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Met de invoering van voorrondes en plusremises was het
WK dammen dit jaar zeker vernieuwend te noemen.
Alexeï Tsjizjov had uiteindelijk geen plusremises nodig om
kampioen te worden. In de finale wist hij Guntis Valneris
één punt voor te blijven. De Nederlanders Alexander
Baljakin, Gérard Janssen en Kees Thijssen eindigden
respectievelijk op plaats drie, vier en zes.
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column Leen de Rooij

Achterbakse problemen
Drie dingen had ik meegenomen om de avonduren in onze
tent tijdens de vakantie zinvol
te vullen. Naast ‘De Bijbel literair’, waarin in ruim 700 bladzijden wordt uitgelegd waarom
het mooiste boek ter wereld ook
literair een meesterwerk is, en
‘Herzog’ van Saul Bellow, waarin
een Nobelprijswinnaar 400 bladzijden boeiend weet te vullen
zonder dat er iets spannends gebeurt, was er mijn zakdambordje.
In elke plaats waar we onze tent
opslaan, probeer ik minstens
één damprobleem te maken.
Plaats en datum worden genoteerd en naderhand kan ik nagaan welke tochten we in welk
jaar gemaakt hebben. “Waren
we in 1997 in Oslo?” vraag ik
aan Ria. “Nee, dat was in 1998,”
beweert ze met stelligheid. Ik
pak mijn probleemboek en zie
dat ze weer gelijk heeft. Mijn
vrouw heeft altijd of gelijk, of
het laatste woord.
Dit jaar belandden we, gedwongen door het matige weer, helemaal in ‘de hak’ van Italië. Op
een camping bij Otranto probeerden we rust te vinden. Mijn
zakdambordje werd veelvuldig

te voorschijn gehaald en de resultaten noteerde ik in een
miniem notitieboekje dat in de
voorzak van mijn overhemd
paste.
Na vijf dagen besloten we weer
in noordelijke richting te verhuizen. Het weer in Midden-Italië
was inmiddels aanzienlijk verbeterd. We gingen kamperen in
Eboli, een plaats die vooral bekend werd door het boek van
Carlo Levi, ‘Cristo si è fermato a
Eboli’. Op aangrijpende wijze
worden daarin de erbarmelijke
leefomstandigheden beschreven
in Zuid-Italië voor en vlak na de
Tweede Wereldoorlog. We wilden de sfeer van die streek zelf
proeven.
“Ria, we moeten terug,” riep ik
ineens in paniek. Onze geriefelijke De Waard-tent was opgezet
en alles was zo goed mogelijk in
gereedheid gebracht. Maar ik
miste het belangrijkste: mijn
notitieboekje. “Wat is er aan de
hand? Ben je iets kwijt?” “Mijn
boekje met problemen is spoorloos.” “Laat mij maar even kijken,” zei Ria. “Jij kunt niet goed
zoeken. Waar stop je dat ding
altijd?” “Tja,” zei ik, “of in het
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voorzakje van mijn overhemd,
of in mijn handtasje.” Grondig
werd mijn tasje geïnspecteerd.
Daarna kwam mijn koffer aan
de beurt. Niets te vinden. “Hij is
vast en zeker uit het zakje van
mijn overhemd gevallen,” zei ik
wanhopig. “Pech gehad,” zei Ria,
“kun je geen andere problemen
maken?” Bijna veertig jaar had
ik me kunnen beheersen, maar
nu slingerde ik een hartgrondig
gemeende verwensing naar
haar hoofd.
“Ik moet terug,” zei ik opnieuw.
“Hier is ‘t ie niet, dus hij ligt ergens op het terrein van de vorige
camping.” “Dat heeft totaal geen
zin,” zei Ria, “als hij daar zou
liggen, is er allang een vent
langsgekomen met een papierprikker, die hem heeft opgeruimd.” Ik moest er niet aan denken; alsof je huisdier aan het spit
was geregen en werd geroosterd.
Meestal krijg ik mijn zin. De
volgende morgen aanvaardden
we de 400 kilometer lange
terugreis. “Rij jij maar,” zei ik,
“dan pak ik mijn zakdambordje
en zal ik me proberen te herinneren wat ik allemaal gemaakt
heb.” Af en toe kon ik onderweg

nauwelijks een juichkreet
onderdrukken. “Ik heb er weer
een,” riep ik dan. “Waarschijnlijk
herinner je je alleen de goede
problemen en is de rest niet de
moeite waard,” sprak Ria wijs.
Toen we eindelijk weer op de
plaats van herbestemming aangekomen waren, was er van het
verdwenen boekje geen spoor te
bekennen. Maar er moest hard
gewerkt worden, want de tent
moest worden opgezet.
“Kom nou eens kijken,” riep Ria
enthousiast. “Even wachten, ik
ben het luchtbed aan het oppompen.” “Nee, je moet onmiddellijk komen,” riep ze. Triomfantelijk hield ze mijn notitieboekje omhoog. “Waar haal je
die nu weer vandaan?” vroeg ik
verbaasd. “Uit de achterbak van
de auto. Hij zat bij de
aardappelen. Waarschijnlijk is
hij bij het inpakken uit je
borstzak gevallen.” Ik telde de
problemen na. Zestien standen
had ik in het boekje genoteerd.
Op de terugweg in de auto had
ik 17 problemen weten te
reconstrueren; één meer dan ik
tevoren had gemaakt. Van de
vakantie word je altijd beter...
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Tiende wereldtitel
voor

Tsjizjov

Het wereldkampioenschap
van de vernieuwingen,
zo mag het toernooi dat
onlangs in Amsterdam
gehouden is, wel de boeken
ingaan.
door Jan Pieter Drost
Het begon al met de opzet van het
kampioenschap. Niet een rond toernooi, maar een groepsfase gevolgd
door een finale. Nu was dat in 1996
in Abidjan (Ivoorkust) ook al vertoond, maar anders dan in Afrika,
waar men de spelers min of meer
van straat moest plukken om het
veld te completeren, kwamen dit
keer alle veertig geplaatste dammers opdagen. Het leidde tot een
deelnemersveld met tweeëntwintig
nationaliteiten, een record in de
damgeschiedenis. Een flinke organisatorische opgave ook, maar na
zeven jaar Bijlmertoernooi durfde
Achfaaq Mohamedjoesoef de uitdaging wel aan. Niet onbelangrijk
was dat we ons verzekerd wisten
van de steun van het stadsdeel
Zuidoost en de Stichting Topsport
Amsterdam. Ook de bijdragen van
diverse sponsors hielpen natuurlijk,
waarbij met name woningstichting
Rochdale genoemd moet worden.
Opnieuw richtten zij speciaal voor
de dammers een aantal flats in.
Daardoor hoefde geen enkele speler
na de groepsfase naar huis. Een
enkeling prefereerde zelfs vanaf de
eerste dag een eenpersoonskamer
in een flat boven een tweepersoonskamer in het Tulip Inn River
Side Hotel.

huis te moeten, leek de organisatie
wel erg sneu, en de werelddambond deelde die visie. Een wijziging
die van de FMJD kwam - naar verluidt ingefluisterd door topdammers die vreesden voor hun
plaatsingkansen -, was dat niet
twee, maar drie spelers per groep
zich kwalificeerden voor de finale.
Prima, wat ons betrof, maar het
betekende wel dat we opeens vier
extra speelrondes moesten inpassen in het toch al strakke tijdschema. Aldus sneuvelde de enige
echte rustdag en ontstond de
primeur van twee partijen per dag.
Vanwege deze dubbelrondes kwam
het goed uit dat de speeltijd
begrensd werd op zes uur, hoewel
het handiger lijkt om de dammers
uiteindelijk nog iets van vijf seconden per zet te geven. Met digitale
klokken is dat eenvoudig te realiseren, en het voorkomt dat spelers
‘door de vlag geramd’ worden.

Dubbelrondes
Werd in Abidjan nog in poules van
acht om een plekje in de finale
gestreden, in Amsterdam was dat
uitgebreid tot tien spelers per
groep. Dat je van de andere kant
van de wereld aangevlogen komt,
om na zeven potjes alweer naar

Plusremise
De meest principiële vernieuwing
was het uitdelen van plusjes en
minnetjes voor een remise met
tenminste drie schijven verschil,
waarbij een dam voor twee telt. Exwereldkampioen Jannes van der

Wal lanceerde vlak voor zijn overlijden het Doordammen, waarbij
een dergelijke materiële voorsprong volstaat voor de overwinning. Henk de Witt destilleerde
hieruit de Delftse telling, waarbij er
voor dit overwicht een soort van
halve zege wordt gegeven, en met
de plusjes en minnetjes hebben we
een nog verder uitgeklede versie
van het oorspronkelijke idee te
pakken. Toch blijft de kern van het
voorstel, een remise die geen remise is, gehandhaafd, en het moet
gezegd dat er verbeten gestreden is
om het klein resultaat. Sommige
dammers gingen zelfs langer door
dan nodig was. Zo deden Domcev
en Diakité nog een aantal zetten in
een remisestand met elk twee
schijven, en haalde Bassirou Ba
voor de zekerheid maar even drie
dammen, ook al had Clerc hem
reeds een voordeelremise aangeboden. Op voorhand was niet
iedereen enthousiast over de plusjes en minnetjes, maar over het bijproduct, dat de handen minder snel
geschud worden, leken de meeste
toeschouwers wel tevreden.
Daarnaast zorgt het systeem ervoor
dat de kans op gelijke aankomst
afneemt, en ook dat is een winst-

Na een remise tegen
Tsjizjov in de slotronde is
Valneris de eerste om de
nieuwe wereldkampioen te
feliciteren
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Een benauwd
moment voor
Thijssen in zijn
partij tegen
Nicault

punt. Het is aan sponsors, genodigden en publiek toch niet te verkopen dat je bijna drie weken aan
het dammen bent en op de slotdag
niet eens een kampioen hebt.

Live op internet
Nieuw was ook dat alle partijen
praktisch live te volgen waren op
de toernooisite

Fragmenten van het WK

(www.wkdammen2005.nl, tenminste tot april 2006 in de lucht).
Op ons verzoek had Wieger
Wesselink zijn Dambo-programma
aangepast en in combinatie met
een tablet-pc bleek dit een gouden
greep. Het bijhouden en uploaden
van de zetten werd een koud
kunstje, en dagelijks volgden zo’n
drie- a vierhonderd mensen de
partijen on-line. Tijdens de finale
hadden we ook nog een echte livepartij via een electronisch bord.
Voor belangrijke toernooien is dit
natuurlijk de toekomst, maar er
bleken nu nog flinke problemen te
bestaan met de software en de
bijbehorende klokken. Mocht de
Russische leverancier die problemen te lijf gaan, dan is het te hopen
dat men meteen de vormgeving
van het materiaal onder de loep
neemt. De schijven zijn log en lelijk,
terwijl de klokken doen denken aan
Lada’s uit de jaren ‘60. Met kunsten vliegwerk hielden we één elec-

Diagram 2:
A. Der - G. Valneris

De zwanenzang van de
wereldkampioen mocht er
wezen. In de diagramstand
bereikt de partij met een
‘dubbele Bonnard’ haar
hoogtepunt. 27. ... 2-7! 28.
24-19 wat anders? Op 28.
47-41 volgt 22-28! 29. 23x32
18-23! en er verschijnt een
zwarte dam op het bord;
op 28. 49-44 volgt
eveneens winnend 22-28.
28. ... 13x24 29. 30x10 20-24
30. 29x20 18x40 31. 35x44
25x5 en met een schijf minder moest de witspeler enige tijd later de punten aan
zijn tegenstander laten.

Dat je het niet iedereen
naar de zin kunt maken,
bleek uit de kleding van de
deelnemers. Terwijl Misans
(Letland) in korte broek
door de speelzaal liep, zat
Der (Senegal) in een dikke
leren jas achter het bord.
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Persmuskieten
Over belangstelling van de pers
hadden we trouwens niet te klagen,
zeker niet nadat Kees Thijssen op
de eerste dag te laat arriveerde voor
de openingsceremonie. Vervelend,

Door Peter Hoogteijling

Voor de mooiste fragmenten van het WK stelde de FMJD drie prijzen
beschikbaar. De Roozenburg-cup (mooiste partij) ging naar Georgiev en Samb
voor hun zinderende treffen in de finale. Valneris kreeg de Weiss-cup (mooiste
combinatie) voor de slagzet waarmee hij in de groepsfase Der vloerde. Voor zijn
overwinning op Georgiev ontving Gérard Jansen de Springer-cup (mooiste
eindspel). Hieronder volgen de prijswinnende fragmenten, aangevuld met
enkele luchtige combinaties.
Diagram 1:
N. Samb - A. Georgiev

tronisch bord aan de pruttel, maar
de spelers die tot dat bord veroordeeld werden, waren daar, voorzichtig gezegd, niet blij mee.
Waarschijnlijk als gevolg van de
cyber-registratie bleven de toeschouwersaantallen achter bij de
verwachting. Om het de werkende
mens gemakkelijk te maken, begonnen de meeste rondes om 14.00
uur, maar de doelgroep leek vrij
massaal te kiezen voor het internet.
Misschien dus de volgende keer
maar weer om 12.00 uur de klok
aanzetten. Dat is ook in het voordeel van Harm Wiersma, die elke
dag aandoenlijke pogingen deed de
Telegraaf-deadline van 20.30 uur te
halen.

Na 22. 41-37 sloeg Valneris
toe via de vernietigende
combinatie 22. ... 27-32! 23.
38x27 14-20 24. 25x23 18x40
25. 27x7 24-30! de
verrassing 26. 45x25 8-12 27.
7x18 13x44 en Der kon de
kachel opzoeken.

Diagram 3:
A. Georgiev - G. Jansen

Wederom een scherpe
opzet van Georgiev, maar
‘Zjeraar’ weet er wel raad
mee. 32. ... 22-28! wikkelt af
naar een mega-eindspel,
waarin de witte schijven
kwetsbaar in het centrum
staan opgesteld en zwart
tevens vangstellingen tot
zijn beschikking heeft 33.
33x11 24x44 34. 11-6 44-50
35. 31-26 50-17 36. 35-30 3-9
37. 43-39 wit geeft een
schijf om dam te kunnen
halen 37. ... 17x44 38. 26x17
12x21 39. 6-1 9-13 40. 1-6 4449 er wordt jacht gemaakt
op witte schijven 41. 38-33

21-27 42. 33-29 20-25 43. 3024 8-12 44. 6-50 12-18! de
zwartspeler wint nog een
schijf 45. 23x12 13-19 46.
24x13 27-31 47. 36x27 49x38
met twee schijven meer
speelt zwart een gewonnen wedstrijd 48. 50-45 3824 49. 48-43 24-30 50. 43-39
10-14 51. 45-50 16-21 52. 5044 21-26 53. 44-49 26-31 54.
49-43 30-2 55. 43-16 31-36
alle zwarte schijven staan
keurig opgesteld, terwijl de
positie van de witte op 34
en 39 niet te benijden is.
56. 39-33 2-8 57. 16-2 8-35
58. 2-16 35-30 59. 34-29 30-8
60. 16-43 8-3 en de zwartspeler kon worden gefeliciteerd met de overwinning.

ver weg in de diagramstand, maar met een paar
krachtzetten voltrekt
Tjsizjov het vonnis.
36. ... 14-20!! 33-28 mag nu
niet vanwege 36-41-46. 37.
44-39 24-30! 38. 35x24
20x38 39. 32x43 12-17! 40.
43-38 17-22 41. 27-21 23-28
42. 40-34 18-23 43. 38-33 2832 44. 33-29 23-28 45. 29-24
32-37 en voor Huseynov op
kon geven viel zijn vlag.
Diagram 5:
F. Huseynov - L. Diawara

Diagram 4:
F. Huseynov - A. Tsjizjov

Kenmerkend voor de stijl
van de nieuwe wereldkampioen is zijn overwinning
op Huseynov. Winst lijkt

44.34-30? na 28-22 loopt de
partij remise 25x34
45.39x30 17-22! 46. 28x26
23-28 47. 32x12 13-18 48.
12x23 19x48 49. 30x10
48x47! en ondanks deze
klassieke nederlaag in de
openingsronde plaatste
Huseynov zich glansrijk
voor de finale.

omdat diverse journalisten op hem
stonden te wachten en we gepland
hadden om loco-burgemeester
Mark van der Horst de eerste zet te
laten doen bij de partij TsjizjovThijssen. Extra lastig was dat Kees
niet even belde en wij bij pogingen
om hem te bereiken, strandden op
zijn voice-mail. Dat het een affaire
werd, kwam echter door twee arbiters die Kees naar aanleiding van
zijn late aankomst wilden vervangen door eerste reserve Varik. Als
organisatie stelden we dat Kees
zeker gestraft zou worden, maar dat
diskwalificatie voor ons onaanvaardbaar was. Na moeizame
discussies werd besloten dat Kees
onder protest van Varik deel zou
nemen en ging het wereldkampioenschap 2005 met een half uur
vertraging van start. Elke journalist
wilde hierna met Kees spreken en
die vond dat nooit teveel moeite.
Zelfs toen hij na een spannend tijdnoodduel tegen Mogilyanski dam-

pend de speelzaal uitkwam, was
Kees direct bereid een verslaggever
te woord te staan. Op zo’n speler
kun je toch niet boos blijven.

Klokperikelen
Bijna hadden we nog een akkefietje
gehad met onze nationaal kampioen. Tegen Georgiev restten Kees
slechts zeven seconden om de partij
af te maken en Georgiev had dus
maar een paar zetten hoeven spelen om op de klok te winnen. De
(toen nog) wereldkampioen realiseerde zich echter dat Kees niet op
de hoogte was van de nieuwe tijdregel en bood een puntendeling
aan. Een zeldzaam gebaar van sportiviteit, waarvoor Georgiev niet
genoeg geprezen kan worden.
Ndiaga Samb daarentegen wilde
maar wat graag een klokzege nadat
de vlag van Getmanski op de vijftigste zet gevallen was. Probleem
was echter dat Getmanski in de
tijdnoodfase gehinderd was door de

hoofdarbiter. Menende dat
Getmanski tien minuten in plaats
van tien seconden had, eiste de
scheids dat hij eerst zijn notatie bij
zou werken alvorens verder te
spelen. Korte tijd maakte de arbiter
het de Rus zelfs fysiek onmogelijk
te zetten. De jury d’appel oordeelde
later dat deze foute ingreep de partij op essentiële wijze had beïn-

Buzinski - Jansen

Foto’s WK: Jan Pieter

Diagram 6:
P. Chmiel - N. Samb

De doorgaans zo degelijke
Chmiel ging vijf keer onderuit op het wereldkampioenschap. Na het onvoorzichtige 27. 46-41? won
zwart door 26-31! een schijf.
Wit moet laten slaan, maar
Chmiel speelde 28. 27-21
waarna de combinatie 4-10
29. 36x27 12-17 30. 21x12 1318 31. 12x23 14-20 32. 25x14
10x39 volgde, met snelle
winst.

Diagram 7:
I. Kirzner - C. Lorevil

Lorevil is van een ander
niveau dan de Indiase
damtoerist Singh, maar
meer dan een punt uit
negen partijen zat er voor
de Koninkrijksgenoot niet
in.

Diagram 8:
A. Getmanski - F. Huseynov

Diagram 9:
E. Buzinski - K. Thijssen

Toen de zwartspeler in
tijdnood zijn schijf op veld
28 wilde ondersteunen via
32. ... 9-13? volgde de
vederlichte combinatie 33.
39-33! 28x48 34. 31-26 48x31
35. 26x10 15x4 36. 36x27 en
wit won snel.

Nadat Buzinski verrassend
de finale had bereikt, stapelde de uitgebluste Litouwer fout op fout. Tegen
Kees Thijssen leed hij nog
een van zijn betere nederlagen. In een overmoedige
bui heeft de witspeler een
schijf op 17 geplaatst. Voor
zwart is het tijd om deze
schijf te veroveren. 33. ... 711! 34. 50-44 11x22 35. 32-28
23x32 36. 38x27 lijkt de
schijf terug te winnen door
33-29, maar zwart is hem
voor: 36. ... 22-28! 37. 33x13 27 38. 6x37! en binnen een
paar zetten was het afgelopen 39. 27-21 37-41 40. 2117 41-46 41. 17-12 46-23 42.
12-8 23x45 43. 8-3 25-30 44.
3x34 45x29.

27. ... 12-17? 28. 35-30! 24x35
29. 29-24 20x49 30. 38-32
49x27 31. 37-31 26x37 32.
42x4!
Getmanski - Schwarzman

Drost, Peter Hoogteijling, Cor Verdel
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vloed, en weigerde daarom de
claim van Samb te honoreren. Een
begrijpelijke uitspraak, maar Samb
en alle Afrikaanse dambonden
waren des duivels en dreigden
Amsterdam te verlaten. Ook dit
leverde een hoop publiciteit op,
maar desondanks lijkt het raadzaam dat de FMJD een keer de
bezem door de arbiterskast haalt.
Dat scheidsrechters niet alle problemen kunnen oplossen, accoord,
maar dat ze zelf de problemen
veroorzaken, is onacceptabel.

Een kijk op het dammen
door Sijbrand M. van Eijk

Geen geluk

In de cruciale partij tegen
Valneris zit Heusdens
(rechts) al snel met de
handen in het haar.

Uiteindelijk werd het toch weer het
toernooi van Tsjizjov. Fluitend
doorliep hij de groepsfase, en in de
finale ging Tsjizjov van start met
zeven uit vier. Daarna kon de man
uit Isjevsk het toernooi uitremiseren. Over de zeges van Tsjizjov is
door sommige mensen, zelfs topdammers, geringschattend gesproken. Tsjizjov zou geen kansen
hebben gecreëerd, hij zou geluk
gehad hebben, etcetera. Op de
persconferentie achteraf was
Guntis Valneris de eerste om dit
tegen te spreken. Je kunt niet
steeds geluk hebben, aldus de
nummer twee, Tsjizjov dwingt het
af. Vanaf het begin zet hij druk, en
vaak bezwijken tegenstanders
daaronder, ook al is de stand
objectief nog remise. Het is, in de
woorden van Auke Scholma, een
‘steady beat’, waardoor je langzaam
wordt gesloopt. Tsjizjov pakte in
Amsterdam zijn tiende wereldtitel
en dat is geen geluk.

Samb en Georgiev bezig aan de mooiste partij van het WK. John Stins
kijktmet open mond toe.

Eindstand:
pl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Getmanski - Huseynov
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naam
Tsjizjov
Valneris
Baljakin
Jansen, G.
Samb
Thijssen
Nasevich
Schwarzman
Georgiev
Getmanski
Buzinski
Huseynov

Tsj Val Bal Jan Sam Thi Nas Sch Geo Get Buz Hus Tot =(+) =(-)
• 1 1 1 1+ 1 2 1 1 2 2 2 15 1 0
1
• 1 1+ 2 1 1 1 1 1- 2 2 14 1 1
1
1
• 1+ 1 1 1 1 1 1 2 2 13 1 0
1
11• 1 1 1 1+ 2 1 1 2 13 1 2
10
1
1
• 1- 2 2 0 1 1+ 2 12 1 2
1
1
1
1
1+
• 1 1 1 1 2 1+ 12 2 0
0
1
1
1
0
1
• 1- 1 1- 2 2 11 0 2
1
1
1
10
1
1+
• 1 1+ 2 1+ 11 3 1
1
1
1
0
2
1
1
1
• 1+ 1+ 1 11 2 0
0
1+
1
1
1
1
1+
1- 1• 1 2 11 2 2
0
0
0
1
10
0
0 11
• 1 5 0 2
0
0
0
0
0
10
11
0
1
• 4 0 2

=(+) plusremise =(-) minremise
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Advertentie

Koninklijke Nederlandse Dambond
Wegens het naderen van de pensioengerechtigde leeftijd van de huidige functionaris wil het Hoofdbestuur
van de Koninklijke Nederlandse Dambond graag in contact komen met kandidaten voor de functie van

directeur van het Bondsbureau
De directeur ondersteunt het Hoofdbestuur, organen en commissies van de KNDB en geeft leiding aan alle taken van
het bondsbureau. Hij of zij zorgt voor een optimale serviceverlening aan de leden en onderhoudt contacten met
subsidiegevers, overheden en andere partijen.
In de komende jaren wordt met name van de directeur verwacht dat hij of zij het bondsbureau verder
professionaliseert en actief bijdraagt aan de public relations van de KNDB.
Gezocht wordt een ondernemende, resultaatgerichte en flexibele man of vrouw, die organisatorisch sterk is, leiding
kan geven, gemakkelijk op allerlei niveaus communiceert en vaardig is in het opbouwen en onderhouden van
relaties. Verlangd worden een HBO werk- en denkniveau, een goede taalvaardigheid en bedrijfseconomisch inzicht.
Affiniteit met de damsport is van belang.
Een uitgebreide functiebeschrijving alsmede verdere inlichtingen kunt u verkrijgen bij de heer Marcel Kosters,
secretaris van het Hoofdbestuur: secretaris@kndb.nl of 06 28 64 60 10.
De functie wordt in 80% deeltijd vervuld, namelijk voor 32 uur per week. Van toepassing zijn de arbeidsvoorwaarden
van de CAO Sport. Aanstelling vindt plaats op basis van een jaarcontract in een van de aanvangs-functiejaren van
schaal 9. Bij gebleken geschiktheid zal een vast dienstverband worden aangeboden en bij goede resultaten kan het
salaris doorgroeien tot het eind van de genoemde schaal. De standplaats is Rheden.
Uw sollicitatiebrief met cv kunt u, voor 12 december, sturen naar de heer W.I. Lucassen, die het Hoofdbestuur
adviseert bij het vervullen van de vacature. Adres: Van Dorpstraat 66, 2584 AK te Den Haag. Een assessment kan deel
uitmaken van de selectieprocedure.

NK Experidammen: seizoen 3
Vele ideeën zijn gelanceerd, slechts
weinige zijn getest. Vandaar het NK
Experidammen, een meerrondig
toernooi, waarin op ontspannen
wijze kennis gemaakt kan worden
met nieuwe spelregels.
Toen in de zomer van 2003 het
eerste Ktartoernooi (dammen op
een 10x11 bord) een groot succes
was, onstond op het FMJD- forum
het idee om vaker toernooien met
afwijkende regels te organiseren
om te kijken hoe dit in de praktijk
bevalt. Een van de hamvragen is
natuurlijk: hoeveel remises vallen
er met deze regels. Maar minstens
zo belangrijk is: vind ik het leuk om
met deze regels te spelen?
Al snel kwam de naam NK Experidammen naar boven en werd een
aantal organisatoren bereid gevonden een ronde voor hun rekening te
nemen. Nog datzelfde jaar werden
er in vier plaatsen de eerste
ervaringen opgedaan met Demotiedammen, Lombokdammen en
schijventellen. Legendarisch was
ook de bitterbalronde in Amstel-

veen. Als afsluiting werd er in
Nijmegen voor de tweede maal
“geKtard” tijdens het Nijmegen
Open. Een traditie was geboren.
Als je vernieuwend bezig bent,
moet je het ook goed doen: omdat
de damkalender best vol is, worden
de meeste ronden op zondag
gespeeld. Ook ongebruikelijk is de
Experi-jackpot: een deel van het
inschrijfgeld gaat in de grote pot.
Aan het eind van het seizoen
worden de punten uit alle ronden
opgeteld, en de beste drie uit dit
totaalklassement hebben prijs. Dit
stimuleert natuurlijk veelvuldige
deelname.

eerst Dammen van de Toekomst
gespeeld. Dit was zo succesvol dat
het later dat jaar in de Grootmeestergroep van het DUWOdamfestival is toegepast.
Ook voor het derde seizoen, dat op 18
december in Amstelveen begint,
staan er al weer vijf ronden op de rol:

• Zondag 18 december 2005:
• Zondag 22 januari 2006:
• Zondag 5 februari 2006:
• Zondag 19 maart 2006:
• Vrijdag 28 juli 2005:

In het tweede seizoen werden er
zelfs zeven ronden gespeeld, en
overtrof het aantal verschillende
deelnemers zelfs dat van het
Nijmegen Open: meer dan 150
mensen hebben vorig jaar geëxperidamd. De nieuwkomers Delft,
Groningen en Huizum hebben hier
zeker voor een groot deel aan
bijgedragen. In Delft werd voor het

Amstelveen, Duodemotie
Huissen, Ktardammen
Rosmalen: Dammen van de
toekomst
Delft: Dammen van de toekomst
en de Grand Final.
Nijmegen, Ktardammen

Hebt u ook zin om dit jaar mee te doen, en regerend
Experikampioen Tjalling Goedemoed van de troon te stoten, of
om een ronde te organiseren. Ga dan naar de website:
http://www.damclubrdc.nl/Experidammen of neem contact op
met Arjen de Mooij, 0413 342 939, arjen@penguinpowered.nl.
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Van links naar rechts:
Maddy, arbiter Evert
Davelaar, Linda, Marijke,
Sarah, Christien, Barbara,
Vitalia, Jorien, organisator
Ben Smeenk, Tanja, Astrid.

Het NK dammen
voor vrouwen 2005
In Pernis, een wijk van Rotterdam, is van 31 oktober tot en met 9 november het NK dammen
voor vrouwen gehouden. In dit verslag zal het toernooi vanuit de tamelijk gekleurde
invalshoek van één van de organisatoren worden belicht.

door Ben Smeenk

Wat vooraf ging

Smeenk en Gerard Rijgersberg

Rotterdam heeft 2005 uitgeroepen
tot sportjaar. Dit betekent dat aan
vele sporten, waaronder denksporten, aandacht wordt besteed in de
vorm van sportevenementen. Het
leek de damclub CCR een goede
gelegenheid de damsport in Rotterdam middels een kampioenschap
te promoten. Contact met de organisatie van Rotterdam sportjaar
2005 leerde dat er mogelijkheden
voor ondersteuning waren. Ze
waren overigens wel verrast dat wij
nog durfden te bellen na de
mislukte onderhandelingen over
het WK algemeen 2005, dat zoals
bekend naar Amsterdam is gegaan,
maar dit terzijde.
Het tweede agendapunt was het
vinden van een geschikte locatie.
Ons uitgangspunt was dat speelsters op één en dezelfde locatie
kunnen spelen, eten en overnachten. Hiervoor hebben we verschillende gelegenheden aangeschreven. De gouden tip kwam van een
clubgenoot die in Pernis woont. We
waren er verrassend snel van overtuigd dat het de juiste plaats voor
een NK zou zijn. Ook het bestuur
van de wijk Pernis was enthousiast
en heeft het toernooi mede mogelijk gemaakt. Onderdeel van de
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Debutante Sarah
Rijgersberg

Foto’s: Siep Korteling, Ben
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afspraak was dat er aandacht aan
schooldammen zou worden
besteed. Dit is middels enkele (verplichte!) damlessen onder schooltijd en een schooldamtoernooi naar
onze mening meer dan geslaagd.
Tenslotte kostte het enige moeite
het deelnemersveld compleet te
krijgen. Zoals bekend hebben
enkele toppers om uiteenlopende
redenen moeten afzeggen. Marijke
Koers is ongeveer drie weken voor
de start als laatste aan de deelnemerslijst toegevoegd.

Het toernooi
De programmaleider van Rotterdam sportjaar 2005 zei in zijn
speech dat hij onder de indruk was
van de deelneemsters. Zijn beeld
van dammende vrouwen was er
één van oudere vrouwen en grijze
muizen. Hoe anders is de werkelijkheid. Ook het spel vertoonde geen
enkele overeenkomst met grijze
muizen. Er werd scherp gespeeld,
waarbij partijen van 5 à 6 uur geen
uitzondering vormden. Er vielen
ook veel beslissingen. Rondes met 4
beslissingen waren geen uitzondering. Het winstpercentage lag iets
boven de 50% (45 partijen, 23 beslissingen, 22 remises). Vanaf de
eerste ronde nam Tanja Chub de

leiding, die ze niet meer afstond. Ze
werd dan ook onbedreigd en verdiend kampioene met 16 punten.
Dat wil overigens niet zeggen dat
ze er niet voor moest werken. In
diverse partijen kreeg ze pas in het
late middenspel voordeel, dat ze in
het eindspel uitbouwde tot winst.
Haar tegenstandsters hadden voor
het opbouwen van een goede
positie vaak zoveel tijd nodig dat er
voor de afwerking geen tijd meer
over was en een goede (of soms
zelfs gewonnen) stand in luttele
zetten teloor ging. Voor mijzelf was
dit één van de meest opvallende
aspecten aan het toernooi. Het
winnen van gewonnen standen
blijkt voor veel vrouwen een
moeilijke taak. Diegenen die dat
wel kunnen, zoals Tanja, maar ook
Vitalia en Sarah eindigen hoog in
het klassement. Christien Fung is
het schoolvoorbeeld van het tegendeel in zeker zeven van de negen
partijen heeft ze gewonnen gestaan, maar ze boekte geen enkele
overwinning.
Vitalia werd verdiend tweede. De
eerste ronden liet ze een paar punten liggen, maar daarna scoorde ze
via prima positionele overwinningen. Positieve verrassingen waren
Sarah Rijgersberg, die bij haar

debuut een fraaie derde plaats in de
wacht sleepte, en Marijke Koers, die
als invalster een vijfde plaats wist
te bereiken. Van Christien Fung en
Linda Schnieders was vooraf meer
verwacht. Ze stelden beiden dan
ook qua resultaat enigszins teleur.
Barbara Graas had in haar 31e
kampioenschap tot het laatst
uitzicht op een plaats bij de laatste
vier. Dat is net niet gelukt, maar ze
kan terugzien op een goed toernooi,
waarin ze Tanja Chub op remise
wist te houden.

Pers en toeschouwers
Sinds Pernis beschikt over een
metrohalte is de afstand van
Schiedam Centrum naar Pernis nog
maar 10 minuten (+ 10 minuten
naar de speelzaal). Dit verklaart
waarom er veel Schiedammers te
vinden waren bij het NK. Sommigen heb ik zelfs bijna dagelijks
mogen begroeten. Ook diverse
topspelers hebben zich laten zien.
Over belangstelling hadden we dan
ook niet te klagen. Dat is bij damtoernooien wel eens anders weet ik
uit ervaring.
Ook de pers liet zich niet onbetuigd.
Hierbij was Marijke Koers belangrijk. Haar woonplaats, Molenaarsgraaf, ligt in het uitzendgebied van
TV Rijnmond, die dan ook een
reportage aan haar wijdde. Deze
werd zo’n 25 keer herhaald, zodat
iedereen in het uitzendgebied
hiervan kon genieten. In diverse
landelijke dagbladen is aandacht
besteed aan het NK. Soms via
dagelijkse berichtgeving, soms via
interviews.

De dopingtest
Dit jaar werd voor de derde keer
een dopingtest uitgevoerd. De
dopingarts was helaas in de file
terechtgekomen, zodat ze pas na
het aanvangstijdstip arriveerde.
Zoals velen buiten de damwereld
had ze geen idee dat een dampartij
soms wel zes uur duurde. Er was
derhalve ruim tijd om de loting te

verrichten. Onder toeziend oog van
Friso Fennema mocht ik drie
munten kiezen die aan de
achterzijde van een nummer waren
voorzien. Voorafgaand daaraan had
ik verteld dat er twee vrouwen in
verwachting waren. Dat heeft
invloed op de hormoonspiegel en
daarmee op de dopingtest. Ik vroeg
me af hoe groot de kans zou zijn
dat beiden door het lot aangewezen
zouden worden en dacht dat die
kans wel klein zou zijn (goede
oefening voor de meer wiskundig
geschoolden onder ons). Tot mijn
verbazing bleek dat ik zowel Tanja
als Marijke had aangewezen voor
de dopingtest. Het wordt nog
onwaarschijnlijker als bedacht
wordt dat Tanja en Astrid (de derde
die werd aangewezen door het lot)
al voor de derde keer in successie de
dopingtest ondergaan. Strikt
genomen zouden we de resultaten
af moeten wachten alvorens Tanja
formeel Nederlands Kampioen is. Ik
vertrouw er echter op dat de uitstekende verzorging in hotel restaurant de Sluiskop geen effecten
heeft gehad op de uitkomst van de
dopingtest.

Tanja Chub
Vitalia Doumesh
Sarah Rijgersberg
Jorien Alink
Marijke Koers
Barbara Graas
Linda Schnieders
Christien Fung
Maddy Lemmen
Astrid van der Stelt

1 2
• 1
1 •
0 0
0 0
0 0
1 1
0 1
0 1
0 0
0 0

Nederlands kampioene
2005 Tanja Chub

Tot slot

De Sluiskop
Dit artikel zou niet volledig zijn als
de uitstekende en flexibele ondersteuning van André en Alina
Bergwerff en het personeel van de
Sluiskop niet zou worden genoemd.
We speelden in de eetzaal, waar
elke morgen borden, schijven,
klokken en alle andere attributen
voor een damwedstrijd klaar
werden gezet en ‘s avonds weer
werden opgeruimd. Ook het eten

Finale ranglijst
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

was zeer goed verzorgd. Vooraf had
André me zijn zorgen medegedeeld
over de vegetarische gerechten. Met
name het variëren hierin baarde
hem zorgen. Dit bleek onterecht.
Het eten werd uitvoerig geroemd.
Speelsters die niet in het hotel
overnachtten, bleven zelfs de
hoofdmaaltijd gebruiken om
daarna pas naar huis te gaan. Bij
het slotwoord hebben zowel
organisatie als speelsters hier hun
waardering over uitgesproken.

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

7
2
1
1
1
1
2

•

8
2
1
2
1
1
1
1

9
2
2
1
1
2
1
1
1

1 •
1 1 •
0 1 1

10
2
2
2
2
2
1
2
1
1

•

+
7
5
4
2
3
1
1
0
0
0

=
2
4
3
5
2
6
6
7
6
3

0
0
2
2
4
2
2
2
3
6

Pt
16
14
11
9
8
8
8
7
6
3

Ten slotte nog een woord van
waardering voor Evert Davelaar, die
elke morgen vanuit Soest de lange
weg naar Pernis aantrad om de
wedstrijd te leiden. Tot mijn
schande moet ik bekennen dat hij
meestal eerder aanwezig was dan
ik vanuit Delft en de borden en
schijven al op de goede plaats had
gezet. Zijn rustige optreden, zonder
ooit op de voorgrond te willen
treden, heeft mede bijgedragen aan
een zeer sportief verloop van de
strijd. Ook aan Pieter Rozenboom
een woord van dank. In dezelfde
rustige stijl heeft hij de zaterdag
ronde geleid omdat Evert elders
verplichtingen had.
Gaandeweg het artikel bedenk ik
dat ik nog veel meer zou willen
zeggen, maar ik laat het hier maar
bij en kom de volgende keer terug
op de technische aspecten, want er
viel ook op damtechnisch gebied
veel te genieten.

Vitalia Doumesh
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Een WK teams dat niet licht
Het Nederlandse damteam, dat van 17 tot en met 25 september in Italië deelnam
aan het tweede WK voor landenteams, heeft zich met een vijfde plaats tevreden
moeten stellen. Het Russische team veroverde - evenals zestien jaar geleden ook in
Italië - de titel door in de finale Senegal met 7-1 te verslaan. Letland eindigde als
derde voor Wit-Rusland.
door Henk Fokkink

Foto’s: Henk Fokkink

Het idee voor dit WK werd in april
tijdens een bijeenkomst van het
Comité-Directeur van de FMJD
concreet gelanceerd door de Italiaanse toernooi-directeur van de
FMJD, Eleonora Bubbi. Hoewel de
tijd van voorbereiding relatief vrij
kort was, leek het er op dat het een
echt mondiaal toernooi zou worden. Afrika kwam met een sterke
afvaardiging, Azië schreef twee
teams in en het Amerikaanse continent werd door één land vertegenwoordigd, terwijl de overige
plaatsen werden ingenomen door
de Europese landen. Voor de FID, die
het toernooi in zes verschillende
plaatsen in de Riviera Ligure huisvestte met ondersteuning van het
Olympisch Comité uit die regio, was
dat alles zeer tevredenstellend.
Naarmate de startdatum naderde,
dienden zich echter ook de problemen aan. Zo kwam de inschrijving
van het Haitiaanse team enigszins
vreemd over: de twee beste spelers,
die in Montreal aan het Panamerikaanse zonetoernooi hadden deelgenomen, waren daarin niet opgenomen. Na de inschrijving werd

ook taal noch teken van deze Federatie vernomen en navraag leerde
dat het team ook niet zou komen.
Er was in de daaraan voorafgaande
tijd iets fout gegaan met de aanmelding van Zwitserland, zodat dat
land een week voor het begin
alsnog werd opgeroepen.
Dat was echter nadat door loting de
groepsindeling bekend was
gemaakt. Die loting - gebaseerd op
de som van de ratings van de ingeschreven spelers per land - vond in
Savona plaats, een week voordat
het toernooi zou beginnen. Als
hoofdarbiter was ik op het laatste
moment uitgenodigd om bij die
loting aanwezig te zijn en gedurende de drie dagen dat ik daar
was, bleek mij al dat er het nodige
geïmproviseerd zou moeten worden. Maar laat ik voorop stellen dat
de Italianen wel weten hoe ze iets
moeten promoten. Bij de lotingprocedure waren niet alleen vertegenwoordigers van de zes speelsteden
aanwezig. Het geheel vond plaats
in het kantoor van het Olympische
Comité en president Spiranza had
een behoorlijk aantal prominenten,
maar ook kranten, radio en tv uit-

Het WK-podium met van links naar rechts de spelers van Senegal, Rusland en Letland.
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genodigd. Publiciteit genoeg dus. Er
was mij echter niet bekend wie de
loting zou verrichten, maar dat
bleek een communicatiestoornis:
men rekende er op dat ik dat zou
doen. Het maakte mij wel al duidelijk dat de taal (veel Italiaans,
heel weinig Engels of Frans) wel
eens tot misverstanden zou kunnen
leiden.

Het toernooi begint
Toen ik een week later terugkwam
bleken er enkele afzeggingen te
zijn: Mongolië en ook België waren
er niet. Beide landen zaten in de
poule met Nederland, waaruit Haiti
dus ook al was weggevallen en vervangen door Zwitserland. Er moest
dus wel nog een ander land in de
Nederlandse poule komen en dat
werd gevonden door Estland uit de
Russische groep te halen.
Waar de Italianen natuurlijk wel
patent op hebben is de geweldige
entourage waarin zij een toernooi
plaatsen. Grote affiches waarop het
toernooi was aangekondigd, hingen
in de directe omgeving van de
speellocaties. Maar de openingsceremonie maakte de inwoners van
Varazze ook nog eens duidelijk dat
er iets aanstaande was. Voorafgegaan door een drumband werd
een parade door de plaats
gehouden, waarbij de jeugd van
diverse sportclubs met een bord en
een vlag van het deelnemende land
de equipe voorafging. In de sporthal werd de Olympische vlag
gehesen, de teams gepresenteerd
(waarbij achter het Nederlandse
bord alleen Wiersma zijn opwachting maakte) en een aantal toespraken gehouden. Het echte
toernooi begon op zondag.
Was de voorbereiding dus min of
meer goed verlopen, de echte problemen kwamen pas op het moment dat het toernooi begon. De
teams waren gehuisvest in diverse
plaatsen, maar moesten ook in
andere plaatsen spelen. Dat
betekende dat er transport moest
zijn en omdat in iedere plaats één
persoon verantwoordelijk was (voor
wat er daar moest gebeuren) en
een algehele coördinator ontbrak,
leverde dat transport regelmatig
problemen op. De ochtend-

wordt vergeten
wedstrijden begonnen dan ook
veelal te laat hetgeen consequenties had voor de middagduels,
waarvan het tijdstip een uur werd
verschoven. Gelukkig had ik
gesteld, dat alle arbiters in hetzelfde hotel zouden logeren en dat was
ook nodig. Voor elke wedstrijd
moesten immers de landenvlaggen
en de naamkaartjes van de spelers
worden meegenomen, hetgeen een
taak van de arbiters werd.

Diskwalificatie
De wedstrijden op zich verliepen
vrijwel normaal, al was in sommige
duels de mobiele telefoon wel een
storend element. Daarom besloten
de arbiters daaraan een einde te
maken. Bij het begin van de kwartfinalewedstrijden zou elke arbiter
(Rima Daniliviciene, Ndongo Fall,
Henri Macaux, Eleonora Bubbi en
ikzelf) waarschuwen, dat het afgaan van een mobieltje een directe
nul zou opleveren. Polen werd daarvan het slachtoffer, protesteerde
maar zag het protest afgewezen en
trok zich uit het toernooi terug,
zodat het team uiteindelijk werd
gediskwalificeerd.
Voor het Nederlandse team verliep
het toernooi desastreus. Evenals
Senegal boekte het team een 6-2
zege op Estland, maar waar Senegal
met 8-0 won van Zwitserland bleef
Nederland op 7-1 steken door een
remise van Wiersma tegen Bof.
Omdat de onderlinge strijd tegen
Senegal onbeslist bleef, eindigde
het nationale viertal als tweede in
de poule. Daar het lotingschema al
ver te voren was vastgesteld, betekende die tweede plaats een duel
tegen de nummer één van de Russische poule en dat was natuurlijk
Rusland. Het duel tegen Kameroen
eindigde in 4-4, maar de duels tegen Oekraïne en Tsjechië leverden
ruimere zeges voor de Russen op.
In de tweede poule was Letland
met vier gewonnen duels de sterkste. Frankrijk eindigde als tweede
voor Israël, Polen en Italië 2. In de
laatste groep werd Wit-Rusland
eerste na een gelijkspel tegen Litouwen, dat echter ook nog een punt
verspeelde aan Italië 1. Guinee werd
hier vierde voor het puntloze India.

De finalerondes
De kwartfinales tussen de nummers één en twee leverden boeiende duels op. De zege van Getmanski
op Clerc bezegelde het lot van het
Nederlandse team, dat daardoor
hooguit vijfde kon worden. WitRusland dankte de zege op Frankrijk aan Gantwarg die Lognon versloeg. In de andere twee duels waren barrages nodig. Butulis bezorgde Letland de winst tegen Kameroen door Ndjofang te verslaan.
Samb bracht Senegal verder door de
Litouwer Domchev te tackelen.
In de halve finales waren tussen de
vier topteams ook barrages nodig.
Rusland walste daarin over WitRusland heen (7-1), Senegal had opnieuw Samb nodig (tegen Butulis)
om Letland van zich af te schudden.
In de strijd om de vijfde plaats bleef
het nationale kwartet met 5-3
Frankrijk de baas doordat Baljakin
van Lognon won. In het andere duel
was Kameroen met 6-2 te sterk
voor Litouwen.
De finale leverde eigenlijk een anticlimax op. Rusland overtroefde op
vrijwel alle borden Senegal (7-1). De
strijd om de derde plaats leverde
meer spanning op. Pas in de barrage was het Misans die Letland het
brons bezorgde door Presman te
verslaan. Ook in de strijd om plaats
vijf was het spannend. Nederland
en Kameroen hielden elkaar in de
eerste wedstrijd in evenwicht. In de
eerste barrage was Thijssen absent
en was het aan Baljakin te danken
dat er een tweede barrage nodig
was. Toen was Thijssen er wel weer,
maar zorgde Clerc voor de beslissende punten tegen Baya.

Schwarzman toont te midden van een aantal notabelen de WKbeker die zijn team heeft gewonnen. Naast hem Tsjizjov.

Bij de opening van het WK was voor Nederland alleen Harm
Wiersma aanwezig.

maar om even over negenen kwam
de bus bij het hotel in Varazze. Zo
rond half tien werd in Cogoletto het
vertreksein gegeven voor de parade
en voorafgegaan door een muziekkorps mochten de teams (weer
achter hun naambord en vlag) zich
presenteren. De tocht eindigde op
het sportcomplex waar een groot
aantal notabelen acte de présence
gaf. Maar ... een aantal teams ontbrak: geen van de prijswinnaars
was aanwezig en ook de nummers
vier en vijf waren er niet. Die kwamen tijdens de al begonnen ceremonie echter alsnog aan, omdat ze
‘iets te laat’ waren opgehaald.

Megaspektakel
We kunnen gerust stellen, dat het
een slopend toernooi was voor
zowel de organisatie als voor de
spelers en arbiters. Maar de sluitingsceremonie in Cogoletto leverde weer een ‘mega-spektakel’ op,
met opnieuw de nodige misverstanden. Was de ceremonie aangekondigd voor tien uur op de zondagochtend, zaterdagavond kregen
we de mededeling dat die om
negen uur zou beginnen. Iedereen
werd verzocht om voor acht uur
gereed te zijn voor het vertrek,

Na een flink aantal toespraken kon
aan de prijsuitreiking worden
begonnen, waarbij voor elk team
een flinke beker en voor elke speler
een oorkonde beschikbaar waren.
Ook werd nog aan een aantal
sponsors en medewerkenden met
een fraai zilveren bord uitgereikt,
terwijl ook de arbiters niet werden
vergeten. Met het ronddragen van
de Olympische vlag en het overhandigen daarvan aan de burgemeester van Cogoletto werd het WK
afgesloten.

Voor de historie het
volledige klassement:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Rusland,
Senegal,
Letland,
Wit-Rusland,
Nederland,
Kameroen,
Litouwen,
Frankrijk,
Israël,
Oekraïne,
Guinee,
Italië 1,
Estland,
Zwitserland,
Tsjechische Republiek,
Italië 2,
India.

Polen werd
gediskwalificeerd.
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‘100 jaar Constant’ weer verkrijgbaar
In 1999 verscheen ter gelegenheid van het eeuwfeest van
Constant, de oudste damvereniging van Nederland, het
fraaie boek ‘100 jaar Constant’. De auteurs Arie van der
Stoep, Frits van Gaans, Jaap Riesenkamp en Ben Smeenk
belichten op ruim 350 bladzijden vele aspecten van het
Rotterdamse damleven in de vorige eeuw.

Waar andere damboeken zich grotendeels beperken tot het meer
damtechnische gedeelte, staat in
dit boek het wel en wee van een
eeuw Constant centraal. De geschiedenis hierover begint niet,
zoals U zou verwachten in 1899,
maar al vele jaren eerder. Arie van
der Stoep, die zich al vele jaren met
de geschiedenis van het damspel
bezighoudt, is tot 1745 teruggegaan.
In de historie is het dammen zelf
niet vergeten. Alle bekende historische partijen en standen komen
aan de orde.
Frits van Gaans, zelf een begaafd
componist, neemt de problematiek

in 100 jaar Constant voor zijn rekening. Constant telde vele topcomponisten, waaronder de onvergetelijke Cornelis Blankenaar en de
helaas begin 2005 overleden tovenaar Jan van Tol.
Ben en Jaap ‘deden’ het gewone
partijspel. Ook hierin zijn vele partijen en combinaties terug te vinden die de moeite waard zijn. De
chronologie maakt het bovendien
mogelijk de veranderende inzichten
in het partijspel te volgen.
Twee opmerkelijke verhalen
tenslotte:
Bij het overlijden van Jan van Tol
spraken we met zijn zoon. Hij wilde
de hele dambibliotheek van zijn
vader aan Constant schenken, met
één uitzondering: het boek 100 jaar
Constant wilde hij zelf houden.
Niet zo lang geleden is onze secretaris benaderd door mevrouw De

Schrijver. Haar oom, Nico Cohen is
in de tweede wereldoorlog in
Duitsland omgekomen en de familie heeft geen enkele foto van hem.
Nu had ze gehoord dat Nico Cohen
lid is geweest van Constant en een
sterk dammer was. De vraag was of
Constant nadere informatie en fotomateriaal van Nico Cohen had. In
het boek 100 jaar Constant blijkt
inderdaad een foto van Nico Cohen
te staan. U kunt begrijpen dat dit
voor de familie een ontroerende
ontdekking was.
Na de introductie in 1999 volgde al
gauw een tweede druk, die ook al
snel uitverkocht raakte. Inmiddels
is de derde druk verschenen; tamelijk uniek voor een damboek. Dit
boek mag in geen enkele boekenkast van een serieuze damliefhebber ontbreken. Kopen dus!
De prijs is € 25 (exclusief portokosten) en het boek is verkrijgbaar bij
Ben Smeenk.

Dambordcryptogram
door Tjalling Goedemoed

1
6

2
7

11
16

36

37

12

47

Het Damspel

25
30

34
39

43
48

20

29

38

15

24

33

42

10

19

28

5

14

23

32

41

9

18

27

4

13

22

31

46

8

17

26

3

12

21

In het damcryptogram worden de oplossingen op het dambord ingevuld van
linksboven naar rechtsonder of van rechtsboven naar linksonder.
Tip: in de KNDB ratinglijst zijn namen van spelers te vinden.

35
40

44
49

november 2005

45
50

Van rechtsboven naar linksonder:
1 Schaapachtige dammer? (2)
2 Mooie dammer? (4)
3 Deze dammer is een beroemdheid
en een oude maat (6)
4 Bewering over een bepaalde
positie? (8)
5 Is deze menssoort akelig volgens
de componist? (10)
15 De versterking heeft actief een
overwinning geboekt (8)
25 Een Engelse mijl is anders een
jonge Haagse speler (4) In het
voorbijgaan op het schaakbord (2)
35 Danny is zonder Gerrit aan het
eind (4)
45 Meervoud (afk.) van een
omgedraaide plaat (2)

Van linksboven naar rechtsonder:
1 Speelt in 1 team met Koot (3)
Tijdnoodfase? (2) Een jeugdspeler
damt als een jonge leeuw (4)
2 Commotie als ik ’s een andere
sport beoefen (7)
3 Deze dammer is keihard (5)
4 Groente op het dambord (3)
6 Voordat je lof krijgt (3) Steen
waarmee Leijenaar begint (3)
Onderaardse dammer (3)
16 Van der Pal speelt schoon (4)
Pas op het tennisveld (3)
26 Land is zonder krant een wiskundeterm (2) Pas lid (afk.) (3)
36 Zwakte in de opening? (3)
Oplossing op pagina 20 van dit nummer.

Van het bestuur
Europees nieuws

Nieuwe tuchtcommissie
In de tuchtcommissie van de KNDB
zijn benoemd:
mr. T. Tromp (voorzitter), Lunteren
mr. K. Spreen Brouwer, Culemborg
drs. W. Lucassen, Den Haag
ir. F.S. de Jonge, Katwijk
Een vijfde commissielid wordt
gezocht.

Uitspraak tuchtcommissie
De Tuchtcommissie van de KNDB
heeft een klacht van M. Verkaik
tegen speler A. Baljakin, het organisatiecomité Nijmegen Open juli
2005 en arbiter H. Ketelaars nietontvankelijk verklaard. Daarbij is in
overweging genomen dat de klacht
niet binnen de daarvoor in het
Tuchtreglement voorgeschreven
termijn van 30 dagen is ingediend.
Tevens was de commissie van
oordeel dat geen sprake was van
een uitzonderlijke situatie waarbij
èn klager niet kan worden tegengeworpen dat hij de termijn ongebruikt voorbij heeft laten gaan, èn
de klacht een zo ernstige overtreding betreft dat een onderzoek naar
de strafbare feiten ook buiten de
termijn die het reglement voorschrijft gerechtvaardigd was.

Redactiewissel
Na zich drie jaar te hebben ingezet
voor een interessant en aantrekkelijk bondsblad, is redacteur Bob
Nuys teruggetreden. Het bestuur is
Bob zeer erkentelijk voor het vele
werk dat hij voor ‘Het Damspel’
heeft verricht. Astrid van der Stelt
volgt Nuys op als redacteur van
‘Het Damspel’. Zij is afgestudeerd in
de Nederlandse Taal en Cultuur en
is freelance journalist. Daarnaast is
Astrid jeugdleider bij haar club VRD
Renkum. Ook damt ze bij
DEZ/NGKZ Hattem. Het bestuur
wenst Astrid veel plezier en succes
in deze uitdagende vrijwilligersfunctie!

De toernooien van de European
Draughts Confederation hebben
voortaan open inschrijving.
Uitzondering op deze regel is het
EK jeugd. EDC voorzitter Jacek
Pawlicki nodigt alle KNDB leden
van harte uit voor de volgende
toernooien.
14-19 februari 2006:
Confederation Cup in Cannes,
Frankrijk Kampioenschap voor
viertallen, meer informatie bij Jacek
Pawlicki jacek@pcbest.com.pl of via
de website van de EDC. Inschrijven
via het KNDB bondsbureau.
2-10 september 2006:
European Draughts Championship
in Bovec, Slovenië Persoonlijk kampioenschap. Er wordt gerekend op
een honderdtal grootmeesters en
meesters op jacht naar prijzengeld
en plaatsingsrechten en daarnaast
een groot aantal liefhebbers.

Wereld nieuws
Tijdens de General Assemblee van
de werelddambond FMJD werd
Vladimir Ptitsyn (links) tot nieuwe
president gekozen. Ptitsyn komt uit
de Russische deelrepubliek Sacha
waar hij als minister van financiën
deel uitmaakte van de regering en
momenteel de Megino-Kangalassky regio leidt. Ter vergadering is
ook de positie van executive vice
president Pieter Hildering (rechts)
statutair verankerd. De FMJD is
erkend door GAISF en FMJD
toernooien worden steeds verder
tevoren gepland. De financiële
positie van de FMJD is sterk verbeterd dankzij het uitstekende beleid
van penningmeester Jaap Bus.

Tijdens de General Assemblee van de werelddambond FMJD werd
Vladimir Ptitsyn (links) tot nieuwe president gekozen.
foto: Jacek Pawlicki

Nieuwe coördinator
persoonlijke wedstrijden
Gert van Willigen volgt Ruurd
Wuestman op als coördinator
persoonlijke wedstrijden binnen
het hoofdbestuur van de KNDB.
Gert damt sinds 1979 en is sinds
1989 lid van DC Amstelland in
Amstelveen.

Overleden
Het bestuur geeft met leedwezen
kennis van het overlijden van:
B. ter Heurne, ADC Aalten;
H. Fopma, De Toer Grou;
B.T.H. Buiting, DV Terborg; W. van
Wees, HDC Haarlem; P. Lok, ODB
Haeghe PV; J. Ouwerkerk, DC
Dordrecht; C. Koorevaar, Alukan
Sint Jansklooster; R. Badal, DC
Zutphen/Warnsveld; H. Willemse,
LDG Leiden; S. van der Wal, De Toer
Grou; A. Bakker, Witte van Moort
Westerhaar.

Gert van Willigen volgt
Ruurd Wuestman op als
coördinator persoonlijke
wedstrijden binnen het
hoofdbestuur van de
KNDB.

Bondsraadsvergadering
5 november
In deze vergadering is het beleidsplan 2006-2010 vastgesteld. De
hoofdpunten uit dit plan zijn: vergroting van het ledental, professionalisering van de organisatie en
het versterken van de Nederlandse
positie in de absolute wereldtop.
Ook keurde de bondsraad het
bestuursvoorstel om de contributie
voor het persoonlijk lidmaatschap
aan te passen goed.

Astrid van der Stelt volgt
Bob Nuys op als redacteur
van ‘Het Damspel’.
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Nieuwe bestuursleden
stellen zich voor
De bezetting van het KNDB-bestuur is de laatste tijd
nogal veranderd. Tijd om de nieuwe leden - Jozef
Linssen en Ben Smeenk - voor te stellen. Jeanine
van der Horst wisselt van functie.
Jeanine van der Horst,
penningmeester

Jeanine

Jozef

Ben
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Het Damspel

Even voorstellen....
In de eerste plaats is het natuurlijk
een beetje vreemd dat ik word
voorgesteld als “nieuw” bestuurslid.
Momenteel ben ik het langst
zittende bestuurslid. Hoe ik ooit in
het bestuur van de KNDB ben gekomen? Het woord toeval is wel
gepast denk ik. Eind jaren ‘90 op
het station in Rheden ontmoette ik
Douwe de Jong. Niet direct wetend
wie hij was, praatten we wat, en al
gauw werd het onderwerp dammen. Mijn enthousiasme aangaande dammen was hij niet vergeten
en toen de portefeuille jeugdzaken
openviel in 2000 had Douwe mijn
naam op een papiertje geschreven
en ingebracht. Theo van den Hoek
heeft mij toen gevraagd en niet
veel later heb ik ja gezegd tegen
deze uitdaging. In 2000 werd ik dus
coördinator jeugdzaken van de
KNDB. Een portefeuille die vele
facetten kent. Naast de wedstrijdzaken lopen er diverse projecten,
zoals DamZ! en Zorn. Maar na vijf
jaar had ik een nieuwe uitdaging
nodig en dan is het een “leuke”
bijkomstigheid, dat er binnen het
bestuur deze functie open valt. Dus
heb ik afgelopen zomer de “move”
gemaakt naar de portefeuille
“penningmeester”. Misschien wel
een logische “move”, vanwege mijn
job. Ik werk namelijk als assistent
accountant binnen het team financial audit van de interne accountantsdienst van CZ actief in gezondheid (zorgverzekeraar). Het is een
uitdaging om deze portefeuille op
te pakken. Teus de Mik heeft twaalf
jaar een prima job afgeleverd aangaande het penningmeesterschap.
Evenals collega bestuurslid Nadine
(trainingen en opleidingen) mag ik
stellen, dat ik ooit gekozen heb voor
het organiseren in plaats van het
dammen zelf. Waarom niet voor
“het dammen” gekozen? Diverse
redenen. Mijn andere passie voetbal is op zaterdag en ik speelde in
november 2005

Ben Smeenk, Jeanine van der Horst en Jozef Linssen

de jaren ‘90 op een redelijk niveau
2e / 3e klasse (inmiddels spelend bij
een bierelftal). Ik wilde niet kiezen
tussen voetbal en dammen. Verder
is het organiseren van damevenementen ontzettend leuk om te
doen. Tot slot was/ben ik niet een
toptalent in dammen. Sportieve
hoogtepunten heb ik eigenlijk nooit
gekend in mijn 21 jaar dat ik nu
dam. Hierbij tel ik niet Nederlands
kampioen junioren viertallen (met
PWG ‘s-Gravenpolder) (1993), de 3e
plaats op een NK meisjes junioren
(1993) en deelname aan het WK
meisjes in 1993. Nog steeds dam ik
met af en toe een oprisping, zo
werd ik in 2003 clubkampioen van
PWG ‘s-Gravenpolder. Inmiddels
heb ik mijn bestuursactiviteiten bij
PWG ‘s-Gravenpolder beëindigd, na
zes jaar voorzitter en één jaar
wedstrijdleider.

Jozef Linssen, coördinator
jeugdzaken
Mijn CV in de damwereld ziet er als
volgt uit: 10 jaar voorzitter van
damvereniging WSDV Wageningen;
11 jaar jeugdcoördinator WSDV;
bijna 12 jaar voorzitter van de Gelderse Dambond; 10 jaar lid van de
Tuchtcommissie KNDB; waarnemend voorzitter van de Damschool
Zuid-West-Veluwe; lid van de
Bondsraad KNDB tot 2004 en nu
sinds voorjaar 2005 lid van het
KNDB bestuur met Jeugdzaken in
de portefeuille.

Ik heb toch even goed moeten
nadenken of ik wel tot het KNDB
bestuur wilde toetreden. Immers,
dan moet ik het voorzittersschap
van de Gelderse dambond overdragen, want tegelijkertijd besturen in
een provincie en besturen binnen
de KNDB is vragen om problemen
en gaat geheid botsen in verband
met het verstrengelen van belangen. Bovendien, mijn beschikbare
tijd is gelimiteerd. Van de andere
kant, een hoofdbestuur van de
KNDB is weer eens wat anders en
het is ook een uitdaging. Ik heb in
al die jaren van besturen de damwereld goed leren kennen, zowel in
positieve als in negatieve zin. Ik ga
verder met de positieve elementen.
Jeugdzaken is een zware post (denk
ik). Immers, het is belangrijk dat de
KNDB jeugdleden krijgt en vooral
houdt. Daar wordt hard aangewerkt, door velen in den lande,
gelukkig, maar ijzer met handen
breken kunnen we niet en realistisch moeten we ook blijven.
Daarom moeten we stap voor stap
bouwen aan aantrekkelijke programma’s (wedstrijden, trainingen
etc.) voor jonge dammers. Met nadruk verdienen ook meisjes voldoende aandacht te krijgen. Dat
bouwen heeft tijd nodig: vaak
worden eerst pilots uitgevoerd en
vaak ontbreekt een reglementering
in het SWR, omdat er activiteiten
ontstaan die voorheen niet beston-

den. Bij het uitvoeren van al deze
activiteiten weet ik me gesteund
door een actieve Jeugdcommissie,
waar ik uiterst dankbaar voor ben.
We zien trouwens dat het jeugddammen aan populariteit wint: het
ledenaantal groeit langzaam, de
KNDB heeft een fraaie en druk
bezochte website, maar daarmee
zijn we er natuurlijk niet. Jeugddammen verdient doorlopende en
niet aflatende aandacht, die geen
moment mag verslappen.
Verslappen leidt tot achteruitgang
en iedereen binnen de damwereld
moet er heel hard aan trekken om
zoveel mogelijk jeugdleden te
werven, waarbij de verenigingen
nog steeds de basis vormen.

Ben Smeenk, coördinator
teamwedstrijden
In veel sporten wordt geklaagd over
de afstand tussen bestuur en sporters. Belangrijk voor mij is, dat in
het bestuur mensen aanwezig zijn
met damervaring op (sub) topniveau. Ik hoop dat mijn 45 jarige
ervaring als speler mij hierbij van
dienst kan zijn.
Als jeugdspeler heb ik drie keer aan
het jeugdkampioenschap van
Nederland meegedaan. De laatste
twee keer werd ik tweede achter
Jeroen Goudt. Ook ben ik tweede
geworden bij het eerste jeugdwereldkampioenschap achter Nicolai
Mitsjanski.In mijn studieperiode,
waarin ik wel veel damde, bereikte

ik nauwelijks iets in persoonlijke
wedstrijden. Pas nadat ik een
fulltime baan had, haalde ik twee
keer het algemeen Nederlands
Kampioenschap. Toen ik niet meer
door de halve finale kwam, ben ik
gestopt met persoonlijke wedstrijden. Later ben ik weer begonnen.
Sinds de fusie tussen Constant en
Charlois in 2002 ben ik voorzitter
van CCR.
Ik was al enige tijd lid van de
Bondsraad. Hieruit resulteerden
contacten met het bestuur. Ook ben
ik al in een eerder stadium
gevraagd voor een functie in het
bestuur, maar heb daar toen van
afgezien omdat het teveel tijd in
beslag zou nemen. De functie van
wedstrijdleider vergt vooral in de
voorbereiding tijd. Wanneer alles
op de rails staat loopt het meestal
wel soepel.
De Nationale Competitie wordt
steeds groter en sterker. Wat
betreft veranderingen ben ik voor
een (iets) sterkere promotie
degradatie regeling. Zo zouden uit
de ereklasse wat mij betreft de
nummers 11 en 12 degraderen en 9
en 10 promotie degradatie wedstrijden spelen. Dit maakt de competitie langer spannend. Bovendien is er dan maar een barrageronde nodig. De huidige regeling
vind ik tamelijk ingewikkeld.
Uiteraard moeten deze ideeën
eerst aan de Bondsraad voorgelegd
worden. (Naar Hoofdlijn 104)

Verlossend antwoord
door G.E. van Dijk
In Het Damspel nr. 4 vraagt de redactie mij het
verlossende woord te spreken in een verschil van
inzicht bij bovenstaande stand. Volgens mij stond
zwart hier gewonnen maar van Wuijckhuijse geeft
aan dat wit na 35-30 24x35 39-34 mooie remisekansen
heeft.
Strikt genomen bestaat er m.i. geen verschil van
mening. Je kunt best gewonnen staan terwijl je
tegenstander nog over mooie remisekansen beschikt.
De volgende variant geeft hiervan het bewijs: 48.35-30
24x35 49.39-34 20-25 50.29-24 25-30 51.34x25 35-40
52.25-20 35-40 53.20-14 44-49 54.14- 9 49x46?
menselijkerwijze gesproken staat zwart nu gewonnen,
maar TRUUS vervolgt met: 55.24-20 15x24 56.38-33
24x33 57.36-31 26x37 58.9-3!! remise! Slaat zwart echter
54. 49x41 dan is het wel
gewonnen. Wit had hier
G.E.van Dijk
dus een hele mooie
kans in verloren
stelling!
Ik ben van mening wit
na 48.35-30 in alle varianten verloren staat
en hiermee zou ik
triomfantelijk kunnen
besluiten. Maar helaas,
er is meer. Beter voor
wit is: 48.38-32 22-27
D.den Ouden
49.39-34 27x38 50.33x42
24x33 51.36-31! en wit heeft m.i. voldoende compensatie om de remise te bereiken. Mijn eerdere conclusie,
dat ik in de diagramstand gewonnen stond, was
voorbarig. Gelukkig heeft van Wuijkhuijse`s opmerking tot correctie geleid!

Persbericht

WK 2007 in Hardenberg
Nauwelijks is het Wereldkampioenschap in Amsterdam afgelopen, of
er wordt bekend gemaakt dat ook
WK 2007 in Nederland zal worden
gehouden.
Na de geweldige publiciteit rond de
recordblindsimultaan van Ton
Sijbrands werd er van de zijde van
de gemeente Hardenberg geïnformeerd of het mogelijk was een
wereldkampioenschap naar de
gemeente te halen. De plannen
kregen weldra concretere vorm. Er
werd een commissie gevormd bestaande uit enkele ervaren organi-

satoren, aangevuld met vertegenwoordigers van damverenigingen
uit de omgeving. Het stichtingsbestuur bestaat uit: Leen de Rooij voorzitter, Henk Boers -secretaris en
Wim Bremmer - penningmeester.
Het bestuur wordt bijgestaan door
een vertegenwoordiger van de
gemeente Hardenberg en door Paul
Visser, die de contacten met de
KNDB onderhoudt en advies geeft
over de PR en de website.

berg) op. Wildkamp heeft zich
eerder onderscheiden door de
voortreffelijke organisatie van de
laatste twee record-blindsimultaans van Ton Sijbrands. Door de
bijzondere band die er bestaat
tussen Ton Sijbrands en het
Luttense bedrijf, ligt het voor de
hand dat Wildkamp alles in het
werk stelt om Sijbrands in dit
toernooi een sponsorplaats te
bezorgen.

Als hoofdsponsor treedt het bedrijf
Wildkamp uit Lutten (gem. Harden-

Het toernooi zal in mei 2007 in
Hardenberg worden gespeeld.
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Kijkjes in de damwereld
Leo Aliar
Sassenheimstraat 14
6843 MK Arnhem
(026) 381 79 97
l.aliar@chello.nl

‘Smeken’ om fraaie fragmenten
Ik heb dit keer veel materiaal weten te bemachtigen via diverse bronnen. Maar helaas
kunnen ze niet allemaal in een keer aan bod komen. Mijn inleiding zal ik ook maar kort
houden. Dit gezien het ruimtegebrek vanwege de verslagen van het WK 2005 en ander
nieuws. Uiteraard vraag ik uw aandacht voor de bijzonder fraaie prijsvraag. Maar vergeet
vooral niet uw fragmenten en ook clubbladen te blijven sturen.
Tijdens het WK dammen
in Amsterdam heb ik bijna
dagelijks lopen smeken
om fraaie fragmenten bij
de Afrikaanse dammers en
ik mag u zeggen dat ze mij
inderdaad veel fraais
hebben laten zien. Volgende keer meer hierover.
Ook WK-deelnemer Hans
Jansen viel ik regelmatig
lastig, omdat ik weet
waartoe Hans in staat is.
Eenmaal filosoferend met
Hans kom je er niet meer
van los en hij weet het ook
bijna altijd te illustreren
met een fraaie compositie.
Ik mag die man!
U moet er niet raar van
opkijken als ik eens een
van mijn artikelen volledig
aan hem wijdt. Dus Hans,
jij bent nu aan zet. Je weet
mij te vinden.

hout (Rotterdam) speelde
met wit 37-31 26x37 42x31
(winnend is 35-30!) Rajesh
Lachman antwoordde met
16-21 27x16 18-22 48-42
22x33 16-11? Nu had
Lachman een fraai verborgen hielslag kunnen uithalen met 19-24! 11x22 2530 34x25 14-20 25x14 13-18
22x13 24-30 35x24 29x18
38x29 23x45.
Diagram 2
Frank Barten

De stand van diagram 1
komt uit het Nieuws
Bulletin van Damclub Den
Haag. Het gaat hier om
een fragment uit de
bondswedstrijd ODB (Den
Haag)- Constant-Charlois
(Rotterdam). Hans Berg16
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Diagram 4
Moustapha Diop

Sarz

S.Hansen

Diagram 3
Ton Bollebakker

noemd blad de stand van
diagram 4. Bassirou Ba
stuurde vanuit Dakar een
groet naar de spelers van
Amersfoort per ansichtkaart. En zoals een goede
dammer dat hoort te doen
stuurt hij ook een damfragment mee. Het is een
fragment uit het regionale
kampioenschap van Senegal 2005. Moustapha Diop
speelt met wit 34-29 23x34
39x30, nu denkt Sarz met
zwart slim te zijn en komt
hij met 14-20, maar hij
komt bedrogen uit want
wit speelt toch 30-25!!,
omdat na 19-23 28x30 21-26
25x14 26x48 gemeen 2722!!! 48x9 en 22x4 volgde.

29x20 15x24 39-34 46-14 4237 33-28 en na 11-17 breekt
zwart moeiteloos door.

Peter Achterstraat
De stand van diagram 2
komt uit de wedstrijd
Damclub Zutphen/Warnsveld tegen DC Lent. Frank
Barten (Lent) en Peter
Achterstraat (Zutphen/Warnsveld) kwamen hier
grootmeesterlijk remise
overeen. Ware het niet dat
Achterstraat met zwart
aan zet hier nog had
kunnen speculeren met 1419! Want indien de onvolprezen jeugdleider van
damclub Lent Frank Barten
hierop zou vervolgen met
33-28 dan rolt er een fraaie
coup Napoleon uit met 3034 39x30 29-33 38x20 19-23
28x19 18-22 27x18 12x45.
Nu even een kleintje
tussendoor uit De Door-

Diagram 1
Hans Berghout

braak van ADG-Amersfoort. Volgende keer meer
fraais uit dit blad. De voorzitter van ADG Amersfoort
Cees Strooper weet altijd
een belangrijke rol te spelen, want uit zijn rubriek
kan ik altijd putten uit interessante fragmenten. In
veel gevallen speelt de
sterkste dammer ter wereld, Ton Sijbrands, een rol.
Zo ook hier.

Cees Strooper
Tijdens de interne bekercompetitie won Cees
Strooper met zwart vanuit
de diagramstand 3 als
volgt van Ton Bollebakker
18-22! 27x18 12x23 34-30 1722 38-32 23-29! 32-28 29x38
28x17 en wit gaf het op.
Ton Sijbrands geeft echter
aan dat in plaats van het
in tijdnood gespeelde foutieve 38-32 de zet 26-21!
gewoon remise is. Zwart
moet dan wel 23-28 doorzetten, maar na 21-17 28x39
17x28 blijkt dat zwart het
gewenste 24-29? niet mag
spelen vanwege 38-33
29x38 30-24 19x30 25x32
met winst..
Eveneens uit bovenge-

De stand van diagram 5 is
mij toegezonden door de
heer J.Plat uit Volendam.
De heer Plat dacht tijdens
de onderlinge van damclub Volendam met wit
zijn opponent S. Hansen
plat te hebben gespeeld en
wilde dit verzilveren met
28-22, maar werd verrast
met de volgende 19x28
22x31 21-27! 31x22 25-30
34x25 14-19 25x32 17x46

Diagram 5
J.Plat

Diagram 6

Ik heb tijdens het WK
dammen in Amsterdam
vaak met de Afrikaanse
dammers zitten kletsen en
dammen. Op mijn verzoek
om leuke dingen te laten
zien zette een van hen de
stand van diagram 6 op.
Zwart aan zet. Omdat wit
dreigt met 34-29 besluit
zwart 4-10 te spelen. Nu
volgt een niet onbekend
zetje, maar altijd leuk om
het weer eens te zien,
vooral de twee tempozetten van wit. Wit gaat als
volgt te werk na 4-10 27-22

18x27 33-29 24x31 49-44
27x38 44-39 23x32 25-20
14x25 39-33 38x29 34x5
25x34 en 46x50. En dit
wint wel.

Diagram 8
Ton Sijbrands

het ging verder met 45-40
23-29 32x12 29x47 27x18
13x22 20-14! 9x29 12-8 47-36
(winst zou zijn 22-27,21-27
en 47-36) 8-3 36x27 48-43
27x35 39-33 29x38 37-31
26x37 3x6 met een plus
remise voor de zwartspeler.

Diagram 7
P.Groot Jr.

Prijsvraag
Diagram 10

Diagram 9
Hans Jansen

Izak op ‘t Hof

Jan de Ruiter
De stand van diagram 7
komt uit Clubblad Damcombinatie Zaanstreek.
Het gaat hier om een fragment uit de Open kampioenschap van Krommenie uit 1986 en wel uit de
partij van P.Groot Jr. (wit)
en Jan de Ruiter. Wit won
de partij, maar Piet Levels
uit Huissen zou zeggen: de
zwartspeler aan zet kan de
winst afdwingen met een
dwangzet, een schijfoffer
en een stille zet. Zwart
begint met 17-21! 38-32 11-17
22x11 16x7 27x16 13-19! 4034 18-22 28x17 19-23 29x18
24-30 35x24 20x49.

De stand van diagram 8
komt uit clubblad van
PWD ‘s Gravenpolder en
kreeg ik spontaan in handen geduwd tijdens het
WK in Amsterdam door
Mister ‘s Gravenpolder, the
one and only Izak op ‘t
Hof. Wie kent hem niet?
Uit dit blad met erg weinig
diagrammen is mijn keuze
gevallen op een fragment
van Izak op ‘t Hof zelf. Tijdens het 50-jarig jubileum
van damvereniging
Middelburg in 1981 speelde
Ton Sijbrands daar een
damsimultaan. Sijbrands
had het geluk dat hij ook
tegen Mister ‘s Gravenpolder mocht spelen. Speelt u
het gewoon maar na, dan
geniet u vanzelf. Op ‘t Hof
speelde met zwart 6-11 en

Ik weet zeker dat ik Hans
Jansen tekort doe om niet
veel te vertellen over de
stand van diagram 9. Want
hij leidde dit in met een
heel verhaal over Napoleon
om duidelijk te maken om
welke coup het hier gaat.
Maar ik voel me genoodzaakt me te beperken en
alleen te zeggen dat het
een heel fraai geheel is. Wit
aan zet speelt hier 23-18 en
na 8-13 volgt 45-40! 34x45
25x34 13x22 47-41 36x47 4641! 47x40 35x44 22x33 44-40
45x34 32-27 21x32 37x10.

tot slot de traditionele
prijsvraag in de stand van
diagram 10. Een compositie
met onbekende auteur
kreeg in van een Fransman
tijdens het WK. Wit speelt
en wint op een heel bijzondere wijze, hierbij verzoek
ik wel om het geheel aan te
geven tot aan het slot.
Stuur uw oplossing en
graag ook een paar fraaie
fragmenten, composities
of clubbladen, naar bovengenoemd 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,
september 2005. Het gaat
om een compositie van
Hein Wilsens en het zou
om een eerste publicatie
gaan. (De heer Wim de
Zwart attendeert mij als
probleemverzamelaar dat
het hier niet gaat om een
eerste publicatie en dat
deze ook nog eens op
naam van Joh. van den
Boogaard staat. Ik zal
betrokkenen nog hierover
benaderen. Mijn excuses
aan betrokkenen en dank
aan de heer Zwart.)
Wit: 16,22,28,29,32,33,39,41,
44,45,47,50.
Zwart: 7,8,9,10,12,13,14,20,
24,30,36,37. Wit wint
door:29-23 23-18 28x19 4440 47-41 40-34 45x1 1x18
(44-28) 16-11 en 18-34.
De gelukkige winnaar na
loting is de heer Arie
Krauwel uit Gorinchem.
Deze heer verdient al
vanwege zijn enthousiasme een prijs van mij.
Van harte!

Stichting R.C. Keller-Damfonds
voor de Jeugd
Deze stichting is sinds begin 1999
actief. In die zeven jaren zijn zo’n
vijftig aanvragen ontvangen die, op
enkele na, allemaal zijn gehonoreerd.
De toegezegde bedragen varieerden
van 100 tot 500 euro. Per jaar kan het
bestuur een bedrag van circa 1500 euro
uitkeren.
Omdat dit jaar het aantal aanvragen
enigszins achterbleef, vond het bestuur
het zinvol om middels deze publicatie
het bestaan van het fonds nog eens
weer onder de aandacht van de jonge
dammers te brengen.
Het fonds is in het leven geroepen door
wijlen R.C. Keller en wordt gevormd door
een deel van zijn nalatenschap. De

jaarlijkse renteopbrengst wordt besteed
aan de ontwikkeling van het damspel
bij de jeugd in de leeftijd tot en met
zestien jaar en die blijk heeft gegeven
over aanleg en ambitie voor het
damspel te bezitten.
Een aanvraag kan worden ingediend
door:
a. Personen die aan bovengenoemd
criterium voldoen en
b. Instanties, zoals verenigingen, damscholen, toernooi-organisaties,
enzovoort.
Zij kunnen een bijdrage vragen in de
kosten van studiemateriaal, trainingen,
wedstrijden en organisatiekosten van
jeugdwedstrijden. Aanvragen dienen

vergezeld te gaan van een beschrijving
van de activiteit en een begroting van
de kosten.
Aanvragen dienen, voorafgaande aan de
activiteit, te worden ingediend bij het
bestuur van de stichting, p/a
Gasfabriekstraat 14, 6971 ZL Brummen of
per e-mail:
joh.haijtink@kndb.nl
Uiterlijk vier weken na indiening
ontvangt de aanvrager bericht.
Afwijzingen worden met redenen
omkleed. Tegen een afwijzing kan niet
in beroep worden gegaan.
Het bestuur van de stichting bestaat uit:
A.F. Schotanus, H. de Knikker en Joh.
Haijtink.
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Partij-analyse
De manier waarop in het WK 2005 sommige zeges van toernooiwinnaar
Alexeï Tsjizjov tot stand kwamen, deed een oude discussie weer oplaaien.
Kan men bij dammen “geluk” hebben? Of is het per definitie zó dat de
winnaar dat (vermeende) geluk “afdwingt”?

door Ton Sijbrands
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Van die laatste interpretatie ben ik
zelf nooit zo’n aanhanger geweest.
Zij wordt naar mijn gevoel maar al
te vaak gebruikt om een werkelijke
kritische beschouwing uit de weg
te gaan. Bovendien herinner ik mij
nog goed hoe ikzelf in het Suikertoernooi 1970 van de doorgaans
vrijwel onverslaanbare Carl “Buster” Smith won doordat de Amerikaan op de 7de zet (in een overbekende stelling uit de Dumontvariant) een afwikkeling toeliet die
volgens hem gelijk spel moest
geven maar die in werkelijkheid
een schijf kostte! Dat was gewoon
pure “mazzel” voor mij (en “pech”
voor mijn concurrenten), want iets
“afgedwongen” had ik in die zeven
zetten niet!
Wat Tsjizjovs optreden in het WK
2005 betreft: ik geloof inderdaad
dat de nieuwe, oude wereldkampioen in zijn partijen tegen
Nasewitsj (3de ronde) en Boezjinski
(6de ronde) niet over fortuin te
klagen had. Voor de eerste was er
geen enkele noodzaak - integendeel
- om een (te) dure doorbraak-actie
te entameren, de tweede had vlak
voor de 50ste zet nog een gelijkwaardige puntendeling in handen.
Veel genuanceerder ligt de zaak
echter met betrekking tot de partij
die Tsjizjov in de vierde ronde van
Getmanski won. Het is waar dat
Getmanski een - voor dit niveau ongehoorde blunder maakte op een
moment dat hij het ergste achter de
rug had en niet veel bijzonders
meer hoefde te doen om het 5x4dammeneindspel remise te houden. Maar het is even waar dat
Tsjizjov het spel van meet af aan
gedicteerd had, èn dat zijn voordeel
op een gegeven moment zo groot
was dat hij zelfs geforceerd kon
winnen!
Had Tsjizjov op de 48ste zet het
juiste plan gevonden, er zou in het
geheel niets op zijn zege af te
dingen zijn geweest. En wellicht
zou men zelfs van een “juweeltje
van hogeschool-strategie” hebben
november 2005

gesproken, in plaats van - zoals op
de website van het WK 2005
gebeurde - Getmanski’s rol als
“Sinterklaas” te benadrukken. Nu
echter kwam er een zekere smet op
Tsjizjovs overwinning te rusten.
Toch mag ons dat níet - vind ik - de
ogen doen sluiten voor het
gestroomlijnde èn ijzersterke
positiespel dat Tsjizjov tegen
Getmanski etaleerde.
Maar oordeelt u zelf.

Tsjizjov-Getmanski
(WK 2005)
1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 611 4.41-37 12-17 5.46-41 7-12 6.31-27
22x31 7.36x27 19-23 8.41-36 20-24
9.34-29(!) 23x34 10.40x20 15x24
11.45-40 14-19 12.40-34 10-14 13.3429! 14-20 14.29-23!
Onder aantrekkelijke voorwaarden
verovert Tsjizjov het randveld 15.
14...19x28 15.32x23 18x29 16.35-30
24x35 17.33x15 17-21 18.38-32 11-17
19.39-33 13-18 20.44-39 17-22 21.43-38
22x31 22.37x 17 12x21 23.36-31 1-7
24.42-37 7-12 25.33-28 5-10 26.39-33
10-14 27.48-43 14-19 28. 43-39 8-13
29.31-27 12-17(?)
Eerst 29...19-24(!) en daarna pas
30...12-17 lijkt mij beter.
30.27-22! 18x27 31.28-23 19x28
32.33x31 21-26
Zwart wil 33.31-26! begrijpelijkerwijs niet toelaten.
33.38-33 13-18 34.33-28
Het verleidelijke 34.31-27 had niet
meer dan remise opgeleverd na
34...17-22! (tòch) 35.37-31 26x28
36.15-10 22x31! 37.33x13 4x15! 38.13x4
31-36! 39.4-27 3-9! 40.27x4 16-21 en
41...21-27.
34...16-21 35.31-27 17-22 36.28x17
21x12 37.39-33 3-8 38.49-44 12-17
39.33-28 8-12 (zie diagram 1)
40.44-40. Kansrijk en sterk, maar
(net) niet voldoende voor een sluitende winst. Daarom kwam ook het
alternatieve plan 40.44-39!? 2-7
41.27-21! serieus in aanmerking. Eén
enkel voorbeeldje slechts:

41...35-40 (waarschijnlijk moet
zwart zich maar inlaten op het overigens uiterst glibberige - afspel
dat na 41...18-22 42.39-33! 22-27 43.1510! 27x29 44.10-5 ontstaat) 42.39-33!
9-14 43.33-29! 7-11 (43...18-22?? 44.2923! en 45.23-18 +) 44.32-27!! 11-16 (op
direct 44...14-19? laat wit de klei-ne
combinatie 45.29-23!, 46.37-31!,
47.50-45 en 48.45x14 + volgen) 45.4741! 14-19 46.41-36! 40-45 (want de
wanhoopsactie 46...4-10 en 47...19-24
faalt op 48.4x6! en 49.6-1 +; zie
analyse-diagram 2)
47.27-22!! 18x27 (ook 47...16x27
48.22x24 12-18 verliest kansloos na
49.24-19!) 48.21x32 12-18 (op 48...17-21
kan zowel 49.29-23 + als 49.36-31! +)
49.28-23 19x28 50.32x21 16x27 51.2923 en na 51...26-31 52.37x26 27-32
wint wit probleemloos door overmacht. 40...35x44 41.50x39 2-7
42.39-34. Zonder extra stukken op
50 en 35 geeft 42.27-21 18-22! 43.3933 22-27! 44.15-10 27x29 45.10-5 29-34
inderdaad geen bijzondere kansen.
42...18-23 43.28x19 17-22 44.27x18
12x14 45.32-27 14-19 46.27-22 19-24?
Hierna is het evenwicht beslissend
verbroken. Enkel en alleen met
46...19-23! 47.34-30 23-29! 48.30-24
29x20 49.15x24 7-12! kon zwart zich
nog staande houden, bijvoorbeeld
50.37-32 26-31! (maar onder geen
beding 50...12-18?? 51.22x13 9x18
52.32-28! +) en nu ofwel 51.32-27 1218! 52.22x13 31x22! 53.13-8 9-13
54.8x19 22-28 =, ofwel 51.32-28 9-13!
52.28-23 31-37 53.23-19 37-42! 54.19x17
42-48 =.
47.22-18! 7-11
(zie diagram 3)
48.47-41?
Met deze jammerlijke fout zet
Tsjizjov de (verdiende!) winst op
losse schroeven. Correct was 48.4742! 11-17 49.42-38! Er had dan onder
meer kunnen volgen:
1) 49...17-21 50.38-32! 21-27 51.32x21
26x17 52.37-32! (schakelt 52...17-22
53.18x27 9-14 uit door 54.27-22 14-20
55.32-28! en 56.34-29 +) 52...17-21
53.18-12 9-13
(zie analyse-diagram 4)

Alexeï Tsjizjov

54.15-10!! (alleen zo: 54.12-7? 4-10!!
en 55...24-30 =) 54...4x15 55.12-7 21-26
56.32-27! 13-18 57.27-21!! (opnieuw de
enige: 57.7-2? 15-20! 58.2x30/35 18-22
59.27x18 26-31 60.30/35-19 20-24! en
61...31-37 =) 57...26x17 58.7-2 17-21
59.2x35!! (het enige winnende veld
voor de dam; waar het om gaat is
dat wit 59...18-23 met de manoeuvre
35-49-32! + moet kunnen
beantwoorden) 59...21-27 60.35-19!
(maar ditmaal juist níet 60.35-49?
27-31 61.49-32 wegens 61...15-20!!,
waarna de dreiging 62...18-23! = tot
63.32-10/5 verplicht en zwart met
63...20-24!! een remise-situatie op
het bord brengt!) 60...15-20 61.34-29!
en wit wint door met zijn dam
tussen de velden 5 en 10 heen-enweer te pendelen.
2) 49...9-14 50.18-13 17-22 51.13-8 (wit
mag niet met 51.38-32? op een
reprise van de vorige spelgang
aansturen wegens 51...22-28!
52.32x23 24-29 =) 51...22-27 52.37-32!!
(en behalve 52.8-3?? 27-32! =
evenmin 52.8-2? wegens 52...14-20!!,
53...27-31 en 54...31x33 =) 52...27-31
53.32-27! 31x22 54.8-3! 14-19 (na
54...14-20 55.3x25 26-31 56.25-20! gaat
wit door overmacht winnen) 55.320!
(zie analyse-diagram 5) en nu: 2.1)
55...22-27 56.20x33! 19-23 (anders
57.33-28 +) 57.33-20! 27-31 58.34-30!!
en pas op de volgende zet 59.20-14
+.
2.2) 55...24-30 56.34x25 26-31 [na
56...22-28 57.20-3! 26-31 58.3-8! (58.326?? 28-33! =) 58...31-37 59.8x35!
beslist de dubbele dreiging 60.1510! enz. en 60.35-19 +] 57.38-32! 31-36
58.20-47! 19-23 (op 58...19-24
59.47x20 4-9 60.20x3 36-41 wint
zowel 61.15-10 als 61.3-14) 59.25-20
22-28 (al het andere verliest

eveneens) en nu niet 60.32-27? 4-9!!
(met remise!) maar in plaats
daarvan de charmante combinatie
60.47-24!! 28x37 61.15-10! 4x15 62.2435 15x24 63.35x46 +.
48...11-17 49.41-36 17-22! 50.18x27 914!
Door een schijf te geven dwingt
Getmanski een doorbraak naar
dam af. Merk op dat hij deze mogelijkheid niet had gehad wanneer 36
op 38 zou hebben gestaan (51.38-33!
14-20 52.34-29! +).
51.27-22 14-20 52.22-18 20-25 53.18-12
24-30 54.34-29 30-35 55.12-7 35-40
56.7-2 40-44 57.29-23 44-50! 58.2-35
50-17 59.37-32
(zie diagram 6)
Wit kampt met het probleem dat
schijf 37 verloren gaat zodra hij zijn
voorpost op 23 zou laten oprukken.
In de diagramstand moet het na
(bijvoorbeeld) 59...17-39! remise
worden. In plaats daarvan speelde
Getmanski echter: 59...17-12??. Een
vreselijke blunder, die Tsjizjovs
concurrenten met afgrijzen zal
hebben vervuld. 60.36-31!
De ontnuchtering. Zwart geeft het
op.

diagram 1

diagram 2

diagram 3

diagram 4

diagram 5

diagram 6

Alexander Getmanski
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Ruud Palmer algemeen winnaar
Plusminus 55 Toernooi DC Lent

Het Plusminus 55 Toernooi
van DC Lent zegt niets over
de leeftijd van de deelnemers. De naamgeving is
terug te voeren tot het jaar
waarin Damclub Lent 55 jaar
bestond. Het was een
nieuwe activiteit in of rond
de herfstvakantie in het
jarenlang vertrouwde clublokaal ‘t Klaverblad aan de
Visveldsestraat in Lent.

De prijswinnaars van het
Plusminus 55 toernooi.
Vooraan van links naar
rechts: Dick Alderliesten,
Aart Walraven en Ruud
Palmer. Achter van links
naar rechts: Gerrit Klompenhouwer, Frans Bax, Leo
Steyntjes, Cees Kentie en
Gerard Leeuwensteijn. Piet
Rozenboom ontbreekt op
de foto.

Door Anton Janssen

De club hoopte dit jaar haar trouwe
deelnemers in het fraaie nieuwe
clubhuis op het nieuwe sportpark
De Vossenpels te mogen begroeten.
Vertraging bij de oplevering en de
afbouw maakten dat onmogelijk.
De verhuizing naar Sportpark
Vossenpels is pas eind november,
de officiële opening op zondag 11
december 2005.
Het Plusminus 55 Toernooi staat
open voor dammers vanaf onge-
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veer 50 jaar. De meeste hebben dus
Abraham (en een enkeling, Iepie
Poepjes, Sara) gezien. Dit keer waren er 42 deelnemers, die op basis
van rating waren verdeeld over drie
categorieën van veertien. Theo
Dijkstra, de winnaar van 2003 en
2004, ontbrak. Hij verblijft in Portugal maar bleef via de website van
DC Lent dagelijks op de hoogte.
Op vier dagen werden zeven ronden Zwitsers afgewerkt. De groep
zag niet op tegen het spelen van
twee partijen op een dag. Bij sommige spelers lag het niveau in de

middagronde wat lager. De deelnemers maakten het de arbiters niet
moeilijk. Dit keer had DC Lent de
arbiters in eigen huis. De leiding
was bij Peter Vink, Peter Litjens en
Marjoleine Geurts in goede handen.
Bedankt voor jullie inzet.
In de verschillende groepen viel de
beslissing pas na de laatste ronde.
Ruud Palmer passeerde op de
valreep Frans Bax op weerstandspunten. Bax stuitte in de slotronde
op Henk Kleinrensink (remise)
nadat Palmer Hagenaar Piet
Rozenboom had geklopt.

De prijswinnaars waren:
Categorie A
Naam
1 Ruud Palmer
2 Frans Bax
3 Aart Walraven

Plaats
Nijmegen
Tilburg
Zoutelande

Ptn
11
11
11

Categorie B
Naam
1 Cees Kentie
2 Leo Steyntjes
3 Piet Rozenboom

Plaats
Bergambacht
Arnhem
Den Haag

Ptn
10
9
8

Categorie C
Naam
1 Gerrit Klompenhouwer
2 Dick Alderliesten
3 Gerard Leeuwensteijn

Plaats
Winterswijk
Papendrecht
Papendrecht

Ptn
7
7
7

WP
66
57
56

WP
54
50
44

Fries dammen (46)

Gep Leeflang

door H. Walinga
Hegenadijk 21
8614 AC Oudega W.

Roozenburg

Februari 1954 werd er te Franeker een wonderlijke dampartij gespeeld
tussen de heren Feike Vogel van Minnertsga met wit en Fokke Fokkems
van Menaldum. De ene slag lokte de andere uit. Er verdwijnen uiteindelijk twintig schijven van het bord. De eindstand (acht om acht) bracht
uiteindelijk remise.
Die partij verliep als volgt:
1.31-26 20-25 2.37-31 14-20 3.32-27 17x37 4.41x32
11-17 5.47-41 19-24 6.34x14 10x19 7.40-34 4-10 8.
44-40 7-11 9.41-37 10-14 10.31-27 20-24 11.27x7
24x44 12.37-31 14-20 13.26-21 16x27 14.7-16 6x28
15.33x31 44x33 16.43x14 20-24 17.14x34 15-20
18.35x24 18-23 19.24x22 12x21 en de stand is
acht om acht.
Die partij werd gespeeld in een tijd dat er nog
niet aan computers werd gedacht. Nu, anno
2005, blijkt bij het naspelen op de computer
dat de eerste negentien zetten correct zijn
gespeeld.

Fokke Fokkems

Feike Vogel

Na de tiende zet van zwart is de stand die in bovenstaand diagram.

De damnotatie uitgelegd
Al die getallen in damrubrieken en damtechnische
artikelen lijken voor veel nieuwe dammers op
abracadabra. Dat is het zeker niet. Hieronder volgt de
uitleg van de damnotatie zoals deze gangbaar is in de
internationale damwereld.
Zwartspeler

Witspeler

De correcte ligging van het
dambord is met een donker veld
linksonder. De twintig zwarte
schijven staan bovenaan in rijen
van vijf opgesteld. De witte staan
dan vanzelfsprekend onderaan.
De nummering begint linksboven
bij de zwarte schijven*. Een zet
van veld 1 naar veld 7 ziet er zo
uit: 1- 7.

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

Alleen zijn naam al was magisch: Roozenburg. Het boek
dat Wouter van Beek en Paul Oudshoorn onder die titel
uitbrachten over de oud-wereldkampioen kreeg dan
ook terecht de aanduiding ‘Een eerbetoon aan...’ mee.
Lezen in ‘Roozenburg’ leidt tot mijmeren. Zelf trof ik
Piet één keer achter het bord. De geweldenaar van
weleer was inmiddels al redelijk op leeftijd. Respectloos
jaagde ik op de volle buit en druk waaronder mijn
tegenstander kwam te staan werd steeds groter. Toen
Roozenburg ontsnapte mocht ik uiteindelijk echter nog
blij zijn met een punt.
Meer nog dan als een creatief genie op de honderd
velden, had Roozenburg voor mij magie als bestuurder.
Juist doordat ik hem in die hoedanigheid nét niet meer
meemaakte. Als sportverslaggever werd ik in 1990 met
dammen belast, door eerst de Persunie en later de
Geassocieerde Pers Diensten. Een saaie sport, zo was de
gedachte, maar als er NK’s en WK’s waren, dan moest er
toch iets in de krant en als je een dammer in het
journalistenbestand hebt, dan moet die in staat zijn
begrijpelijke stukjes te schrijven over dat
remisespelletje.
Er was dat jaar een wisseling van de wacht bij de
werelddambond. Roozenburg stopte als voorzitter. Voor
de buitenwacht op het eerste gezicht een onbelangrijk
feit. Kleine sport, klein wereldje, bestuursverwikkelingen dus slechts in de krant met kleine
stukjes.
Wouter van Beek herinnert me in ‘Roozenburg’ hoe snel
dat beeld zou veranderen. Juist in de periode dat Van
Beek mondiaal de scepter zwaaide die Piet eerst had
gehanteerd, werd me duidelijk dat het werelddammen
bestuurlijk een wespennest is. Een wereld vol gekonkel
en achterklap. Onthutsende verwikkelingen, waarmee
zelfs zo’n suffe damsport exposure kon krijgen in de
pers. Machtsgrepen op het allerhoogste niveau,
combines tussen kokosnootrepublieken die hun contributie aan de werelddambond zelden betaalden maar
zich niet geneerden om hun stem aan anderen te
verpanden. Besluitvorming die reglementtechnisch
geen toets van kritiek kon doorstaan, maar die
vanwege internationale gezagsverhoudingen gewoon
intact bleef.
Van Beek zelf was er lang het middelpunt van. Hij had
de schier onmogelijke taak het iedereen naar de zin te
maken. Sommigen luisterden naar hem, anderen
duldden hem maar hadden hem het liefst direct
gewipt.
Ik vroeg me af hoe de dampolitieke verhoudingen
waren geweest als die levende legende nog aan het
roer had gestaan. Voor het verleden van meneer
Roozenburg had je immers respect, zelfs in Verweggistan. Maar misschien was het wel goed dat ik
Roozenburg niet meer in bestuurlijke hoedanigheid
mocht meemaken. Waarschijnlijk zou ook hij niet vrij
van wonden zijn gebleven in het wespennest dat FMJD
heet. Het zou mijn beeld van Piet hebben aangetast.
Nu is de mythe gebleven.
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KedengKedengKedeng
die wissel is een kreng
dan de achterbank van een auto
met potdichte ramen en sigarenrokende dammers voor en naast je.
Ook beter dan in zo’n halve touringcar waarmee ik als veertien-/
vijftienjarige jongen in de jaren
vijftig met RDG meeging naar een
uitwedstrijden in - ik zal het nooit
vergeten - Spekholzerheide. Wat
ben ik toen misselijk geweest!
Anno 2005 met de trein reizen is
echter niet altijd een onverdeeld
succes. Ik heb het meegemaakt dat
ik op zaterdagochtend om een uur
of negen in Voorburg de trein naar
Utrecht nam en zelfs de klapstoelen
in de halletjes al bezet waren. Je zal
toch tot Groningen moeten staan
en dan nog een uur of vier moeten
dammen.

RDG 1972

Kousbroek

door Fred Ivens

Dat liedje KedengKedengKedeng
van Guus Meeuwis drukte bij mij
wel op een knop. Ik heb wat met de
trein afgereisd voor de dammerij....
Dat was vroeger wel een stuk comfortabeler dan nu. Je had toen nog
een restauratierijtuig dat we als
RDG meteen in Den Haag met ons
tienen annexeerden. Overal twee
zitbanken tegenover elkaar en een
tafelblad in het midden. Drie koppen koffie, vele shaggies en talloze
vluggetjes later kwamen we dan
heel relaxt in pakweg Groningen of
Leeuwarden aan. De enige ergernis

Eerder dit jaar liet ik u
weten dat ik in 1961 als
zeventienjarig jochie met
RDG na de met 11-9 tegen
Joseph Blankenaar gewonnen beslissingswedstrijd
meteen de landstitel mocht
bejubelen. Frans van de
Velde wist uit z’n archief
het gewraakte fragment op
te vissen.
In de diagramstand ging
m’n oude clubmakker
tegen de Amsterdammer
Scheeres in vliegende
tijdnood op de 50ste zet in
22
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waren de wissels. In de jaren zestig
had je nog geen magnetische zakdambordjes maar van die insteekdingen. De witte en zwarte pionnen
moesten nauwgezet in het juiste
gaatje worden gestoken maar dat
ging regelmatig fout als de trein
net op dat moment over een wissel
reed. Dan wilde je bijvoorbeeld 3228 spelen maar kwam de witte pion
of je het wilde of niet op veld 27
terecht, met alle gevolgen vandien.
‘KedengKedengKedeng, die wissel is
een kreng’. Maar verder, heerlijk
(toen, dat wel) zo’n treinreis. Beter

de fout met 18-22? (21-27 is
natuurlijk remise) 28x17
21x12 37-32! (verhinderd 2631 door de Coup Napoleon
met 32-27 24-19 en 25-20!).
Nu speelde ik 12-18 (14-19
offeren en dan 26-31 lijkt
me ook nog vrij
gemakkelijk remise) 32-27
18-22 27x18 26-31 18-12 31-37
12-8 37-42 8-2? (A) 42-48 en
na enkele zetten remise,
aldus de huidige RDG/DIOpreses 44 jaar later.
A: Scheeres liet hier het
correcte 8-3 na omdat hij in
de veronderstelling

In de zaterdagse bijlage van de
voormalige Haagsche Courant was
ik een groot liefhebber van de
rubriek Fotosyntese van de bekende schrijver Rudy Kousbroek. Naar
aanleiding van een foto legde hij
dan heel erudiet en informatief zijn
literaire ei. Ik zal voortaan, op mijn
eigenwijze eigen wijze, af en toe
proberen zo het damverleden voor
u wat toegankelijker te maken.
De foto op deze pagina hoort echter
nog bij mijn vorige rubriek waarin
ik verhaalde hoe RDG zich op 11 november 1972 in verband met een
protest van Almelo nog geen lands-

verkeerde dat de
afwikkeling 15-20 24x4 4247 4x20 47x15 een standaardremise zou opleveren.
Dat is bij standen als wit:
15, 20, 25 plus dam en zwart
een dam op de lange lijn of
wit 16, 21, 26 en een dam
op pakweg 1 en zwart dam
op 6 - met wit aan zet - wél
het geval. Hij haalde echter,
tot onze onuitsprekelijke
opluchting, een en ander
door elkaar want in deze
variant is 4-22 15-38 22-28
38-47 28-10 47-15 10-4 4-15
enz. een eenvoudige winst-

methodiek. Associatief als
ik ben doet me dit
onmiddellijk denken aan
het eindspel dat ik (schijf
op 35, dam op 50) onlangs
tijdens het kampioenschap
van de WHDB tegen Dirk
van Schaik jr. (schijven op
16, 21 en dam op 45) op het
bord kreeg. Deze titelstrijd
werd opnieuw volgens een
variant van de Delftse
telling verspeeld. Na
bijvoorbeeld 50-28 45-50
28-23 16-11 35-40 haalt wit
drie dammen en zou Dirk
met 1,5-0,5 een punten-

Wegens omstandigheden dit nummer geen rubriek
‘Problematiek’ van Johan van den Boogaard.
Wèl in dit nummer een kerstoploswedstrijd.

Kerstoploswedstrijd
kampioen mocht noemen
doordat Stef van Dal tegen
Tonnie Jurg na een
zevenklapper de schijven
uit z’n hand liet vallen c.q.
volgens zijn tegenstander
over het bord smeet.
Op de foto: oom Ton met
zijn neefjes die hij via
stencilvarianten en
wekelijkse trainingen in
het kantoor van mijn
vader in die tijd steeds
beter leerde dammen.
Staande v.l.n.r.: Dirk Boom
(inderdaad, van het Boommozaïk, voor de onwetenden onder u in z’n grofste
vorm: schijven op 29, 33,
34, 38, 39, 40), Ed Holstvoogd, Fred Ivens, Fenno
Boog, Frans de Jonge, Cees
Varkevisser en Stef van
Dal. Zittend v.l.n.r.: Krijn
Toet, Aad Ivens, Ton
Sijbrands, Ebbo de Jong en
Frans van de Velde.
Let op de sponsorshirts
met olifant-opdruk van
Tapijtcentrale Ali Baba.
Voor 1500 gulden per jaar
deed RDG daarmee
baanbrekend werk. ‘Voor
iets bijzonders in de
damwereld moet je bij
RDG zijn’, placht Piet
Roozenburg in die tijd te
zeggen.

georganiseerd door de Kring voor Damproblematiek

Ziehier een viertal composities ter oplossing, aangereikt door Andreas Kuyken.
Stuur uw bevindingen voor 15 januari, volledig of onvolledig, naar A.Schokker,
Lomondlaan 18, 1060 PL Amsterdam. E-mail: zaschokker@hotmail.com. Onder de
inzenders worden drie geldprijzen verloot van respectievelijk 50, 40, en 30 Euro en
bovendien vijf jaarabonnementen op „De Problemist“.
Diagram 1

Diagram 2

Diagram 3

Diagram 4
Voor alle standen geldt: wit speelt en wint!
Diagram 2 is een „hommage“ aan J.F. Moser (1910-1987).
Diagram 3 blijkt al eerder te zijn gevonden, het
stamprobleem dateert zelfs van 1946!

De auteur verwierf, sinds de oprichting van de „Section Problémisme International“ (SPI)
binnen de FMJD in 1988, als eerste in 1992 op rechtmatige wijze de titel “Grand-Maître
Problémiste International“. De SPI, wist u dat wel, een gekoesterd geesteskind van ... Piet
Roozenburg. Wat een grootse pionier, zelfs binnen het domein van de compositiekunde!

DAMMAGIE (LES 2)
overwinning boeken. Ik
speelde echter 35-40! met
een nieuwe standaardremise! Als wit nog een
schijf op 26 zou hebben
dan zou 35-40 in de
bondscompetitie goed
zijn voor een vol punt.

Andreas Kuyken
Als toegift tot slot: LES 2
in „dammagie“!
Wit wint!
De oplossing vindt u op
pagina 34 in dit nummer.

Eerste publicatie

23

Vuurwerk
Harry de Waard

Diagram 1

Diagram 2

Diagram 3

31. ...20-24?

40. 32-27?!

37. ...12-17?!

Diagram 4

Diagram 5

Diagram 6

30. 42-37!

19. 36-31?

21. 30-25?

Diagram 7

Diagram 8

Diagram 9

23. ...14-19?

30. 33-28!

33. 38-33?

Diagram 10

Diagram 11

Diagram 12

37. 43-39?

20. ...3-9?!

27. ...12-17

1. G.Valneris - J.van den Hooff 2-0
NC Ereklasse, 01-10-2005
31. ... 20-24? 32.28-23 29x18 33.27-22 18x36 34.32-27 21x34
35.40x7
2. A.Tsjizjov - D. van Schaik Jr. 1-1
NC Ereklasse, 01-10-2005
40.32-27 22x31 41.36x27 17-22 42.28x17 19-23 43.30x28 18-23
44.28x10 9-14 45.10x8 3x41
3. A.Ibrahim - Gantwarg 1-1
NC Ereklasse, 17-09-2005
37. ...12-17 38.30-24 20x38 39.37-31 26x28 40.43x14 21x32
41.49-43 32-37 42.43-38 16-21 43.39-34 21-27 44.34-29 27-31
45.36x27 37-41 46.29-24 41-47 47.14-10 47x20
4. K.van Bakel - W.Wonnink 2-0
NC hoofdklasse b, 01-10-2005
30.42-37 25-30 31.34x5 23x45 32.24-19 45-50 33.19-13 18x9
34.26-21 17x26 35.39-34 50x28 36.5x14
5.
F.Hoeve - S.Kramer 0-2
NC 1a, 17-09-2005
19.36-31 17-22 20.28x17 12x21 21.26x17 24-29 22.34x1 25x34
23.40x29 13-18 24.1x23 19x46
6. G.Bruins - O.Dijkstra 0-2
NC 1a, 17-09-2005
21.30-25 4-10 22.25x14 17-22 23.28x17 11x31 24.36x27 15-20
25.14x25 26-31 26.37x17 24-30 27.35x24 19x46
7. R.Knevel - Z.Palmans 2-0
NC 1a, 01-10-2005
23. ...14-19 24.28-22 17x28 25.26-21 16x27 26.29-23 18x29
27.34x5
8. P.Sier - C.Barends 2-0
NC 2c, 01-10-2005
30.33-28 21-26 31.28x19 18-22 32.27x18 12x14 33.34-30 25x23
34.32-27 20x29 35.27-21 16x27 36.39-33 29x38 37.43x1
9. M. van den Bosch - P. van der Tol 0-2
NC 2d, 01-10-2005
33.38-33? 23-29 34.34x12 14-20 35.25x23 11-17 36.22x11 16x36
37.27x16 13-18
10. P.Chmiel - F.Ndonzi 0-2
WK, voorronden 11-10-2005
37.43-39? 23-28 38.32x1 21x45 39.1x34 45-50 40.34-23 19x28
41.30x10 50-45 42.10-5 45-12 43.5x32 17-21 44.26x17 12x47
45.37-32 8-13 46.32-28 16-21
11. L.Nicault - K.Thijssen 1-1
WK voorronden, 08-10-2005
20.47-42 3-9 21.38-32 27x47 22.26-21 17x26 23.37-32 26x28
24.48-42 47x38 25.43x3 20-25 26.29-24 4-9 27.3x14 18-23
28.14x17 11x22
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12. I.Kirzner - C.Lorevil 2-0
WK voorronden, 12-10-2005
27. ...12-17 28.35-30 24x35 29.29-24 20x49 30.38-32 49x27 31.37-31 26x37 32.42x4

Nieuwe damuitgave

Damwerkboek tweezetters
tweezetters
door Leen de Rooij - uitgave KNDB
voldoende in éénzetters hebben
Deze nieuwe uitgave is bedoeld
bekwaamd, zullen de behoefte
als een vervolg op de boeken
voelen om verder te oefenen. In
met ‘eenzetters’ van Tamme
bestaande damvan der Let. Daarin
boeken wordt
worden standen
s
tter
eze
twe
Damwerkboek
vaak te veel
gepresenteerd
ineens beoogd.
waarin wit binnen
Combinaties van
één zet de winst kan
twee zetten diep,
binnenhalen. De
worden spoedig
oplosser kan volstaan
gevolgd door
met het zetten van
drie- of viereen pijltje bij de juiste
zetters. “Dat zien
zet. Daarom zijn de
ze dan ook wel,”
werkboeken heel
is de redenering.
geschikt voor kinderen
In het boek “tweezetdie pas beginnen te
ters” wordt de lijn van Tamme
dammen en naast de klapper
van der Let aangehouden. Er
voor het Van der Waldiploma
worden alleen combinaties van
extra oefening kunnen
twee zetten diep gepresenteerd,
gebruiken. Van der Let heeft
zij het dat slagen van wit niet
drie werkboeken uitgegeven,
worden meegerekend. Juist
waarin consequent de lijn werd
omdat er ook tweezetters met
vastgehouden: winst in een zet.
tussenslagen opgelost moeten
De nieuwe uitgave trekt deze
worden, zal niet alles even
lijn door. Kinderen die zich
de
Samenstelling Leen

Koninklijke Neder

Rooij

landse Dambond

gemakkelijk worden gevonden.
De meer gevorderde jeugdspeler moet af en toe een
uitdaging aankunnen. Verder
kan er niet meer worden
volstaan met het zetten van
pijltjes. Leerlingen die in dit
boek werken, moeten bij elk
diagram de twee winnende
zetten van wit noteren.
In het voorwoord (“Wegwijzer”)
wordt vermeld hoe het boek
optimaal gebruikt kan worden.
Minder ervaren senioren
kunnen met op deze manier
ook hun combinatievermogen
op peil houden. Binnenkort zal
er ook een antwoordenboek
beschikbaar zijn, zodat de
damleraar de opgaven snel kan
nakijken. Het is ook mogelijk
dat de leerling zelf de antwoorden zelf nakijkt of ze door
een medeleerling laat corri-

geren. Het ligt in de bedoeling
dat deze uitgave spoedig
gevolgd wordt door een
‘damwerkboek tweezetters’ met
vollere standen. In de praktijk
zijn combinaties moeilijker te
herkennen wanneer er veel
‘dood hout’ op het bord staat.
Misschien komt er ook nog een
uitgave van ‘eenzetters’ met
extra toegevoegd materiaal.
Het ‘damwerkboek tweezetters’
is te bestellen bij het Bondsbureau van de KNDB.
Tel: 026-4954198 of
bondsbureau@kndb.nl
U kunt ook bestellen via
internet: www.kndb.nl
Prijs: per exemplaar € 5. Bij
afname van 5- 9 exemplaren
€ 4. en bij afname van 10 of
meer boeken € 3.

Buiten beeld
Meestal is de vraag in de rubriek
Uit Beeld wie er op de foto uit
vroeger tijden staat. In De Gelderlander van dinsdag 18 oktober j.l.
was de vraag - geheel in overeenstemming met de naam van de
rubriek - wie er níet op de foto uit
1986 te zien was en waar hij dan
wel was.
De meeste dammers zullen bij de
eerste blik op de foto geweten
hebben, dat het om Jannes van der
Wal gaat, die onderweg naar het
NK in de trein in slaap was gevallen. De vraag wie er wèl op de
foto staat is voor velen misschien
moeilijker te beantwoorden. De
krantenlezende man, die uiteindelijk de partij op de klok won, is
John van den Borst.
Ook voor de lezers van de regionale
krant was de opgave niet moeilijk.
Van de maar liefst 157 inzenders,
waren er slechts twee van mening

dat niet Jannes van der Wal, maar
Ton Sijbrands op de foto ontbrak.
Helaas is het feit, dat Jannes in de
trein in slaap viel bij de meeste
lezers waarschijnlijk bekender, dan
dat hij wereldkampioen is geweest.

De Gelderlander wees er in een
ander artikel op, dat Kees Thijssen,
aangezien hij te laat op het WK
verscheen, misschien de nieuwe Van
der Wal is. Een nieuwe Nederlandse
wereldkampioen zou niet gek zijn...

Foto: De Gelderlander,
dinsdag 18 oktober 2005,
Uit Beeld.
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Jaap Riesenkamp
helpt verenigingen
met BOS-impuls
In een vorig nummer van Het Damspel werd aangekondigd
dat er een medewerker ‘versterken verenigingen’ zou
worden aangetrokken. Dit is de Rotterdammer Jaap
Riesenkamp geworden. Reden genoeg voor een nadere
kennismaking met hem en de BOS-impuls.

Vertel eens iets over je zelf
Ik ben 57 jaar, getrouwd en vader
van twee (bijna) afgestudeerde kinderen. Van huis uit ben ik (macro-)
econoom. Ik kon twee jaar geleden
gebruik maken van de fpu (vervroegd pensioen) en heb die kans
met beide handen aangegrepen.
Eindelijk tijd om me aan mijn hobbies, dammen en zeilen, te wijden.
Waaruit bestonden je activiteiten
in de damwereld?
Als speler ben ik altijd redelijk actief
gebleven, hoewel ik sinds de jaren
‘80 niet meer aan persoonlijke wedstrijden mee doe. Heel, heel lang
geleden was ik een paar keer jeugdkampioen van Zeeland, daarna studentenkampioen van Nederland en
een vergeten aantal malen kampioen van Rotterdam (in een tijd dat
Rotterdam nog twee ereklasseverenigingen telde). De loopbaan van
een subtopper, die nooit echt doorbrak. Vond ik wel jammer, eigenlijk.
Laatste memorabele resultaat was
remise tegen Sijbrands vorig jaar in
de clubcompetitie.
In organisatorisch opzicht ben ik
vooral actief geweest binnen mijn
oude vereniging Constant, nu
Constant-Charlois Rotterdam. Ben
daar jarenlang voorzitter geweest en
heb samen met clubgenoten van der
Stoep, Smeenk en Van Gaans het
jubileumboek ‘100 jaar Constant’
geschreven. Mijn meest recente
activiteiten spelen zich af rondom
het NK vrouwen.
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Je ben aangetrokken in het kader
van de BOS-impuls. Kun je kort
uiteenzetten wat dat inhoudt?
De BOS-impuls gaat uit van het
ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS). Het doel is
het verkleinen van achterstanden bij
jongeren door samenwerking tussen
scholen, sportaanbieders en buurtorganisaties. Verenigingen kunnen
plannen indienen bij de gemeente
die beslist of deze ter subsidiëring
aan VWS worden aangeboden. De
rol van de gemeente is belangrijk,
omdat de helft van de kosten door
de gemeente worden betaald en over
tal van mogelijkheden beschikt in de
vorm van mensen, kennis en
accomodaties.
Wat betekent BOS nu concreet
voor damverenigingen?
Vrij vertaald komt het er op neer dat
een vereniging die graag een jeugdafdeling c.q. jeugdactiviteiten wil
opzetten, maar daar hulp bij nodig
heeft, bij mij kan aankloppen.
Samen kijken we dan naar de opzet
van het plan en de mogelijkheden
om aan te haken bij de (subsidie-)
mogelijkheden van de BOS-impuls.
Ook in het overleg met de gemeente
kan ik hulp bieden. Ik teken hierbij
nog wel aan dat het uiteindelijk wel
de vereniging zelf is, die een belangrijk deel van het ‘echte’ werk moet
gaan doen. Trouwens, ook verenigingen die al wel een jeugdafdeling
hebben, maar dat ‘grootser’, dat wil
zeggen gestructureerder of professioneler aan willen pakken, behoren
tot de doelgroep en kunnen contact
opnemen. Dat kan rechtstreeks met

mij, maar ook via de regiocoördinator. Ik wil hierbij wijzen op de beschikbare tijd: de termijn om
plannen in het kader van BOS in te
dienen loopt tot 1 april 2006,
evenals mijn opdracht voor de
KNDB. Hoe vroeger een vereniging
zich aanmeldt, hoe meer tijd ik in de
opzet van de activiteiten kan steken.
Op dit moment ben je pas drie
weken bezig. Heb je al conclusies
na drie weken werken?
Een van de belangrijkste conclusies
is dat je het in dit kader ook van de
verenigingen met een bestaande
jeugdafdeling moet hebben. Deze
kunnen dan als basis dienen om uit
te breiden naar de regio. Deze
benadering lijkt mij soms kansrijker
dan ‘bij nul beginnen’. Maar hierover ben ik nog uitvoerig in gesprek
met de regiocoördinatoren.
Verder is mij wel een aantal zaken
opgevallen: ten eerste de zorgelijke
staat waarin een groot aantal
verenigingen verkeert: weinig leden,
geen jeugd. Vaak een kwestie van
tijd voordat die het loodje leggen.
Ten tweede valt mij op dat degenen
die actief zijn in de damwereld juist
de mensen zijn die al een drukke
baan hebben. Wanneer ze daar
plezier in hebben, moeten ze dat
vooral blijven doen. Maar er
moeten toch naar mijn mening
meer mensen te vinden zijn die
binnen de damwereld actief willen
en kunnen zijn. En tenslotte valt
mij het grote enthousiasme op van
de mensen die ik gesproken heb als
het gaat over de toekomst van de
damsport.

Senioren en jeugd
strijden samen
Op zaterdag 3 september werd het Gouds Beleg damtoernooi
georganiseerd. Daaraan namen zowel jeugd als volwassenen
deel. Het duo Theo Dijkstra en Katinka Blanken won dit
unieke toernooi.
Mark von Ende, eigenaar van
lunchcafé Gouds Beleg, was sponsor en gastheer van het toernooi.
Hij is altijd erg geïnteresseerd geweest in denksporten. In zijn horecagelegenheden werd dan ook vaak
gedamd en geschaakt. Het terras
van Gouds Beleg behoort tot de besten van Gouda. Pal naast dat terras
werd het damtoernooi gehouden!
Na initiatief van Mark organiseerden Hans de Knikker, Mariska Bos
en Erno Prosman een ludiek toernooi, dat interessant was voor senioren en jeugd. Er werden dammers
van verschillende niveaus uitgenodigd: huisdammers, landelijke
hoofdklassers en jeugdige spelers.
Om elf uur startte het toernooi voor
de 28 deelnemers. De opzet van het
toernooi was lastig. Door de organisatie waren koppels gemaakt, die
bestonden uit één senior en één
jeugdlid. Per ronde vormden twee
koppels samen een team. Dit team
speelde tegen een ander team van
vier spelers. De samenstellingen
van de teams verschilden per ronde, maar de samenstellingen van
de koppels bleven gelijk.
Voor de partijen gold een bedenktijd van twintig minuten per persoon. Maar...! Na acht minuten
moest er gewisseld worden van

bord. De jeugdspeler nam de partij
over van de andere jeugdspeler in
het team. En hetzelfde gebeurde bij
de volwassenen. Je hield dus dezelfde tegenstand(st)er, maar kreeg een
ander dambord. Hierdoor ontstonden verrassende en komische situaties, wanneer je ineens gewonnen
stond in plaats van verloren.
Dit principe, deels overgenomen
van het koppeldamtoernooi van
Francis Tholel, was een groot
succes. Sponsor, organisatie en alle
deelnemers waren het eens:
volgend jaar weer!
Na deze spetterende dag werden de
kampioenen gehuldigd door lunchcafé-eigenaar Mark von Ende. Met
een overweldigende voorsprong
eindigden de Portugese Theo Dijkstra en de Reeuwijkse Katinka
Blanken als eerste. Tweede waren
Erno Prosman en Rens van Blotenburg. Daarna volgden drie teams
met evenveel punten. Doorslaggevend voor de klassering, was het
aantal gescoorde punten door een
jeugdspeler. Hierdoor ontvingen
Bastiaan de Gunst, die enorm
veel punten binnensmokkelde, en
Cees de Leeuw de beker voor de
derde plek.
Een toernooi waar jeugd én senioren echt samen spelen is uniek

en was een overweldigend succes.
Na deze dag is de conclusie: organiseer eens vaker iets gezamenlijks.
Het is voor beide categorieën een
verrassende ervaring om eens andere teamgenoten en tegenstanders te hebben. De jeugdleden
leerden soms damtrucjes van de
senioren. En de senioren maakten
op hun beurt weer mee wat jeugdig
enthousiasme is. Het was gewoon
in één woord: geweldig!

Aan het einde van de dag
ontving Mark von Ende als
dank voor de spontane
sponsoring een damspel.

Wedstrijdschema
Om een indruk te geven van het wedstrijdschema volgen hierna het
rooster en de uitslagen van de eerste drie ronden.
Ronde 1:
Koppels 1 + 2 - Koppels 14 + 13
Koppels 3 + 4 - Koppels 12 + 11
Koppels 5 + 6 - Koppels 10 + 9
De koppels 7 en 8 speelden zonder
te wisselen om dubbele punten.

Uitslag:
7 - 1
4 - 4
6 - 2
8 - 0

Ronde 2:
Koppels 3 + 13 - Koppels 14 + 4
Koppels 6 + 12 - Koppels 11 + 5
Koppels 9 + 7 - Koppels 8 + 10
De koppels 1 en 2 speelden zonder
wisselen om dubbele punten.

Uitslag:
4 - 4
5 - 3
5 - 3
8 - 0

Ronde 3:
Koppels 11 + 9 - Koppels 7 + 1
Koppels 12 + 14 - Koppels 6 + 4
Koppels 10 + 2 - Koppels 8 + 3
De koppels 13 en 5 speelden zonder
wisselen om dubbele punten.

Uitslag:
5 - 3
4 - 4
6 - 2
4 - 4

Het totale aantal
bordpunten per
team werd aan
beide koppels
toegekend.
Uitslagen per ronde:

Interesse in de organisatie van een dergelijk
evenement? Het complete wedstrijdschema vindt
u op damspel.kndb.nl
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KNDB Ledenwerfcompetitie
De nieuwe ledenwerf competitie komt op gang. Denk en Zet Laren
voert het algemeen klassement aan en DC Buitenpost staat met
vijf nieuwe seniorenleden aan kop in het seniorenklassement. Het
individuele klassement bestaat momenteel uit Leen de Rooij,
winnaar van de eerste competitie.

Algemeen klassement per 27 oktober 2005
DeZ Laren
10
Jong en Oud Stolwijk
8
S&A DAM Dongen
7
TDV Tilburg
6
DC Buitenpost
5
Witte van Moort
5
DC Hoorn Heerde
4
DC Scheveningen
4
Ons Genoegen Den Ilp
4
PWG ‘s-Gravenpolder
3
Raes DC Maastricht
3
De Oldehove
3
Samen Sterk Hazerswoude
3
De Kroonschijf Molenaarsgraaf 3
DC Huizum
2
Rinsumageest
2
OG Workum
2
SSS Kampen
2
DC Wierden
2

DC Elen en Rhaan
DeZ Hierden
DAWO Woudenberg
Hiltex
DC Zaanstreek
Van Stigt Thans Schiedam
DeZ Woudrichem
PV NS Rotterdam
Constant-Charlois Rotterdam
DC IJmuiden
DV Warffum
DC Lent
SNA Heerhugowaard
RDC Rijnsburg
Ontspanning Oldeboorn
ZWHD Bakhuizen
MGF Bolsward
DC Opeinde
DC Oosterveen Gramsbergen

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

DC Almelo
Kijk Uit Balkbrug
BDV Borne
Kijk Uit Dalfsen
DC Zwolle
Lelystad
DC Alukan Sint Jansklooster
De Hammerdammer Den Ham
BDSV Barneveld
DV Heijting Huissen
DVT Terborg
VTD Tiel
DC Zevenaar
ADC Amerongen
DC Huizen
DC Loosdrecht
Univé Bunschoten
VDC Veenendaal
DC Amstelveen
BDC Beverwijk
Enkhuizer Damclub
Kunst en Genoegen De Kwakel
DC Middelie
DC Almere
Gandhi Amsterdam
ODB/Haeghe PV
DOS Delft

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

DC Naaldwijk
1
DC Westland
1
DID Bergambacht
1
KDV Krimpen a/d IJssel
1
Gapinge
1
PSV Dammen
1
Heijmans Excelsior
1
De Variant Oudenbosch
1
CEMA/De Vaste Zet
1
OG Drachten
1
Hijken DTC
1
DDC Deventer
1
EDC Enschede
1
Slagvaardig Wamel
1
DVSB Soest
1
KDC Katwijk
DC Aagtekerke
1
Angarde Informatica Tilburg 1
NDV Nieuwland
1
Totaal
156

Top vijf seniorenklassement
DC Buitenpost
DC Hoorn Heerde
DC Scheveningen
PWG ‘s-Gravenpolder
Raes DC Maastricht

5
4
4
3
3

Winnaars ledenwerfcompetitie 04-05
Individueel klassement

Leen de Rooij bezorgde zijn clubs
DOG Elden en DV Heijting Huissen
in één jaar tijd zesenveertig
nieuwe leden. Leen heeft een training door drievoudig Nederlands
kampioen Kees Thijssen gewonnen. Het trainingsthema houden
we nog even geheim.

Clubklassement
SNA (Spel Na Arbeid) Heerhugowaard won na een verrassende
eindspurt het clubklassement.
Frans Groot en zijn pupillen zijn
maar wat trots op hun beker! De
training door Kees Thijssen gaat
naar de topspelers van de club.

Seniorenklassement

• De prijsvraag in het juni nummer van ‘Het Damspel’ leverde één
Damclub ODB (Ons Doel Bereikt)
Haeghe in Den Haag onderscheidde
zich met het grote aantal nieuw
aangemelde senioren. Om te
onderstrepen hoe belangrijk de
KNDB senioren aanwas vindt, kreeg
ODB een speciale oorkonde. Links
wedstrijdleider Rien van Setten en
rechts secretaris Dion van Bommel.
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correct antwoord op en wel van Leen de Rooij. Daarmee heeft Leen
een bonus punt in het individueel klassement verdiend. Sommige
mensen weten gelukkig van geen ophouden...

• In het september nummer is de eindstand van de ledenwerf
competitie 04-05 weggevallen. Omwille van de actualiteit wordt
nu volstaan met de prijswinnaars en de tussenstand van de
lopende competitie. Zie voor de volledige eindstand 04-05
www.kndb.nl.

DamZ!
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Gelijk of Ongelijk

In mijn eigen ‘trainerspraktijk’ wordt rekenen steeds
belangrijker. Trouwens: ik noem rekenen altijd rekenen, maar misschien
moet het wel berekenen zijn, maar dit alles terzijde. Waarom vind ik
rekenen steeds belangrijker worden?
Nou, dat is nog niet zo makkelijk uit te leggen.
Soms doet een trainer iets op basis van een
breed opkomend gevoel, en dat gevoel is soms
lastig te verklaren. Ik doe een schamele
poging. Ik denk dat veel sterke jeugdspelers
strategisch goed onderlegd zijn, bijvoorbeeld
door de KNDB-mappen en door de vele individuele trainingen. Maar het verschil kan bijvoorbeeld gemaakt worden door rekenkracht.
Het rekenen zit ook wel in de KNDB-mappen
en in de individuele trainingen, maar is dat
voldoende? Ik denk dat Alexander Georgiev
veel standen draaiende kan houden door zijn
gigantische rekenkracht. Dat heeft hij vast
niet vanzelf gekregen. Dat is gewoon veel
doen. En daar moet je heel snel mee beginnen.
Het moet een onderdeel worden van je eigen
training. Het moet een soort automatisme
worden. Hoe ouder je bent, hoe moeilijker het
wordt om je rekenkracht te verbeteren. Nu is
het zo dat de sterke jeugd inmiddels wel weet
welke trainingsvormen er zijn om je rekenkracht te versterken. Die oefeningen worden
gewoon toegepast op allerlei trainingen. Maar
mijn ervaring is dat het jeugdspelers veel
moeite kost om zelf thuis op die manier aan
de slag te gaan. En dat zelf doen lijkt mij nu
juist zo wezenlijk. Maar liever spelen ze een
partijtje op internet. Leuk natuurlijk en soms
ook wel leerzaam. Maar als je echt wilt leren
rekenen zul je moeten gaan zitten, om vervolgens bijvoorbeeld vijftien minuten intensief
te gaan rekenen met daarna een grondige
controle. Waarom kost dit eigenlijk moeite?
Omdat het nog ongewoon is? Omdat het
zwaar is? Omdat het niet leuk is? Hier ligt een
zware sturende, motiverende en controlerende
taak voor de trainers. Ik zelf probeer ook te
stimuleren dat analyses in boeken, tijdschriften, kranten, zoveel mogelijk blind worden
nagespeeld. Een vorm van ‘meerekenen’ en
een mooie intensieve oefening.

• Wit speelt 1.4742 in deze positie met
algemene waarde.
• Doe vanzelfsprekend je best voor wit en
voor zwart.
• Je krijgt 15 minuten de tijd.
• Die doe je allemaal vanaf het papier.
• Na die vijftien minuten schrijf je op wat je
gezien hebt.
• Dat controleer je door je eigen analyse.
• Tot slot probeer je de varianten te volgen
die ik heb overgetikt uit Van Ballegooijens
boek:
1) 26... 1217 27.4237 0812 28.3732 2328 en
zwart staat erg goed.
2) 26... 1217 27.3933 2328?? 28.2923! en wit
wint.
3) 26... 1217 27.3933 0812? 28.3328 2224
29.3111 1217 30.1122 1827 31.3429 met
schijfwinst voor wit.

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

4) 26... 1217 27.3933 0409 28.3328 2224
29.3111 2329 30.3412 0806 met ongeveer
gelijk spel.
5) 26... 1217 27.3933 0409 28.4944 0812
29.4439 1420 30.4237 0207 31.3732 0711
32.3221 1116 33.3127 2231 34.3627 1722
35.3024 1930 36.3524 2231 37.2637 1627
38.3732 0308 39.3221 2328 40.3322 1816
met winnend voordeel voor zwart, zou je
zo zeggen.
6) 26... 1217 27.3933 0409 28.4944 0812
29.4439 1420 30.4237 0207 31.3732 0711
32.3221 1116 33.3127 2231 34.3627 1722
35.2924 2231 36.2637 2029! 37.3324
1627 38.3732 2328 39.3214 0929 40.3423
enz. met ook winnend voordeel voor zwart.
7) 26... 0207 27.4237 0711 28.3024 1930
29.3524 1420 30.3732 1116 31.3221 1627
en 32.3832 2738 33.4332 kan niet vanwege 33... 2530! 34.3414 2343 35.4938 2228
36.3223 1809 met schijfwinst voor zwart.
Spannend is of je de langste varianten
helemaal blind kunt volgen. Dat zal niet
meevallen. Maar toch maar steeds proberen
en het niet te snel opgeven!

Ben jij tussen 14 en 24 jaar oud? Heb jij zin om mee te
werken aan DamXL, een website voor jonge dammers?

Zo, het wordt tijd voor een rekenopdracht. Je
gaat zelf rekenen, jezelf controleren, en
varianten volgen vanaf het papier. Maar eerst
de stand waar je over gaat rekenen. Die stand
komt uit ‘Nico Kocken, kroniek van een
Bossche dammer’ van Mari van Ballegooijen.
Je gaat dus het volgende doen:

Maak jij foto’s, wedstrijdverslagen, spelletjes of animaties?
Alle ideeën zijn welkom. Meld je aan bij het bondsbureau van
de KNDB: damxl@kndb.nl of per telefoon (026) 495 4198.
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Door Henk Stroetinga

1 tot en met 7 augustus 2005 werd voor de zevende keer het
Europees Kampioenschap voor Jeugd georganiseerd. Net als in de
editie van 2004 gebeurde het in het Zuid-Poolse Kluczbork.
Dit EK Jeugd was voor Nederland lange tijd een toernooi van de
hoop. Een viertal oranjeklanten deed nadrukkelijk mee om de hoogste
plaatsen. Uiteindelijk werd dit toernooi de grote doorbraak van Roel
Boomstra. Bij de jongens tot en met dertien jaar eindigde hij met
fantastische plus zes score, samen met de Rus Konstantin Kovalesky,
op de eerste plaats. Maar één schamel weerstandspunt verwees hem
naar de tweede plaats. Lotte Aleven was de enige andere
Nederlandse deelnemer, die uiteindelijk een medaille wist te halen.
Roel Boomstra Ze groeide in het toernooi en ze haalde het brons bij de meisjes tot
en met tien jaar.
Lotte Aleven

De Nederlandse meiden

Mijn persoonlijke invalshoek
In eerste instantie was ook onderzocht of het
EK Jeugd dit jaar in Nederland konden worden
georganiseerd. Maar het bleek in Heino en in
Hijken toch (nog) geen haalbare kaart te zijn.
Omdat er vanuit de damprovincie Groningen
maar liefst zes spelers deelnamen aan het
toernooi stond voor mij vast, dat ik het hele
toernooi wilde verslaan. Ik had een EK in
Nederland graag van een mooie website
voorzien. Ik besloot nu om de digitale camera,
een cardreader, een draagbare PC, met daarop
ook Turbo Dambase, en een memoriestick mee
te nemen naar Polen. Ik was er helemaal klaar
om Danny Staal, die in Groningen een EK
Jeugd website bijhield (www.jeugddammen.nl)
en de DamZ!-redactie van artikelen, partijen
en foto’s te voorzien. Dit deed ik iedere dag
‘s morgens voor aanvang van de ochtendronde
in een internetcafé. Overdag had ik mijn handen vol aan het foto’s maken en het partijen
verzamelen. ‘s Avonds werd onder genot van
Fado muziek en enkele drankjes, met als leidraad de foto-oogst van de dag, het verslag
voor DamZ! In elkaar geknutseld. Ik logeerde
tijdens het toernooi samen met Evert Hoving,
vader van deelnemer Nick, in een zeer goedkoop hotel op twintig minuten loopafstand
van de speelzaal. De meeste dagen aten we
tweemaal per dag op het overdekt terras van
het Italiaans restaurant in het centrum van
Kluczbork. Hier was het een komen en gaan
van EK deelnemers, ouders van deelnemers en
begeleiders.
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De meiden deden het beter dan ooit
tevoren. Vooral Saskia Veltman bracht
de eerste dagen met haar partijen het
thuisfront in grote opwinding. De koningin van het klassiek liet zien dat ze inmiddels
ook andere speltypes beheerst. Maar in haar
favoriete spelletje haalde ze enige keren
vernietigend uit. Op de derde dag deed Saskia
hele goede zaken. In de ochtendronde versloeg
ze de grote favoriete, de Russin Natalya
Shestakova en ‘s middags consolideerde ze
haar koppositie door tegen een ander topper,
Elena Miskova uit Moldavie, remise te spelen.
Het was erg jammer dat er later in het toernooi zand in haar machine terecht kwam. In
ronde zes miste Saskia een niet al te gemakkelijke winst. Het bracht haar uit haar evenwicht en ze verloor in de laatste drie ronden.
Shestakova en Miskova pakten bij de meiden
tot en met negentien jaar uiteindelijk de eerste
en de tweede plaats. Saskia eindigde
uiteindelijk als zesde.
Bij de meiden tot en met zestien jaar deed
Mei-Jhi Wu (14 jaar) het eveneens erg goed.
Op de tweede dag was zij uitstekend op dreef.
‘s Ochtends speelde ze een gelijkwaardige remise tegen Matrena Nogovitsjina (de nummer
drie van het EK vrouwen!) en ‘s middags
versloeg ze een andere topfavoriete Victoria
Motoryshko uit de Oekraïne. Op de derde dag
nam ze ‘s ochtends teveel risico tegen Evita
Zile uit Letland, die dit voortreffelijk afstrafte.
Maar omdat ze ‘s middags meteen weer wist te
winnen van Oksana Borodaï uit de Oekraine
bleef ze gewoon meedoen om het hoogste
eremetaal. En indien Mei-Jhi in de slotronde
had gewonnen van de Poolse Natalia Sadowska
dan was het ook inderdaad een gouden
medaille geworden. Ze had dan de beste

weerstandspunten gehad. Voor Mei-Jhi duurde
het toernooi echter een ronde te lang. De
nederlaag tegen Sadowska bracht haar uiteindelijk de vijfde plaats. Matrena Nogovitsjina
werd kampioene en Evita Zile werd tweede.
Heike Verheul heeft zich in twee jaar spectaculair verbeterd. Zij was in 2003 in Minsk nog
de nummer elf (van twaalf deelnemers) in het
toernooi tot en met tien jaar. Vorig jaar maakte
ze een enorme sprong en deed ze als invalster
mee aan het toernooi tot en met zestien jaar.
Hierin behaalde ze toen acht punten uit negen
partijen. In ieder geval ik rekende haar nu tot
een kanshebber op eremetaal. Heike startte
overtuigend, in het midden van het toernooi
had ze een dip, en ze sloot af met een remise
tegen de verrassende kampioene Volga
Fedarowich uit Wit-Rusland. Het leverde haar
de zesde plaats op.
Het meiden welpentrio was op de keeper
beschouwd het sterkte onderdeel van de gehele
Nederlandse ploeg. Lotte Aleven speelt op
tienjarige leeftijd al halve hekstellingspartijen!
Haar spelopzet is uitstekend. Lotte had in dit
toernooi vooral nog wat moeite met het
afmaken van de partijen. Bente Verheul
eindigde op een verrassend vijfde plaats. Ook
zij groeide in het toernooi en haar partijen
werden steeds maar beter. De ervaring, die zij
met meerdaagse schaaktoernooien reeds opgedaan had, kwam haar goed van pas. Anna
Kosters, de derde meisjeswelp, moest in de
eerste ronde aantreden tegen de Europese
kampioene Aygul Idrisova uit Rusland. Het
werd een partij van maar liefst vier uur en
vijftien minuten. Anna stond in het middenspel
gewonnen en miste aan het eind de remise. Ze
eindigde als nummer elf. Idrisova prolongeerde
haar titel van 2004.
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Eindstand
Meisjes:
Junioren
1 Natalya Shestakova
2 Elena Miskova
3 Ruta Navickaite
6 Saskia Veltman
10 Rianka Rentmeester
18 Carlijn Aalbers
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Heike Verheul

De Nederlandse jongens
Bij de jongens tot en met negentien jaar behaalde de zeventien jarige Pim Meurs de zesde
plaats. Voor een eerstejaars junior een prima
prestatie. Vooral zijn overwinning op Michalichenko uit Wit-Rusland sprong in het oog.
Boudewijn Derkx en Klaas Hendrik Leijenaar
speelden beiden ook enkele goede partijen,
maar beiden bleken niet goed genoeg in vorm
te zijn om een echte rol van betekenis te
kunnen spelen. Roberts Misans uit Letland
bleek in deze categorie de sterkste te zijn.
De aspiranten Pieter Steijlen, Robin Vogelaar
en Yuen Wong deden niet mee voor de hoogste plaatsen. In deze leeftijdsgroep wist
Nikolaj Gulyaev uit Rusland zijn landgenoot
Aynur Shaybakov verrassend voor te blijven.
De welpenjongens kwamen nog veel te kort.
Erik van Rossum, Pepijn van den Brink en
Rutger Oscam speelden net als de welpenmeiden voor het eerst met een seniorentempo.
De jongens speelden echter veel sneller dan de
meiden. Ze werden daar door de begeleiders
Martijn de Jong, Henk en Nina Hoekman ook
nadrukkelijk op gewezen. Verrassend was het
optreden van de Franse welp Kevin
Machtelinck. Pas in de slotronde werd hij
door de Pool Szymon Morzy
gepasseerd, omdat hij het
onderlinge duel verloor.
De ster vanuit het Nederlandse
perspectief was pupil Roel
Boomstra. In mei was hij in
Culemborg al Nederlands
kampioen bij de pupillen
geworden. Eerder dit jaar had
hij aangegeven behoefte te
hebben aan mentale training.

En deze training wierp hier
in Polen zijn vruchten af.
Het spel van Roel was
overtuigend en doeltreffend. De voornaamste
concurrentie kwam van
drie Russen en een
verrassende Italiaan. Tegen
het gewapend beton van
Saskia Veltman
Konstantin Kovalevsky kwam
hij niet verder dan remise. In de zevende
ronde liep Roel tegen een nederlaag aan tegen
Ruslan Okonesnikov. Hij wist zich er snel
overheen te zetten en hij won zijn twee
laatste partijen overtuigend. En tenslotte op
een haar dus de Europese titel gemist. De
beide andere pupillen Nick Hoving en Sjoerd
ten Brinke behaalden posities in de subtop en
in de middenmoot.
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13
13
12
11
10
9

Pupillen
1 Volga Fedarovich
2 Aliya Aminova
3 Anastasiya Glebova
6 Heike Verheul
15 Karlijn Overes
18 Vicky Andriessen

14
14
13
11
9
8

17
13
13
11
10

Jongens:
Junioren
15
1 Roberts Misans
13
2 Kirill Chulkov
12
3 Ihar Mikhalchenko
11
6 Pim Meurs
10 Klaas-Hendrik Leijenaar 10
10
14 Boudewijn Derkx

De slotdag
Na zes dagen en negen ronden was het
hoofdtoernooi gespeeld. Op de slotdag was er
nog het traditionele Blitz toernooi. Saskia
Veltman wist hierin de enige Nederlandse
medaille te behalen. Ze pakte het brons achter
opnieuw Miskova en Shestakova. Op de slotdag vertelde Rima
Danileviciene aan mij,
dat de EDC komend
seizoen graag een EK
voor spelers van 19 tot
en met 22 jaar zou
willen organiseren.

Aspiranten
1 Matrena Nogovicyna
2 Evita Zile
3 Natalia Sadowska
5 Mei-Jhi Wu
8 Judith van Beek
12 Laura Andriessen

Welpen
1 Ajgul Idrisova
2 Monika Pyrcz
3 Lotte Aleven
5 Bente Verheul
11 Anna Kosters

Foto’s Henk Stroetinga

De zes andere Nederlandse meiden presteerden naar behoren. Een ferme eindsprint bezorgde Judith van Beek de achtste plaats bij
de aspiranten. Laura Andriessen was moeilijk
te verslaan, maar ze won zelf ook erg moeilijk.
Rianka Rentmeester begon sterk en viel
daarna wat terug. Carlijn Aalbers krijgt nog
weer een nieuwe kans op een volgend EK. En
dit geldt ook zeker voor de pupillenmeiden
Karlijn Overes en Vicky Andriessen.

14
13
13
10
9
8

Aspiranten
1 Nikolaj Gulyaev
2 Aynur Schaibakov
3 Olexander Saponenko
9 Robin Vogelaar
19 Yuen Wong
21 Pieter Steijlen

14
13
13
11
9
9

Pupillen
1 Konstantin Kovalevskij
2 Roel Boomstra
3 Ruslan Okoneshnikov
10 Nick Hoving
16 Sjoerd ten Brinke

15
15
13
11
10

Welpen
1 Szymon Morzy
2 Kevin Machtelinck
3 Edgaras Petrauskas
13 Pepijn van den Brink
18 Erik van Rossum
21 Rutger Oskam

14
13
13
9
8
7

Voor de beginner
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Een tijdje geleden ontving ik van Arman Sjachov een zelfgemaakte compositie.
Zie het eerste diagram. De opdracht luidt: zoek voor wit de winnende
zevenklapper. Ook jij kunt een zetje maken en naar mij opsturen. Van alle
inzendingen komt de mooiste combinatie in deze rubriek. Voor diagram 122 tot
en met 129 geldt: wit is aan zet en wint door een fraaie combinatie. Bijzonder
zijn deze keer de laatste drie standen. Daarin wint wit niet door een directe
combinatie, maar door een forcing. Wit dwingt zwart eerst de verliezende
zet(ten) te doen en slaat dan pas toe. Let in deze drie standen goed op het
eindspel. Veel plezier en succes!

Alex Mathijsen
Lange Hezelstraat 113
6511 CG Nijmegen
06-24534195
bondsbureau@kndb.nl

Diagram 121
Arman Sjachov

Diagram 122

Diagram 123

Diagram 124

Diagram 125

Diagram 126

Diagram 127

Diagram 128

Diagram 129

Diagram 130

Diagram 131

Diagram 132

Spelregels voor de laddercompetitie:
voor 24 december 2005, anders tellen je oplossingen niet mee.
• Inzenden
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.

Oplossingen serie 10
109.1.22-17 11x31 2.33-29 35x22 3.29x36 met
winst door oppositie.
110. 1.43-38 16x27 2.40-34 29x40 3.49-44 40x49
4.47-41 49x32 5.37x10 en nu het leuke
eindspelletje 5...27-32 6.10-5 32-38 7.5-32
38x27 8.41-37
111. 1.27-21 23x41 2.21x5 met op 2...41-46
3.5x37 46x43 4.49x38 en op 2...41-47 3.5x41
47x43 4.49x38
112. 1.24-19 26x39 2.19-13 15x35 3.13x44
113. 1.27-21 26x17 2.28-22 17x28 3.38-32 20x29
4.32x1
114. 1.33-29 24x22 2.40-34 30x39 3.49-43 31x42
4.48x37 39x48 5.41-36 48x31 6.36x27
115. 1.34-29 24x44 2.43-38 44x22 3.37x10
116. 1.32-28 37x46 2.28-23 18x38 3.49-43 38x40
4.45x5
117. 1.47-41 36x40 2.39-34 40x18 3.32x34
118. 1.50-44 40x36 2.37-31 36x18 3.33x2
119. 1.35-30 39x37 2.47-42 24x44 3.49x40 37x48
4.40-35 48x30 5.35x24
120.1.32-28 38x49 2.48-42 49x35 3.24-19 14x32
4.42-38 35x42 5.47x9 3x14 6.50-44 met
winst door oppositie.
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De ladderstand
In de vorige rubriek stond een foute
inleverdatum! Daardoor heb je misschien wel
ingezonden, maar er nog geen punten bij
gekregen. Pas de volgende keer is je score dan
aangepast.
109 punten: Mariska Bos, Thomas Vermeulen
107 punten: Rik Verboon
97 punten: Feroz Amirkhan, Henk
Stunnenberg
96 punten: Rosa Vermeulen
95 punten: Martijn de Leeuw
93 punten: Bastiaan de Gunst
86 punten: Tim Endstra, Marten Heikoop,
Jeroen de Veth
84 punten: Willem Hoek
83 punten: H. Groeneveld
82 punten: Gideon de Bruin
76 punten: Roel Boomstra
75 punten: Luuk Maters
74 punten: Ben Endstra, Roel v.d. Hek, Willem
Stunnenberg, Angelo Tasidjawa, Maarten
Teunisse, Sven Verkade*
73 punten: Martin van Meerkerk, Arman
Sjachov
72 punten: Henk-Jan van den Berg, Arwin
Lammers, Harmjan Lammers, Bas van Velsen
71 punten: Jos Plijter
70 punten: Henk van Keulen*
67 punten: Anne Wouda
65 punten: Dirk-Jan van Luijtelaar*
63 punten: Reneé Doeleman, Wesley Gademan
60 punten: Arda Disveld, Ester van Muijen,
Wouter Sipma, André van Steenbergen*,
Michiel Torn, Danny Wattel

32 punten: Johan Ottens*, Simon Verstegen*
59 punten: Benjamin Pruijs, Hasmik Sjachov,
31 punten: Conall Sleutel, Maaike Vermeer*,
Arie v.d. Weteringh
Marjolein Zinkhann*
58 punten: Arjan Mourits*
30 punten: Jasper Annen*, John Benjamins*
57 punten: Tobias Pohan Simandjuntak
29 punten: Simon Brenkman*, Eric Louwers*
56 punten: Stephan de Boer
24 punten: René Alderliesten, H. van Beek,
55 punten: Eric Druyff*
Fiona van den Berg, Jacco Bos, Bas van Enge54 punten: Geoffrey Boere*
len, Petra v.d. Groep, Wouter van der Klis,
52 punten: Nick Hoksbergen
Joppe Lemmen, Roald Looge, Jelle van Rossum,
49 punten: Steven Manders*
Veronique Verheijen*, Gerrit de Zwart*
48 punten: Thijs
23 punten: Koos van
Alderliesten, Wout
Amerongen, Max Vierhout,
Aleven, Pepijn van den
Maarten de With
Brink, Marienes van
naars
De drie prijswin
22 punten: Joshua Hobbelink*,
Genderen, Thijs Gerritsen,
s, Thomas
Mark ter Hofte*, Joey Nijstad*
Dallas Koops*, Kevin
zijn Mariska Bo
k Verboon.
Ri
21 punten: Kaspar Heijnen*
Meurs, Matthias
Vermeulen en
ische grens van
ag
14 punten: Romke Panstra*,
Moesker, Roland de
m
de
n
zij
e
Julli
gestoken.
Rijke*, Bertus Scheer,
Ysbrand Panstra*
100 punten over
d!
er
ite
Michel Stempher,
12
punten: Lotte Aleven, Ralf
lic
fe
Van harte ge
e
lli
ju
Brenda van
Harsveld,
Machteld Jansen
en
ijg
kr
Het prijsje
d.
Voorthuizen*, Thijs Wisse*
Verplanke,
Dirk
Joosten, Bart
ur
tu
es
eg
to
binnenkort
47 punten: Jan Jaap de
Lugthart*, Edith Rap, Niels Verboon,
Heer, Folkert Jansen, Heike
Stefan de Vink*, Joep Voorn, Dannie
Verheul
de Vos*
45 punten: Luuk van Helden
11 punten: A. Finders, Derk-Jan Riesthuis
44 punten: Bren Schaap*
7 punten: Eline Manders*
37 punten: Nick Hoving
36 punten: Arjan Bemelmans, Rose van
Brandenburg, Thijs van den Broek, Maaike
Hendriks, Jeroen Koppelman, John B. Reade,
Sjoerd Rijpkema, Ritchie Wijnker, 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*

Prijswinnaars

d
g
a
a
l
Ges
Geslaagden

Geleen

Damclub Amstelveen

Dinsdag 27 september zijn in Geleen bij
Cema/DVZ de volgende diploma’s behaald:
Wiersma-wit: Anne Schippers, Wiersma-zwart:
Kirill Blokker, Sijbrands-wit: Michelle
Roumans, Springer-zwart: Martijn van Gortel.

Bij Damclub Amstelveen zijn na examens weer
diploma’s uitgereikt. Voor het Van der Waldiploma slaagden: Fenna Levenbach, Frank van
Schaick en Simon Fritschy. Het Wiersma-wit
diploma werd behaald door Judith Fritschy en
Simon Fritschy. Beiden slaagden ook voor
Wiersma-zwart.

Lelystad
Deze kinderen zijn het afgelopen seizoen
geslaagd voor het Van der Wal diploma in
Lelystad: Mike Ultzen, Lars Veldhuis, Reitze
Jansen, Thomas Kooi, Andres Escobosa, Mark
Lettinga, Anouk Veldhuis, Steven Kooi, Jeroen
Butterman, Dirk Pieter Pastor, Andres
Escobosa. Voor het Wiersma en Van der Wal
diploma is geslaagd: Johnno Pastor.

Basisscholen Amstelveen
Om het aantal jeugdleden van DCA uit te
breiden, werd in Amstelveen het initiatief
genomen om op school les te gaan geven. Dit
mede naar aanleiding van de actie van de
KNDB om informatieve folders voor scholen
beschikbaar te stellen. Op in groep zes van de

Joost van den Vondel gaf DCA-voorzitter Henk
Fokkink damles aan 24 kinderen, die allemaal
slaagden. Bij basisschool De Cirkel slaagden
achttien kinderen uit groep zeven en acht.
Alle kinderen werden lid van DCA. Op beide
scholen ontvingen de leerlingen een door DCA
ontworpen diploma. Bovendien werd er een
competitie gespeeld, waarvoor op de slotdag
bekers en medailles en oorkonden werden
uitgereikt.
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Damkalender

25:

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

25:

26:
= alleen voor jeugddammers
= open voor senioren én
jeugddammers

November 2005
26:
Nationale Competitie 6e
ronde.
27:
IJmuiden. Van der Wiele
jeugdtoernooi. W. Winter
(0626) 71 27 93.
29-4/12: Zoutelande. EK veteranen.
KNDB (026) 495 23 09.
December 2005
3:
Clubcompetitie aspiranten en pupillen.
3:
Bolsward. Fortis Bank-toernooi. F.M. Mol (0515) 57 31 79.
10:
Nationale Competitie 7e
ronde.
17:
CAT/CJT - Surinaamse spelers
in Nederland.
17:
Wateringen. Jubileum sneldamtoernooi VELO. J. de
Koning (0174) 29 36 78.
17:
Assendelft. Jo Geuke
Toernooi voor jeugd t/m 19
jaar. M.F. van Zanen (075) 687
19 07.
27:
Maarsbergen. 11e Kersttoernooi. E. van Egdom (033)
286 13 03.
28/29: Westerhaar. Damnacht
Aalderink Witte van Moort.
J. Lensen / Witte van Moort
(0546) 65 92 22.
28:
Internet. 2e International On
Line Tournament. R. Vandecaetsbeek + (089) 24 00 04.
29:
Wamel. 28e Open Sneldamkampioenschap.
W. Duifhuis (0487) 59 45 81.
29:
Utrecht. OG Wessels-toernooi.
C. van Wijk (0346) 24 13 65.
29:
Leeuwarden. Open FK Rapid.
H. Posthumus (0512) 51 61 99.
30:
IJmuiden. Oudejaarstoernooi.
J. Schouten (023) 526 39 16.
30:
‘s-Gravenpolder.
Internationale damdag.
J. Veerhoek (0113) 64 96 82.
Januari 2006
7:
Nationale Competitie 8e
ronde.
7:
Den Ham. Nieuwjaarstoernooi.
J. Braakman (0546) 64 50 85.
7:
Woudsend. 49e Nieuwjaars
damdag. S. Reekers (0514) 59
16 39.
8:
IJmuiden. Van der Wiele
jeugdtoernooi. W. Winter
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Indien geen contactpersoon staat
vermeld, informatie bij KNDB:
Tel. (026) 495 23 09.

(0626) 71 27 93.
14/15: Papendal. Halve finale NK
algemeen en vrouwen.
21:
Nationale Competitie 9e
ronde.
28:
Sint Jansklooster. Alukan
damtoernooi. G. Boxum (0527)
24 68 44.
28/29: Papendal. Halve finale NK
algemeen en vrouwen.
Februari 2006
4:
Nationale Competitie 10e
ronde.
5:
IJmuiden. Van der Wiele
jeugdtoernooi. W. Winter
(0626) 71 27 93.
11/12: Papendal. Halve finale NK
algemeen en vrouwen.
11:
De Lier. Sneldamdag.
P. Boekestijn (0174) 51 22 34.
11:
Hardenberg. Wildkamp
damtoernooi. H. Veltink (0523)
26 27 81.
18:
Nationale Competitie 11e
ronde.
25/26: Papendal. Halve finale NK
algemeen en vrouwen.
25:
Zwartsluis. TAMEK damtoernooi. J.J. van Wendel (038)
386 76 62.
28:
Den Haag. Open sneldamkampioenschap (meerdere avonden). J. Kos (070) 389 03 84.
Maart 2006
4:
Nationale Competitie
promotie/degradatie.
4:
Sneldamtoernooi DeZ
Schoonhoven. B. de Hoop
(0182) 38 37 31
11:
Bondsraadvergadering.
11:
Katwijk. KRV-jeugdtoernooi. C. de Leeuw (071)
403 25 18.
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.

november 2005

Heino. Damdag. J.F. Gerritsen
(0572) 39 23 02.
Harlingen. 40e Volhardingtoernooi. W. Leijenaar (0517)
43 35 88.
Centrale training aspiranten, meisjes en pupillen.

April 2006
1-2: Lent. De nacht van Lent.
M. Wijers (0616) 20 86 22
8:
Nationale jeugddamdag.
8-22: NK algemeen.
11:
Den Haag. Open sneldamkampioenschap (meerdere avonden). J. Kos (070) 389 03 84.
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 NK
veteranen. 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 Barnsteentoernooi. P.F. Koops (033) 298
75 41.
6:
KNDB-beker 1e ronde.
9:
Den Haag. Open sneldamkampioenschap (meerdere avonden). J. Kos (070) 389 03 84.
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.
3:
Wageningen. WSDV
jubileumtoernooi voor welpen,
pupillen en aspiranten.
G. Zijlema (0344) 62 17 87
3:
Valkenburg. Heuvelland
sneldamtoernooi.
L. Pietershove (043) 601 67 98.
10:
Centrale training subtop,
junioren en vrouwen.
11:
Centrale training aspiranten, 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.
15-22: Den Haag. Axioma Open 2006.
A. Kruyshoop (0640) 01 86 52.
23-29: Nijmegen. Nijmegen Open
2006. P. Visser (026) 325 68 69.

Oplossing vraagstuk Andreas Kuyken
van pagina 23.
Je doet het inderdaad perfect!
1.24-19! 6-11!
Natuurlijk. Na 20-25 2.19-14!
9x20 3.15x24 is het over!
2.15x24 17-21 3.28x6 21x32 en de
daverende eerste verrassing
4.38x27!!! Zwart moet wel
doorgaan met combineren 7-11
5.6x17 12x32 6.37x28 26x46 zie
diagram!
En de magie: 7.19-14!!! De zwarte
dam moet naar 29: 46x29
8.14x34 met winst door
oppositie.

Panorama 53
Wim van Mourik
St. Jacobslaan 94
6533 BV Nijmegen
(024) 356 52 32

Wereldrecord
stenen damtafels
op De Dam en een onopgelost raadsel
Wie over De Dam in Amsterdam loopt bij het Nationaal
Monument en het Koninklijk Paleis kan niet om de grote
zitbanken heen die daar zijn geplaatst. In het hart van
Amsterdam, is de enige sport vertegenwoordigd die er thuis
hoort: het damspel. En niet zomaar, de 16 zitbanken met 100
ruiten damborden vormen waarschijnlijk wereldwijd de
grootste buitenexpositie van onze denksport. Een plaats
waardig in het Guinness Book of Records.
Op De Dam stonden ooit twee
damtafels volgens Het Damspel. De
tafels werden in 1979 door de Rabobank aangeboden aan de Gemeente Amsterdam bij haar 75-jarig
bestaan. Waar deze zich nu echter
bevinden is onduidelijk; een slordigheid van de Gemeente Amsterdam. Wie nog eens wil zien hoe de
damtafels in gebruik waren, neemt
een kijkje in oude nummers van
Het Damspel. In 1979 bijt de
befaamde wethouder Jan Schaefer
het spits af met oud-wereldkampioen Iser Koeperman als tegenstander, om het damseizoen te
openen. In 1980 volgen Wim de
Jong en Jo Jaspers, voorzitter van de
Amsterdamse Sportraad. In 1981
wethouder Gert Jan Wolffensperger
met Jannes van der Wal. In 1982 is
het Rob Clerc met wethouder
Heerema. In 1983 legt Burgemeester
Ed van Thijn het af tegen pupillenkampioen 1982 Marco Wiering. Op
een zoektocht naar gegevens bij de
Gemeente Amsterdam over de
huidige banken kwam de vraag
over de verblijfplaats van de Rabo
damtafels ter sprake bij medewerker Barend Jansen van Stadsdeel
Amsterdam Centrum, Dienst
Openbare Ruimte. Hij gaf aan dat
bij de herinrichting van het plein in
1997-1998 de tafels terecht zijn
gekomen op een stadswerf en later
vermoedelijk weer verhuisd naar
een andere stadswerf. Telefonisch
contact met het Gemeente archief
en het Semi-statisch Archief
leverde vooralsnog niets op. Wie
wil er een nieuwe speurtocht

opzetten om deze damtafels weer
in gebruik te kunnen nemen of te
herplaatsen? Het zou zonde zijn als
deze fraaie natuurstenen damtafels
definitief buiten beeld zouden
raken. Iets om uit te zoeken door
Amsterdamse dammers?

Waarom verdwenen de tafels
van De Dam?
De verdwijning kan worden begrepen uit een interview van Frans
Heddema met drs. Guusje ter Horst,
wethouder van Amsterdam, in
“Binnenstad 161, december 1996”.
Geciteerd werd uit de nota Ruimte
voor Kwaliteit: -Een ruimte krijgt
kwaliteit doordat ze leeg is, doordat
er niet te veel op en in staat. De
visuele aantrekkelijkheid van de
binnenstad komt pas tot haar recht
als er weinig aan wordt toegevoegd-. Guusje ter Horst:
“(...) Overal in de wereld zie je nu
dat bij het werken aan de openbare
ruimte een soort rust optreedt; dat
er minder met tierlantijnen wordt
gewerkt.” (...) “De Dam en het
Koningsplein zullen het volgende
voorbeeld worden. Begin volgend
jaar (1997 WvM) wordt de eerste
stap gezet bij het opknappen van
De Dam. Het plein lijkt nu een
uitstalkast van fabrikanten van
borden, palen en kastjes. Die
etalage wordt zo leeg mogelijk
gemaakt (...). “We willen van de
Dam het mooiste plein van Nederland, zo niet van West-Europa
maken, het moet een plein worden
dat zich van gevel tot gevel uitstrekt zonder storende hinder-

Damtafel met opschrift: DAMMEN OP DE DAM 15-9-1979 Rabobank
en logo.
Oud-wereldkampioen Iser Koeperman en wethouder W. Etty spelen
de openingspartij van het damseizoen op 29 augustus 1987.
Foto: Capital Press Amsterdam (Schiphol).

nissen. We gaan nu naar alternatieven kijken en die worden
ingepast in het ‘masterplan’ dat
door Simon Sprietsma, de man die
ook het Spui heeft gedaan, wordt
opgesteld. (...) “Bij de nieuwe Dam
hoort trouwens ook nieuw straatmeubilair. Er komen bankjes met in
het midden damborden.”

Zitbanken aan de zuidzijde
van De Dam (parallel aan
de Paleisstraat)
Foto: Wim van Mourik

vervolg >>

35

Panorama 53
Wim van Mourik

De Dam met
Nationaal Monument.
Onder de bomen
rechts bevinden zich
zes zitbanken. Boven
het achterste deel van
de tram staan vijf
zitbanken. Links een
rij van vijf zitbanken,
te zien rechts naast de
gedenknaald.
Foto : Maarten Brante,
Metro 19 juli 2005.
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16 nieuwe zitbanken annex damtafels
De banken zijn ontworpen door de
architect Simon Sprietsma. Voor de
uitvoering zorgde Petrumus
Natuursteen, “Meesters in Steen”,
in Heusden. De vragen afgevuurd
op de firma werden door Jan
Stevels uitstekend beantwoord.
Samengevat: De huidige zitbanken
annex damtafels zijn in twee
fasen tot stand gekomen. De
Gemeente Amsterdam besloot in
1998 om 8 zitbanken te plaatsen
voor het Paleis. Bij de gehele
reconstructie van De Dam zijn in
2002 nog 8 zitbanken bijbesteld.
De situatie is nu zo dat er aan de
noordkant van het Nationale
Monument zes zitbanken staan
opgesteld en op het plein voor het
Koninklijk Paleis twee rijen van
ieder vijf banken, aan de
noordkant vijf parallel aan de
Mozes en Aaronstraat en aan de
zuidkant vijf parallel aan de
Paleisstraat. De steensoort is Bleu
Breton, gepolijst, afkomstig uit
Bretagne, Frankrijk. De forse
banken hebben de afmetingen:
300 x 100 x 25 cm, met een voet
van 200 x 70 x 23 cm. De
damborden zijn samengesteld uit
RVS blokjes en granieten blokjes.
Deze zijn als een compleet
dambord samengesteld en veran-

kerd in een uitsparing in de granieten zitbanken. De banken zijn
voorzien van 3 roestvrijstalen
doken van 10 cm rond. De opdracht
was om de banken demontabel te
maken. Petrumus heeft voor de
banken funderingsvoeten
gemaakt, met daarin opgenomen 3
bronzen bussen. De banken passen
hierin met de roestvrijstalen
doken. Demontabel is nodig i.v.m.
plechtigheden, kermissen en
andere festiviteiten. Wanneer de
banken weggehaald worden door
transportbedrijf Saan dan gebeurt
dit met specifieke hulpmiddelen
zoals een vrachtwagen met een
kraan waarbij de banken in een
stalen juk worden geplaatst. Deze
16 jukken zijn ook door Petrumus
ontworpen en geleverd met een
aparte bovenbekleding van hout
om beschadiging te voorkomen.
Wanneer de banken weggehaald
zijn, komen de bronzen bussen
vrij, welke afgesloten worden met
een speciaal deksel met
bajonetsluiting. De eerste bank is
officieel geplaatst door de toenmalige wethouder. Direct na
plaatsing zaten er mensen op. Ze
doen dus goed dienst voor wie er
ook maar wil rusten of dammen
in Amsterdam.

Peter Hoogteijling met op de
achtergrond het Nationaal
Monument, september 2002.
Foto : Gerlinde de Geus.

Wilt u ook iets doen in uw
gemeente met een natuurstenen damtafel? Jan Stevels zal
u graag te woord staan bij:
Petrumus Natuursteen in
Heusden,
Industrieweg 4 B, 5256PN,
telefoon: 0416-665020.

