentie van de tafel-
tennisclub, biljartclub en de visclub.
Een sponsor heeft NDV nooit ge-
had, alles wordt gewoon gedaan
vanuit de contributie. Een uitzon-
dering: ooit werden 10 doosjes
damschijven geschonken door het
plaatselijke café De Blijs. En bij het
opheffen van een vereniging kon
het dammateriaal nog verder wor-
den aangevuld. Om de sfeer hoog te
houden is er de jaarlijkse jaarver-
gadering. Maar als er geen proble-
men zijn, dan is het al gauw tijd
voor de prijsuitreiking en een
uitvoerig warm- en koud buffet.
Het feestprogramma: Op 13 septem-
ber volgt een speciale simultaan. De
ronden worden gelopen door: opa ,
vader en zoon, het inmiddels 83 ja-
rige ere-lid Mos van Mourik, Wim
van Mourik en Arne van Mourik.
Een herhaling van wat bij een wed-
strijd in 1967 gebeurde in de com-
petitie van wat toen nog heette het
Damdistrict Leerdam (en later
Rivierendamdistrict). Op de eerste
drie borden zaten in andere samen-
stelling ook drie generaties: Mos
van Mourik, Arie van Mourik en

Nieuwlandse Dam
Vereniging 75 jaar

De kampioenen die promoveren naar de 1e klasse. Vooraan: Jan
Alting, Cees de Jong, Pel Sterk, Ko Heikoop en Albert van den Berg.

Staand: Wim ’t Lam, Ed Kros, Ton van Beuzekom, Bert Kooij, en
Peter Heikoop.

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

De optocht voor koningin
Wilhelmina op 30-8-1938.
NDV reed mee met paard

en wagen. Op de bok v.l.n.r:
C. Heijkoop en

A.Nederveen. Dammende
leden: N. de Groot, J.Satter,

G. Verduin en 
H.N. (Mos) van Mourik
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In Lent werd in het weekend van 25-26 juni een kunstroute gehouden. Bij
verschillende deelnemers werd navraag gedaan of zij ook het damspel op hun
repertoire hadden staan. Na een aantal keer “nee” was het raak bij Lindy de Jong.
Niet in de zin van een duidelijk ‘figuratief’ stel dammers, maar wel maakte zij een
werk “Dambordvogel” waarin zij het dambordmotief als element gebruikte. Het
ruitmotief in zwart-wit is hier gecombineerd met veel rood en geel. Onder dammers
worden heel wat vreemde vogels aangetroffen, waaronder uw schrijver. Voor al deze
damvogels kan een blik in de spiegel geen kwaad om na te gaan hoe het staat met
hun vreemde damvogel-identiteit.

Lindy de Jong is beeldend
kunstenaar. Bekwaamde zich in
tekenen en handvaardigheid
(Tehatex) 1977-1983. Volgde de
Akademie voor Beeldende
Kunsten te Arnhem 1983-1986
(docent tekenen 1e graad).
Vanaf 1985 volgde een reeks
van tentoonstellingen in
Nederland en België. o.a. BP
Gallery Brussel België; Holland
Art Fair Jaarbeurs Utrecht 1993.
En om uit de lijst catalogi en
publicaties zomaar iets te
noemen: Kinderkalender Lindy
de Jong 1998.
Lindy is breed werkzaam:
acrylschilderijen,
zandschilderijen, zeefdrukken,
muurschilderingen, werken in
opdracht, ontwerpen, enz.

Dambordvogel

Dambordvogel,
acrylschilderij,30 x 30 cm, particuliere collectie Contact met Lindy de Jong is 

mogelijk via haar verkooppunt :
Derde Walstraat 109-111,
6511 SP Nijmegen,
Telefoon: 06-25035747,
info@lindydejong.nl
Zie ook : www.lindydejong.nl

Lindy 
de 

Jong

Lindy 
de 

Jong

Panorama 52
Wim van Mourik


