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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.

Zwartspeler

Witspeler

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.

Uw toernooi in Het Damspel? Neem contact op met de redactie.

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.

De damnotatie uitgelegd
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Tijdens het wereldkampioenschap dammen voor vrouwen
heeft Nina Hoekman het brons gewonnen. Zij eindigde met
twee andere vrouwen op de derde plaats, maar doordat zij
als enige van de drie een plusremise behaalde, werd zij de
hoogst geklasseerde. De andere Nederlandse deelneemster
aan het WK, Vitalia Doumesh, eindigde op de achtste plaats.

Het was de Oekraïense Darya
Tkatchenko die als jongste deel-
neemster de wereldtitel binnen-
haalde. Ruim een jaar eerder werd
zij ook al Europees kampioene.
Tkatchenko eindigde uiteindelijk
twee punten voor de nummer
twee, de Wit-Russische Irina
Paskevitch, en drie punten voor
Hoekman. Tkatchenko neemt de
wereldtitel over van de Nederland-
se Olga Kamychleeva, die niet in
Italië kon zijn om haar titel te ver-
dedigen. Daarnaast miste Neder-
land ook de zwangere Tanja Chub.

Bij het ingaan van de laatste ronde
stond Tkatchenko ook al twee
punten voor op haar achtervolgers
Paskevitch en Ludmila Litvinenko.
De koploopster ging echter niet
voor een veilige remise, maar pakte
de volle winst tegen Vitalia
Doumesh. Pashkevitch won, zoals
verwacht, van de Mongoolse
Khishigbayar, maar Litvinenko wist
als enige witspeelster niet te
winnen. Het werd remise tegen
voormalig wereldkampioene
Tansykuzjina.
Nina Hoekman profiteerde hiervan.
Zij had al een eindspurt gemaakt,
door in haar laatste vier wedstrij-
den zeven punten te behalen. Door
haar overwinning op voormalig
wereldkampioene Zoya Golubeva,
kwam ze samen met Litvinenko en
Guzel Georgieva, de vrouw van
Georgiev, op de derde plaats. De
plusremise in de vijfde ronde tegen
de uiteindelijke kampioene
Tkatchenko, bracht Hoekman het
brons. Bijna won Hoekman die
wedstrijd van Tkatchenko, maar de

laatste vocht met succes voor
remise. Hoekman verloor tijdens
het WK maar één wedstrijd. Dit
gebeurde tegen landgenote
Doumesh. Doumesh wist ook te
winnen van de twee laagst
geklasseerde speels-ters,
Khishigbayar en Arleo, maar
daartegenover stond het verlies
tegen de speelsters uit de top vier
(behalve tegen Hoekman). Vitalia
Doumesh eindigde met een score
van vijftig procent op een gedeelde
zevende plaats. Ze werd naar de
achtste plaats verwezen doordat
Golubeva maar liefst drie plusre-
mises scoorde, waaronder tegen de
nieuwe wereldkampioene.
Doumesh bleef echter Olga Balthazi
voor door een plusremise op Elena
Milshina. Deze nummer twee van
het laatste EK kwam nu niet verder
dan een tiende plaats.
Aangezien het wereldkampioen-
schap in Italië werd gehouden,
mocht er natuurlijk een Italiaanse
meedoen. Nu staat Italië vooral bij
de vrouwen niet echt bekend als
een damland en Anna Arleo mocht
tegen de vrouwelijke wereldtop dan
ook als schietschijf fungeren.
Absolute dieptepunten waren het
verlies van Arleo in vijf zetten tegen
Balthazi en in zeven zetten tegen
Milshina. Tegen Balthazi liep Arleo
in de Haarlemmer(!) (32-28, 18-23, 37-
32) en ook tegen Milshina was een
klein zetje in de beginfase genoeg.
Tijdens de negende ronde bleek de
speelzaal ernstige gebreken te ver-
tonen. De verlichting werkte niet
meer. Maar geen nood, de Italianen
brachten redding. Met kaarsen. Zo
kon de negende ronde toch nog

gespeeld worden. Op de website
schreven de Italianen: “No electri-
city…but the games must go on.
How to play in emergency situa-
tions.” (Geen elektriciteit, maar de
partijen moeten doorgaan. Hoe te
spelen in noodsituaties.) Daarbij
waren foto’s geplaatst van speels-
ters die in het donker, hun bord
enkel verlicht door kaarsen, hun
partijen speelden.

Naam Land 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tot.
1 Darya Tkatchenko Oekraïne • 2 1- 1 2 1 1- 2 1 2 2 2 17--
2 Irina Paskevitch Wit-Rusland 0 • 1 2 1 2 0 2 1 2 2 2 15
3 Nina Hoekman Nederland 1+ 1 • 1 1 1 2 0 1 2 2 2 14+

4 Ludmila Litvinenko Oekraïne 1 0 1 • 1 1 2 2 1 2 1 2 14
5 Guzel Georgieva Rusland 0 1 1 1 • 1 1 1 2 2 2 2 14
6 Tamara Tansykuzjina Rusland 1 0 1 1 1 • 2 1 1 2 1 2 13
7 Zoya Golubeva Letland 1+ 2 0 0 1 0 • 1+ 2 1+ 1 2 11+++

8 Vitalia Doumesh Nederland 0 0 2 0 1 1 1- • 1 1+ 2 2 11
9 Olga Balthazi Oekraïne 1 1 1 1 0 1 0 1 • 1 2 2 11
10 Elena Milshina Rusland 0 0 0 0 0 0 1- 1- 1 • 2 2 7--
11 Mijgee Khishigbayar Mongolië 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 • 2 5
12 Anna Arleo Italië 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0

Nina Hoekman
derde op WK vrouwen

Darya Tkatchenko

Nina Hoekman
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Voorrondes
Op zondag 13 november jongstle-
den trokken 66 dammers in alle
vroegte naar Woerden. Voor het
eerst werd er een Nederlands
Kampioenschap Rapid dammen
gespeeld. Er werd gespeeld volgens
het Fisher systeem, met 20 minuten
plus 5 seconden per zet, per speler
per partij. Drie categorieën, ver-
deeld over twee groepen speelden
zeven ronden Zwitsers om te be-
palen wie zich zouden plaatsten
voor de finale op 27 november! De
spelers met een rating tot 900
speelden meteen al om de prijzen
en natuurlijk om de titel. Joppe
Lemmen uit Bemmel werd de
eerste Nederlands Kampioen Rapid
Dammen in zijn klasse. Joppe
bevond zich de gehele dag al in de
bovenste regionen van zijn groep
(een gecombineerde groep van de
tot 900 en tot 1100 spelers). Vanaf
ronde vier stond hij permanent op
de eerste of gedeeld eerste plek.
Uiteindelijk eindigde Joppe met 11
punten bovenaan. Hij plaatste zich
dus op fantastische wijze voor de
finale en is hoogst geëindigde
speler met een rating tot 900. De
nummer twee met een rating tot
900 is geworden Cees de Leeuw,
jeugdleider van Rijnsburg. Vanuit
de gecombineerde B en C groep
plaatsten zich uiteindelijk uit alle
windstreken dammers voor de
finale. Leo van der Galiën uit
Friesland werd 15e, maar moest op

27 november verstek laten gaan.
Zijn plaats werd ingenomen door
Ronald Turenhout van RDC
Rijnsburg. Gevochten om een plekje
bij eerste 16 werd er ook in de
hoofdgroep (spelers met een rating
van meer dan 1100). En dat bleek
behoorlijk lastig. Sterke spelers als
Frank Teer, Cor van Dusseldorp,
Martijn van Gortel en Wouter
Ludwig lukte het ditmaal niet.
Andere spelers plaatsten zich tegen
eigen verwachting in door de
laatste ronde te winnen. Arjen de
Mooij liep in een combinatie tegen
Han Seinhorst, maar wist toch te
winnen omdat de combinatie niet
helemaal goed afliep. Martin de
Jong van Samen Sterk uit Hazers-
woude Dorp kwam na de laatste
ronde stralend bij de bar aan: “Ik
heb gewonnen, sta nu op plus één.
Dan heb ik me toch wel geplaatst?”
Het slachtoffer van Martin was
Anko Baksoellah van Damclub Den
Haag. Ook in de top was het erg
spannend. De nummers 1 t/m 4
haalden allemaal 10 punten. De
weerstandspunten bepaalden dus
de eindrangschikking. Ook die
lagen dicht bij elkaar; Hein Meijer
59, Danny Slotboom 58, Boudewijn
Derkx 57 en Erik Hoogendoorn 55.
Al met al waren na ongeveer 7 uur
spelen de 32 finalisten bekend.

Finale
Twee groepen van 16 spelen in de
finale knock-out, de groep met
rating tussen de 900 en de 1100 en
de groep met een rating van boven
de 1100. Om de totale eindstand te
bepalen speelden alle spelers wel
vier ronden. Het systeem was als
volgt. Een tweetal speelde één
partij en de winnaar ging door.
Werd het remise dan volgde er een
barrage. Voor de barrage kregen
beide spelers 15 minuten om als
eerste te winnen van de tegenstan-
der, ongeacht het aantal partijen
dat daar voor nodig was. Tijdverde-
ling en stalen zenuwen speelden
hierbij een belangrijke rol. De eerste

ronde van de knock-out finale
speelden de nummer 1 uit de voor-
ronde tegen de nummer 16, de
nummer 2 tegen 15, enzovoorts. In
theorie zouden dan de nummers 1
t/m 8 uit de voorrondes door
moeten gaan. In de praktijk was dat
niet zo. In de hoofdgroep wisten
Jeroen Kos, Brion Koullen en Jasper
Lemmen respectievelijk de nummer
3(!) 7 en 8 uit de voorrondes te ver-
slaan. Uiteindelijk zouden alle drie
stuklopen tegen Anton van Berkel.
Jeroen in ronde 2, Brion in ronde 3
en Jasper in ronde 4. In de andere
groep (rating tussen 900 en 1100)
was precies andersom. Daar wisten
vijf spelers te winnen van de
nummers 1t/m 6 uit de voorrondes.
Zo drongen Willem Knevel, Lou
Pietershove, Piet Leijenaar, Martin
van der Sluis en Cees de Leeuw door
naar ronde 2. Willem, Martin en
Cees sneuvelden vervolgens in
ronde 2 en Lou en Piet in ronde 3.
Van de 32 partijen eindigden er in
de hoofdgroep 14 in remise en
moesten dus beslist worden met
een “sudden death” barrage. In de
andere groep waren dat er 13. Deze
manier van barrage spelen zorgde
voor veel spektakel. Wim Bremmer
en Daan van Os maakten er, na een
remise in ronde 1, een sport van om
zoveel mogelijk barragepartijen in
de vijftien minuten te persen.
Uiteindelijk ging Wim er met de
overwinning vandoor. Op een
soortgelijke wijze verliep het na
ronde 1 ook voor Erik Hoogendoorn
en Peter Schellekens. Deze strijd
werd gewonnen door Erik.

Groep rating tussen 900 en 1100
In deze groep was het ontzettend
spannend. In de voorrondes eindig-
den Joppe Lemmen en Jurjen Tholel
respectievelijk als eerste en tweede.
Het lag in de lijn der verwachting
dat deze beide heren de finale
ronde tegen elkaar zouden spelen.
Jurjen bereikt soepel de finale door
zonder barrage Dieter van Gortel,
Martin van der Sluis en Piet

door Nadine van Tiel

Eerste Nederlands Kampioenschap

Rapid Dammen

Jurjen Tholel - Joppe
Lemmen
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Leijenaar te verslaan. Bij Joppe gaat
het in de eerste en tweede ronde
ook soepel. Hij verslaat Ronald
Turenhout en Cees de Leeuw, de
beide mannen van RDC Rijnsburg.
Maar dan in ronde 3 wordt het
spannend. Een remise tegen Lou
Pietershove betekent een sudden
death barrage. En een zinderende
wordt het en de gemoederen lopen
hoog op, heel hoog. Uiteindelijk
weet Joppe toch te winnen en
speelt daardoor inderdaad de
laatste ronde tegen Jurjen om de
eerste plaats. Voor Joppe dus de
mogelijkheid om niet alleen kam-
pioen te worden in de categorie van
rating tot 900, maar ook in de
groep erboven. Helaas gaat dat aan
zijn neus voorbij. Jurjen Tholel wint
en verovert de titel.

Hoofdgroep, rating boven de 1100
In deze groep was Hein Meijer de
favoriet. Hij plaatste zich als eerste
en won de eerste ronde overtui-
gend van Arjen de Mooij. Dan
ronde 2 tegen Jasper Lemmen, daar
gaat het mis. Het wordt remise en
de barrage wint Jasper. En hoe gaat
het dan met Danny Slotboom, de
nummer twee geplaatst? Hij wint
ronde 1 van Martin de Jong en
verliest ronde 2 van Brion Koullen.
Ook hij ligt eruit. Het is uiteindelijk
de nummer 6 geplaatst die er met
de titel vandoor gaat. Anton van
Berkel wint alle vier de partijen. Hij
heeft daarvoor wel twee barrages
nodig. In ronde 1 tegen Johan
Lemstra en in ronde 3 tegen Brion
Koullen. In de laatste ronde tegen
Jasper Lemmen lukt in het één keer.

A. van Berkel – J. Lemmen
Na een vlakke opening kwam er
een klassieke stand op het bord die
gunstig is voor zwart. Aangewezen
is 12-17 om spelen op 34 te beletten
met 23-29 17-22.
(Zie diagram 1)
33… 3-8?!  34. 40-34 14-20?
Een ernstige positionele fout,
waardoor zwart in een klaverblad-
opsluiting verzeild raakt.
35. 34-30!
Zwart kan 20-25 niet spe-len
wegens 28-22-18 W+1.
35… 9-14 36. 30-25  7-11 37. 43-39 11-
16 38. 39-34 12-17 39. 34-30
Wit kon al afwikkelen met 39.35-30
24x35 40.33-29 35-40 41.29x9 14x3
42.25x23 40x18 43.27-22 18x27

44.32x12 8x17 45.38-33, maar de
tekstzet is nóg kansrijker.
39…  8-12 40. 31-26  2-8 41. 48-43!
Wit wil de stand openbre-ken met
27-21 om de kla-verbladopsluiting
uit te buiten.
(Zie diagram 2)
41… 17-21 42. 26x17 12x21 43. 36-31!
8-12
Zwart heeft niet beter, want 21-26
27-22 26x37 32x41 23x32 38x27 8-12 is
kansloos vanwege de dodelijke
aanval op het gevoelige plekje op
19: 33-28! +
44. 33-29! 24x42 45. 43-38 42x22  46.
27x7 
Na deze doorbraak is het voor zwart
met weinig bedenktijd heel lastig
zich nog te verdedigen. 46… 23-28
47.32x23 19x28 48.7-1 (48.7-2? verliest
door 21-27!!) 28-32 49.31-26! 32-38
50.26x17 38-42 51.17-12 en nu:
1) 51… 42-47 52.12-8!! 13x2 53.1-29
47x24 54.30x10 en wit wint, bijv.:
20-24 55.10-5 24-29 56.5-28 29-34
57.25-20 16-21 58.20-15 21-27 59.35-30!
34x25 60.15-10 6-11 61.28x6 27-32
62.10-4 32-38 (32-37 6-33 +) 63.4-27
38-42 64.27-38 42x33 65.6x39 2-7
66.39-34 7-11 67.34-39 11-16 
68.39-43 +
2) 51… 42-48 52.12-7 13-19 53.7-2 20-24
54.2-13 19x8 55.30x10 en wit wint
door overmacht.
3) 51… 13-18! 52.12x23 14-19 53.23x14
20x9 en zwart lijkt te ontsnappen.
46…  6-11? 47. 7-1  21-27
Op 47… 23-28 48.32x23 19x28 volgt
49.31-26 gevolgd door 50.1-6 +.
48. 1x15 27x36 49. 15-20
en zwart gaf het op.

Zo’n eerste Nederlands Kampioen-
schap Rapid Dammen smaakt naar
meer. Volgend jaar staat het kam-
pioenschap dus wederom op de
damkalender. Het KNDB bestuur
heet u dan ook van harte welkom.

diagram 1

diagram 2

diagram 3

Voor dit eerste kampioenschap gaat
dank uit naar Richard van Diggele;
arbiter, Jeanine & Ingrid; de bar, Jan
Pieter Drost; partij-invoer, Tjalling
Goedemoed; uitwerken fragmenten
en uiteraard alle spelers en
toeschouwers! …en als toetje nog
een mooi dun standje tussen Anton
Kosior en Jasper Lemmen.

A. Kosior – J. Lemmen
Jasper verslond de taaie Kosior in
een dun standje.
( Zie diagram 3)
47… 8-12 48. 31-26 
Op 48.42-38 volgt 17-21 +
48… 23-29
Na 48… 24-30 49.35x24 23-29
50.34x23 18x20 51.33-28 25-30 52.28-
23 30-34 ontsnapt wit met 53.26-21!
17x26 54.27-22 etc. =.
49. 34x23 18x38 50. 42x33 12-18 51.
47-42?
Een ernstige fout met fatale
gevolgen. Na 51.33-28! 25-30 52.26-21
17x26 53.28-22 wordt het remise.
51… 18-23 52. 42-38 25-30
Elk 5 schijven, maar wit is kansloos.
53. 38-32 23-29 54. 33-28 30-34 55. 26-
21 17x26 56. 27-22 34-39 57. 22-18 39-
44 58. 18-13 44-50 59. 28-22 50x17
60. 13-9  29-34 61. 9-4  17-50 62. 32-
28 50x17 63. 4-15 24-30 64. 35x24
17-8 Wit geeft het op.

Vlnr: Anton van Berkel, Jasper Lemmen, Joppe Lemmen en Jurjen Tholel

Anton van Berkel en
Jasper Lemmen
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Partij-analyse door Ton Sijbrands

Wie de dubbelrondige achtkamp
om het WK 2005 ook maar enigs-
zins heeft gevolgd, zal gemerkt
hebben dat onze schakende broe-
ders niet uitgepraat raakten over
Topalows topprestatie. De Bulgaar
won in de eerste turnus zes(!) van
de zeven partijen, bleef veertien
ronden lang ongeslagen en was al
voor aanvang van de slotronde
zeker van de toernooizege.
Topalows vliegende start herinner-
de volgens sommige commenta-
toren aan het spel van zijn voor-
ganger Kasparow, en zelfs vergelij-
kingen met de legendarische Bobby
Fischer werden niet geschuwd. Nu
kèn ik mijn plaats in de schaak-
hiërarchie (een groot liefhebber van
een spel te zijn, garandeert helaas
nog niet - zoals menig lezer tot zijn
leedwezen zal hebben ervaren - dat
men er ook een groot of zelfs maar
redelijk beoefenaar van is), en ik
heb mij dan ook niet in de discussie
gemengd. Maar als dammer, èn als
bezitter van een vooralsnog niet
geheel afgestorven geheugen, wist

ik onmiddellijk met welke toernooi-
prestatie Topalows optreden het
best kon worden vergeleken. Want
in de (eveneens) dubbelrondige
achtkamp die van 26 december 1961
tot en met 3 januari 1962 in het
Amsterdamse Hotel Krasnapolsky
werd gehouden, behaalde Baba Sy
een score waarbij die van Topalow
zelfs nog verbleekt!
De Senegalese wonderdammer, die
bij zijn debuut in het WK 1960 als
tweede was geëindigd (vlak achter
Sjtsjogoljew maar vóór de onttroon-
de titelhouder Koeperman) en die
in oktober 1961 de grootste triomf
uit zijn carrière had gevierd door
het toernooi van Jalta (USSR) op zijn
naam te schrijven (bij die gelegen-
heid had hij onder anderen Andrei-
ko, Korchow en Agafonow achter
zich gelaten), finishte in Amster-
dam namelijk op 23 punten uit 14
partijen. Die torenhoge eindscore
had Baba Sy primair te danken aan
zijn “Topalow-achtige” start van 13
uit 7. Waarbij de Senegalees zijn
prestatie nog extra cachet gaf door

9.25x34 14-19 10.38-33 22-27
11.32x21 26x17
Doordat wit - anders dan
zwart - niet “dubbel”
mocht nemen, is de
symmetrie doorbroken.
Maar dat is dan ook het
enige positieve dat er over
de openingsfase van deze
partij te melden valt.
12.37-32 10-14 13.42-38 5-10
14.41-37 17-21 15.32-28 21-26
16.37-32 26x37 17.32x41 11-17
18.41-37 17-22 19.28x17 12x21
20.38-32 7-12 21.43-38 6-11
22.49-43 11-17
Het zwarte (druk)spel in de
fase tussen de 17de en de
22ste zet maakt zonder

meer een moderne indruk.
Hooguit zou men kunnen
opmerken dat een heden-
daagse meester of groot-
meester wellicht op enig
moment de zet 15-20 had
ingelast om het activeren
van het witte randstuk 35
te ontmoedigen. Maar
zelfs anno 2006 is dat
bovenal een kwestie van
persoonlijke smaak.
23.35-30 19-23 24.30-25 14-
19 25.34-30 10-14 26.30-24
19x30 27.25x34 14-19 28.47-
42 9-14 29.34-29 23x34
30.40x29 14-20(!) 31.32-28
19-23(!) 32.28x19 13x24
Met behulp van een halve

hekstelling legt zwart de
witte centrumstand aan
banden. En hoewel er geen
schijf op het randveld 35
staat, maakt het aanwezi-
ge tempoverschil (zwart
heeft een voorsprong-in-
ontwikkeling van 6 tempi)

Het hoeven niet altijd damwedstrijden te zijn die de oudere dammer aan zijn jeugdjaren doen
denken: opmerkelijke gebeurtenissen in andere disciplines - waarbij ik natuurlijk vooral de zo
nauw verwante schaaksport op het oog heb - kunnen datzelfde aangename effect
bewerkstelligen. Zo bracht het jongste toernooi om het WK-schaken, dat afgelopen najaar in
het Argentijnse San Luis werd gehouden en in een verpletterende overwinning voor Veselin
Topalow eindigde, een dierbare, liefst 44 jaar oude herinnering bij mij boven.

diagram 11.34-30 17-21 2.30-25 21-26
3.40-34 11-17 4.45-40 6-11
5.50-45 1-6 6.34-29 17-22
7.29-24
Een slaapverwekkender
vervolg dan deze terug-
tocht, die straks met een
identiek terugruiltje zal
worden beantwoord, is
nauwelijks denkbaar.
Kennelijk vond Bakhuizen
dat zelf ook: toen hij
dezelfde stelling een dag
later tegen Gournier op-
nieuw op het bord kreeg,
streefde hij met 7.40-34 11-
17 8.32-27?!! juist de grootst
mogelijke complicaties na.
7...20x29 8.33x24 19x30

Bakhuizen-Baba Sy
(Lucas Bols-toernooi
1961/1962)

Baba Sy

>>
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- anders dan Topalow, die zijn zege-
reeks op de tweede speeldag heel
even onderbroken zag - zelfs zijn
eerste zes partijen op rij te winnen!
En dankzij het feit dat Baba Sy - dat
is eigenlijk een veel wezenlijker
verschil met Topalow - ook in de
tweede turnus nog drie partijen
won, bleef hij tweede prijswinnaar
Geert van Dijk, die op zijn beurt
binnen het overige deelnemersveld
een klasse apart was, liefst 4 pun-
ten vóór. Mede daardoor zag de
eindstand van het Lucas Bols-
toernooi 1961/1962 (dat ik destijds,
als 12-jarige notateur voor de toen
nog analfabete Baba Sy, dagelijks
van zeer nabij mocht meemaken!)
er als volgt uit: 1. Baba Sy 23; 2. Van
Dijk 19; 3. Kouaté (Sen) & Gournier
(Fra) beiden 14; 5. Bakhuizen 13; 6.
Aeilkema 12; 7. Devauchelle (Fra) 9;
8. Verheij 8 punten.

Het meest verbazingwekkende aan
de onafgebroken reeks successen
die Baba Sy in de periode 1960-1964
boekte (in de daarop volgende jaren
zouden zijn resultaten zienderogen
teruglopen), was misschien niet
eens dat hij “uit het niets” kwam,
noch dat het hem volstrekt onmo-
gelijk was enige op schrift gestelde
kennis op te doen. (Al zal zijn ont-
dekker: de destijds in het “overzeese
gebiedsdeel” Senegal werkzame
douanier Emile Biscons, ongetwij-
feld invloed op Baba’s vorming als-
dammer hebben gehad.) Nee - het
meest verbazingwekkend vond en
vind ik dat het met een (“Franse”)

speelstijl als de zijne kennelijk tòch
mogelijk was de ene tegenstander
na de andere te verslaan. Wie zich
namelijk in de partijen van Baba Sy
verdiept, zal getroffen worden door
de uiterst bescheiden, haast ambi-
tieloze manier-van-spelen die de
Senegalees er over het algemeen op
nahield. (Zijn eerste partij tegen
Sjtsjogoljew uit het WK 1960
beschouw ik als de spreekwoorde-
lijke uitzondering die de regel be-
vestigt.) Van een “winnende” stijl,
een stijl die een logische verklaring
voor die talrijke successen zou
kunnen vormen, is in het geheel
geen sprake. Desondanks won Baba
Sy in de genoemde periode alle
belangrijke toernooien waaraan hij
deelnam, inclusief de Challenge
Mondial van Luik 1962, uit welke
zege de vele jaren later - helaas
postuum - aan hem toegekende
wereldtitel voor het jaar 1963 zou
voortvloeien. Het kan niet anders of
hij moet over een ongelooflijke
natuurlijke aanleg voor ons 
spel - en dan met name voor het
gevorderde middenspel en het
eindspel - hebben beschikt!

De partij die ik zo dadelijk ga be-
spreken, was de zesde en laatste uit
de reeks waar ik het hierboven over
had. Misschien zou het overdreven
zijn te beweren dat Baba’s (eerste)
overwinning op Bakhuizen karakte-
ristiek was voor zijn stijl: zo saai en
bloedeloos waren zijn winstpar-
tijen doorgaans nu ook weer niet.
Wel typerend vind ik het gegeven

dat de partij vijftig zetten lang geen
andere uitslag dan remise lijkt op
te opleveren maar dat Baba Sy vier
zetten later - zonder dat daar een
opgelegde fout van zijn tegenstan-
der aan vooraf is gegaan - plotse-
ling in alle varianten gewonnen
staat! Van een 45 jaar oude bijdrage
van Geert van Dijk aan ditzelfde
blad (en deze zelfde rubriek!)
herinner ik mij dat de auteur, als
toeschouwer aanwezig bij de
openingsronde van het WK 1960
(waarin Baba Sy tegen Hugo
Verpoest speelde en volkomen
onverwacht tòch nog won), door
een soortgelijk gevoel van verba-
zing dan wel verwondering werd
overvallen.
Overigens: de Rotterdammer Piet
Bakhuizen zou in de eerste week
van 1962 voor een regelrechte
sensatie zorgen door Baba Sy in een
door “Het Oosten” uitgeschreven
vierkamp (de andere twee deel-
nemers waren Van Prooijen en
Stuurman) een overtuigende neder-
laag toe te brengen. Voorwaar geen
geringe prestatie wanneer men
bedenkt dat Baba sinds zijn tweede
WK-partij tegen Sjtsjogoljew (9
november 1960) geen partij meer
had verloren! En ná “Rotterdam
1962” zou het zelfs een kleine
drieënhalf jaar duren eer de
legendarische Senegalees (op 19
juni 1965) opnieuw een partij
verloor, ditmaal van Roozenburg.
Maar in het Lucas Bols-toernooi
heerste Baba Sy als een vorst over
het deelnemersveld.

een eventuele uitbraak-
poging middels 29-23x23
bij voorbaat illusoir.
33.38-32 8-13 34.32-28 3-8(!!)
(zie diagram 1)
Waar menigeen 34...2-8
had gespeeld, zegt Baba’s
positiegevoel hem dat hij
het stuk op 2 juist moet
laten staan. Dat zal de
zwartspeler enerzijds
hebben gedaan om de con-
trole over veld 7 niet kwijt
te raken. Maar zijn belang-
rijkste oogmerk moet van
een nog veel hogere orde
zijn geweest: hij heeft
schijf 2 nodig voor het
eindspel!!

35.46-41 21-26 36.37-32 13-19
De bezetting van veld 19
leidt in negen van de tien
gevallen tot verbreking
van de halve hekstelling.
Zo ook hier. Consequenter
leek daarom 36...17-22
37.28x17 12x21 38.41-37 21-27
39.32x21 26x17, al kan ik
mij voorstellen dat een
zwartspeler ook daarvan
geen al te hoge verwach-
tingen heeft.
37.41-37 20-25 38.29x20
15x24 39.43-38 17-21
Afgezien van het feit dat
zwart de dreiging 40.28-22!
+ diende te pareren, specu-
leert Baba Sy met de tekst-

zet wellicht op een vervolg
als 40.36-31 12-17! 41.31-27
19-23! 42.28x30 25x43
43.38x49* 17-22 enz.; zwart
zou dan een gevaarlijke
aanval tegen de vijandelij-
ke linker vleugel in han-
den krijgen, terwijl zijn
schijven 2 en 4 ideaal
staan opgesteld voor het
eindspel! En hoewel het
niet helemaal zeker is dat
wit zich in dat geval níet
afdoende had kunnen ver-
weren, lijkt het mij terecht
dat Bakhuizen zich één en
ander niet laat bewijzen:
40.37-31 26x37 41.42x31
(zie diagram 2)

41...18-23
Wie het onderhavige duel
voor het eerst naspeelt, is
geneigd te denken dat
zwart met deze en de
volgende zet iedere hoop
op winst laat varen. Inder-
daad was gewoon 41...8-13
beduidend ambitieuzer

geweest. Maar ondanks
zijn hyper-bescheiden
aanpak van (zelfs!) het late
middenspel blijkt Baba Sy
zich nog niet met een
puntendeling te hebben
verzoend...
42.39-34(!)
De juiste reactie. Minder
goed was 42.48-42(?)
wegens 42...23-29! (dreigt
43...19-23 +) 43.42-37* en nu
niet 43...19-23?? (44.28x30
25x43 45.33x24!! 43-49
46.45-40! +) maar in plaats
daarvan 43...25-30!! Er zou

diagram 2

... het meest

verbazingwekkend

vond en vind ik dat

het met een (“Franse”)

speelstijl als de zijne

kennelijk tòch

mogelijk was de ene

tegenstander na de

andere te verslaan...
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dan een minoriteitsaanval
op het bord zijn versche-
nen waarop Baba Sy bij
wijze van spreken het
patent had; kijkt u er zijn
partijen tegen Hisard (Jalta
1961), Devauchelle (Lucas
Bols-toernooi 1961/1962),
Dallinga (Hoogezand 1962)
of Verleene (Challenge
Mondial 1962) maar op na.
42...21-26
Inderdaad had 42...21-27,
met de bedoeling 43.31x22?
12-18! 44.22x13 24-29 +
(bijvoorbeeld 45.13x24
29x49 46.28x19 8-13!
47.19x8 2x13 en altijd
48...49-35), niets concreets
opgeleverd na 43.32x21!
23x43 44.48x39 16x27
45.31x22. Maar was 42...4-10
43.44-40 10-15 geen serieu-
zere winstpoging geweest?
43.34-29(!) 23x34 44.44-40
26x37 45.40x20 25x14
46.32x41 12-18
Door zijn tegenstander
terug te dringen (binnen
zes zetten heeft wit zijn
achterstand van 8 tempi
omgezet in een voor-
sprong van 1 tempo!) en en
passant de weg vrij te ma-
ken voor het achtergeble-
ven stuk op 36, lijkt Bak-
huizen elk verliesgevaar
uit te bannen. Hoogstens
zou het immobiele blokje
38/33/28 (dat uiteraard
niet met 47.33-29?? in
beweging kan worden
gezet wegens 47...4-10!) de
witspeler nog enige zorgen

kunnen baren, maar wat
kan hem verder eigenlijk
nog gebeuren? Het zijn
echter twee totaal andere
stellingsaspecten die
straks over de uitkomst
van de partij blijken te
beslissen: de witte rand-
schijf op 45 èn het zwarte
basisstuk op 2!
47.48-43 19-24(!)
Geeft wit geen gelegen-
heid zich van schijf 33 te
ontdoen, zoals met het
minder nauwkeurige
47...14-20(?) 48.33-29(!) het
geval was geweest.
48.36-31 14-19 49.43-39 8-12
50.41-36(?)
Pas na deze onvoorzichtige
zet, die ongetwijfeld is
ingegeven door de wens
het bevrijdende 51.28-22(!)
18x27 52.31x22 te kunnen
spelen, is de witte stelling
- in feite voor het eerst in
de hele partij - kritiek. Na
gewoon 50.31-27(!) 18-23
51.38-32 (of onder de
gegeven omstandigheden
misschien zelfs 51.28-22, in
weerwil van 51...23-28
52.22-18 12x23 53.33x22 24-
30 54.41-37! 23-29 55.37-32!
enz.) was er voor zwart
niets meer te bewijzen
geweest.
50...18-23!
(zie diagram 3)
Plotseling moet Bakhuizen
een loodzware beslissing
nemen. Zo zou wit na
51.38-32 12-17! 52.31-27
(52.39-34? 4-9! en altijd
53...9-13! en 54...24-29 +)
52...17-21! niet meer kunnen
voorkomen dat hij alsnog
met een achtergebleven
schijf op veld 36 wordt
opgezadeld. Weliswaar

wijst de analyse uit dat het
na 53.39-34* 21-26 54.27-22!
16-21 55.22-17!! (maar niet
55.45-40? wegens 55...24-
30!, 56...19-24, 57...21-27 en
58...26x39 +) 55...21x12
56.28-22! remise wordt
omdat het eindspel na
56...2-8 57.22-18 23-28
58.32x14 12x23 59.45-40 8-12
60.40-35 12-18 61.34-30 23-
29 62.30x19 29x38 63.14-10!
4x15 64.19-14 niet meer te
winnen is. Maar mag je
van een witspeler verlan-
gen dat hij deze hele spel-
gang - inclusief alle moge-
lijke vertakkingen - onder-
kent en er de juiste conclu-
sie aan verbindt? En dat
hij, de gevolgen van 51.38-
32 afzettend tegen die van
51.28-22, voor het eerste
kiest? Het lijkt mij
onredelijk veel gevraagd.
51.28-22 23-28!!
De inleiding tot een
aanvalsplan dat híerom zo
verrassend is omdat zwart,
door 12 tegen 33 af te
ruilen, de veiligheid van
zijn eigen rechter vleugel
geheel uit het oog lijkt te
verliezen. Maar Baba heeft
- uiteraard verder gekeken.
52.22-18
Geen keus: op 52.22-17
12x21 53.33x22 was gevolgd
53...21-26! 54.31-27 26-31!,
waarna de zwarte stukken
op 31 en 16 drie vijande-
lijke schijven vasthouden.
Opmerkelijk genoeg zou-
den dezelfde spelers nog
geen week later een soort-
gelijke situatie op het bord
krijgen, toen echter al in
een 10x10- in plaats van
een 6x6-stand. Van alle
Baba Sy-partijen die mij
mijn leven lang zijn
bijgebleven en - hopelijk -
nog enige tijd bij zullen
blijven, is die tweede over-
winning op Bakhuizen mij
het dierbaarst!
52...12x23 53.33x22 24-30!
(zie diagram 4)
Het heeft onvoorstelbaar
lang geduurd, maar nu is

toch eindelijk het moment
aangebroken waarop Baba
Sy zijn plannen ontvouwt:
met de tekstzet stelt hij de
dreiging 23-29-34 (39-33),
19-24 en 30-35-40-44 + aan
de orde. Maar breekt wit
aan de andere vleugel niet
net zo goed naar dam
door? Het antwoord luidt:
jawel. Maar anders dan
voor zwart zal voor wit de
overgang van de negende
naar de tiende rij op on-
overkomelijke problemen
blijken te stuiten!
54.31-27?
Hierna is er geen redding
meer mogelijk. Nu moet
gezegd dat van de vier
alternatieve verdedigingen
waarover wit beschikte, er
drie eveneens hadden
verloren. Eén enkel voor-
beeld slechts:
54.22-17 23-29 55.17-12
(maar op deze zet kom ik
straks terug) 55...19-23! (zo
omzeilt zwart remise-
varianten als 55...29-34?
56.12-8! 34x32 57.8-3 of
55...19-24? 56.31-26! 29-34?
57.36-31!! 34x32 58.12-7! 2x11
59.31-27 32x21 60.26x6)
56.39-33 29-34 (zonder
vrees voor 57.33-29 23-28
58.29x40 30-35! 59.40-34
35-40 +) 57.38-32 30-35
58.32-27 (om op 58...35-40?
59.33-29! 4-9 60.29x18 40-
44 remise te kunnen
maken met 61.12-7!, 62.18-
13!, 63.27-21 en 64.31x13;
maar zwart heeft beter:)
58...4-9!! (eerst zo) 59.27-21
(want 59.33-29 23-28!
60.29x40 35x44 stelt niets
voor, en na 59.31-26 23-29!
60.33x24 34-39 beslist
damhalen op 48) 59...16x27

60.31x22 23-28! 61.22-17
28x39 62.17-11 39-44 en wit
verliest nauwelijks minder
kansloos dan in het partij-
verloop. Daarbij is nog van
belang dat 63.12-8 2x13
64.11-7 faalt op 64...44-49!
65.7-2 34-40! en 66...49-43 +.
Toch was er nog hoop voor
Bakhuizen geweest
wanneer hij na 54.22-17 23-
29 niet 55.17-12? maar
55.38-32! had gespeeld. Het
is waar dat wit na het ver-
volg 55...29-34 56.39-33 19-
24 57.32-27! 30-35 58.27-21!
16x27 59.31x22 35-40 60.17-
11 40-44 61.11-6 44-49 lange
tijd niet mag promoveren:
zelfs na bijvoorbeeld 62.22-
17 49-16 63.17-12 4-9 zou
64.6-1? nog altijd uit den
boze zijn wegens 64...2-8!!,
65...24-29!, 66...16-49 en
67...49x10 +. Daarom zou
het voorbarig zijn om in de
stand na 62.22-17 tot remi-
se te concluderen. Maar
het is mij evenmin duide-
lijk hoe zwart dit gecom-
pliceerde eindspel zou
moeten winnen.
54...23-29! 55.22-17 29-34!
56.39-33 19-24!
(zie diagram 5)
Brengt alles in gereedheid
voor een finale die - en het
is daarin dat de grootste
verrassing van deze partij
schuilt - eigenlijk niet eens
echt spannend kan
worden genoemd, omdat
zwart de gang van zaken
volledig blijkt te dicteren.
57.27-21 16x27 58.17-11 30-
35! 59.11-6
Dankzij de aanwezigheid
van het zwarte stuk op 2
heeft Bakhuizen geen
andere mogelijkheid dan

diagram 4

diagram 5diagram 3
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Damcryptogram
door Tjalling GoedemoedHorizontaal:

1. Blijft hangen op het dambord (7)
5. Rouw om deze dammer (5)
8. Het rund is in Dordrecht een dammer (4) 
10. Helpen met de verdediging van een schijf (8)
11. Deze Huissenaar speelt remise in een schaakgebouw (7)
12. Uitgeput cilinders inmaken (8)
15. Die nare Binnenbaum! (4)
16. Pont van deze dammer uit Krimpen a/d IJssel (4)
17. Deze manier van spelen is anders echt iets voor Kuijvenhoven (8)
19. Via de eerste dammer uit Ureterp (4)
20. Omroep voor als Theo niet op de universiteit is (2)
22. Band van de Bunschoter dammer? 
23. Duwtjes op het dambord (6)
26. Wij als jeugdspeler zonder LP (2)
27. De Groninger dammer speelt als een beest! (6)
29. De Eindhovense dammer kan je beter maken (4)
30. Als Jorien niet op het NK is, krijgt ze een Turkse naam (3)
31. Als de Eindhovense dammer en de voetballegende ’n dampartij

nogmaals bekijken (8) 
33. Wij zijn nieuw voor de dammer uit Aalten (6)
34. Enkelvoud van een VAD-speler op het land (2)
36. Zo te horen is het kleine klavier de Haagse dammer z’n zakdamspel (13)

Verticaal
1. Deze dammer plaatst graag een voorpost (8)
2. KO-wedstrijd voor de snelste rotzooi? (9)
3. De kansen kunnen keren op een kasteelmuur (8)
4. Schreeuw om de Rosmalense dammer (4)
5. Nationale toptraining zonder ’n race (2)
6. Constructie van een Egyptisch jurist? (7,8)
7. Peinskamer van de dammer (10)
9. S. Nagel is niet vet op de damclub in Heerhugowaard (3)
13. Nijverdals dammer zonder paleis is een zwijn! (4)
14. Aan kop in ’n Europees kampioenschap (3)
18. Bevooroordeelde gedachten en gevoelens van een dammer? (11)
21. Is deze dammer zwak? (4)
23. Denkt een dammer ongenuanceerd? (8)

24. De dammer uit Lent is buitenlands (6)
25. Groet de eerste damclub (5)
28. Bankbiljet op veld 45 (7)
32. De Friese dammer staat (4)
34. Eggens op de kop in zee? (2)
35. Ga in Engeland op een andere denksport (2)

op veld 1 dam te halen. Is
het werkelijk overdreven
te stellen dat Baba Sy deze
partij nooit zou hebben
gewonnen wanneer hij op
de 34ste zet 2-8 in plaats
van 3-8 had gespeeld?
59...24-30!
Wit is tot veld 6 doorge-
drongen maar beleeft daar
bitter weinig plezier aan:
de vangstelling 34+35
versus 45 staat promotie in
de weg!
60.33-28 34-39!
Ook zwart rukt nu naar de
damlijn op, evenwel zon-
der de teugels te laten
vieren: behalve 61.6-1??
helpt het driedubbele offer
61.28-22 27x18 62.38-33
39x28 63.6-1 evenmin
wegens 63...18-22 64.1-6* 2-
7! 65.6-1* 7-11 +. En op 61.45-
40 35x44 62.6-1 kan zowel
62...27-31 63.36x27 44-49
(met een gewonnen 4x2 na

64.38-33 49x16 65.33x44 16-
11 66.28-23 11x50) als
62...44-49 63.1-23 49x32
64.28x37 39-44 met een
zelfde soort
overmachtseindspel na
65.37-31 44-50 enz.
61.28-23 39-44 62.6-1 44-50
(zie diagram 6)
63.23-18
Er is niet beter. Tenslotte
was 63.1-12 onspeelbaar
vanwege de dammenruil
63...27-32! (of ook 63...27-31
dan wel direct 63...50-28)
64.38x27 50-28! 65.23x32

30-34 66.12x40 35x44 +. En
63.1-6 zou na 63...30-34!
64.6-1* op (dubbel!) tempo-
verlies zijn neergekomen.
63...50-22! 64.1-6
In mijn - uiterst summiere
- bespreking van deze
partij in Het Groot Baba Sy
Boek (Voorst 1989) beweer
ik dat de witspeler een
tweede schijf geeft om te
voorkomen dat zijn dam
na 64.18-12 22-6 wordt
ingesloten. Hoewel zwart
ook in dat geval zou
hebben gewonnen (65.38-
33 6x50 66.1-6 2-7! 67.12x1
30-34 68.1x40 35x44 +), had
Bakhuizen een nog veel
betere reden om de diago-
naal 1/45 zo snel mogelijk
te verlaten: 64.18-12 22-
17(!!) 65.12x32 30-34 +...
64...22x9 65.6-39 9-25
De computer wijst hier op
een even kunstige als
spectaculaire “bij-

oplossing” in de vorm van
65...9-3! 66.39x25 35-40!!
67.45x34 27-31!! 68.36x27 4-
9!! 69.27-21 (wat anders?)
69...3x26 70.25x3 2-8 71.3x12
26x8 met elementaire
eindspelwinst na 72.38-32
8-21 73.32-28 21-43! 74.34-29
43-39 75.28-23 39-30 76.23-
18 30-35! enz.
66.39-44 30-34
Met onvermijdelijke
overgang naar een
eindspel waarin wit liefst
drie schijven minder heeft.
Na nog vier overbodige
zetten (67.44-49 34-40
68.45x34 25x32 69.36-31
27x36 70.49x16) gaf
Bakhuizen zich gewonnen.

Oplossing op 
pagina 23.
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Afscheid
Nikhila

Zondag 20 november 2005 was een bijzondere dag. Aan het
begin van mijn NST vroeg ik waarom het toch zo'n
bijzondere dag was, en men wist het: de laatste training van
Nikhila voor de KNDB! We hadden afgesproken dat alle
groepen om ongeveer 18.00 uur samen zouden komen. Ook
Haitze Meurs en Nadine van Tiel van het hoofdbestuur
waren er.

Ik had natuurlijk nagedacht hoe ik
het zou gaan aanpakken, dat bij-
zondere moment. Dat viel niet mee,
want veel ging er door mijn hoofd.
Maar mijn toespraak kon niet te
lang duren, want veel deelnemers
moesten ver reizen. Uiteindelijk
koos ik voor een voorzichtige
beschrijving van `het moment'
waarbij Nikhila ook antwoord gaf.
Dit moment, wat is dit voor een
moment? Is dit een jammerlijk
moment? Een historisch moment?
Weemoedig? De afsluiting van een
tijdperk? Nikhila vertelde dat hij
naar dit moment heeft toegeleefd
en het dus niet meer jammer vindt.
Het lijkt hem zeker een historisch
moment en een afsluiting van een
tijdperk na maar liefst 33 jaar.
Wat is kenmerkend voor Nikhila?
Dat hij precies is? Dat hij alles weet?
Dat hij zo kundig is? Een voorbeeld
voor velen, zeker voor mijzelf. Een
man met statuur. Nikhila zei dat
alles weten wel meevalt, ik
antwoordde dat hij toch wel alles
van mij weet, maar Nikhila vertelde
dat dat hard terugliep omdat ik

minder interessant ben geworden
voor zijn verschillende kranten...
Bovenal leek Nikhila altijd zo onaf-
hankelijk te zijn, zo zonder grote
conflicten, wat niet meevalt in onze
damwereld, hij bleef altijd overeind.
Van de nationale trainers, ikzelf dus,
Nina Hoekman, Alex Mathijsen,
invaller Gerrit Boom, en van Johan
Haijtink en Paul Visser, kreeg
Nikhila een doos wijn. Ik kon niet
nalaten om op te merken of de CAT
en de CJT nog wat hadden gedaan.
Sommigen hadden Nikhila wel
persoonlijk bedankt, maar er was
geen gezamenlijk cadeau ofzo.
Na mij sprak Haitze Meurs namens
de KNDB. Hij kondigde nog een
afscheidsbijeenkomst aan en infor-
meerde onder meer wat Nikhila nu
ging doen. Nikhila zei dat veel
mensen niet weten dat hij veel
kranten volschrijft en dat hij dus
nog druk genoeg is.
Om 18.20 uur ging iedereen naar
huis en was een bijzonder moment
verdwenen. Ik denk en vrees dat we
Nikhila gigantisch gaan missen. Ik
zie er als een berg tegenop.

door Johan Krajenbrink

Foto’s: Paul Visser
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Het goede voornemen van de redactie is om vanaf 2006 elk nummer een
vrouwenpagina in Het Damspel te publiceren. Deze pagina gaat natuurlijk
over dammende vrouwen en meisjes en zal ook zo veel mogelijk door hen
geschreven worden. Dit betekent niet, dat het voor mannen niet interessant
kan zijn. Bekende vrouwen uit de damwereld en hun prestaties zullen aan
bod komen. Op deze eerste vrouwenpagina een interview met Barbara Graas.
Barbara is een van de langst dammende vrouwen in Nederland en zij werd in
1973 de eerste Nederlands kampioene.
Als je nog een idee hebt voor de vrouwenpagina of een artikel wil schrijven, laat het de redactie van

Het Damspel dan even weten.

• Naam: Barbara Graas
• Woonplaats: Wormerveer

(Zaanstad)
• Geboortedatum: 01-06-1952
• Beroep: klinisch chemisch analist
• Begonnen met dammen in: 1968
• Eerste club: Damclub Krommenie
• Hoe ben je met dammen in

aanraking gekomen: Door een
vriendin op de middelbare school.
Zij was lid van een damclub met
een vrij grote jeugdafdeling, waar
nog een meisje lid was. Zij leerde
mij de “Haarlemmer “, die ik
meteen ‘s avonds bij mijn vader
ging uit proberen. Die trapte daar
niet in. Had in zijn jeugd op een
afdeling dammen van een jeugd-
vereniging gezeten. Het verraste
mij hoeveel er in het dammen zat.

• Huidige club: Damcombinatie
Zaanstreek: een fusieclub, waarin
mijn eerste vereniging in over is
gegaan.

• Korte beschrijving damcarrière:
1973: de eerste Nederlands kam-
pioen bij de vrouwen. Daarna nog
vijf keer kampioen geworden. 31
keer deelname NK, in 2005 bijna
derde. In 1982 eerste sneldamkam-
pioen bij de vrouwen. Acht keer
deelname WK, in 1976  tweede
plaats.

• Beste prestatie: winst op de
toenmalige wereldkampioene
Elena Michailovskaja (zie partij).

• Wat is er leuk aan dammen:
enerzijds de rust tijdens een partij,
anderzijds die spanning. Met
eenvoudige middelen iemand

Barbara Graas vindt haar
beste partij haar winst
op de toenmalige wereld-
kampioene Elena
Michailovskaja.
Ze vertelt hierover: “De
partij leek heel slecht voor
mij te gaan, maar plotse-
ling kwam de ommekeer.
Elena verloor zelden, dus
ik was heel blij met deze
over-winning. Zo blij, dat
ik per ongeluk op de terug
reis naar huis te vroeg uit
de trein stapte.”

Interview met Barbara Graas

Barbara Graas – Elena
Michailovskaja 2-0 
Wereldkampioenschap
vrouwen 21-12-1973  
Tijd: 2.25/2.35

1.33-28 17-21 2.39-33 21-26
3.31-27 19-23 4.28x19 14x23
5.34-30 11-17 6.27-21 16x27
7.32x21 17-22 8.21-16 10-14
9.30-25 14-19 10.25x14  9x20
11.44-39  4- 9 12.50-44  6-11
13.37-32 22-27 14.32x21 26x17
15.41-37  5-10 16.37-32 10-14
17.33-28  1- 6 18.46-41 20-24
19.41-37 17-22 20.28x17 11x22

21.38-33  7-11 22.16x 7  2x11
23.33-29 24x33 24.39x17
11x22 25.42-38 23-29 26.44-
39 19-23 27.40-34 29x40
28.35x44 14-19 29.37-31  9-14
30.31-27 22x31 31.36x27 12-17
32.47-41 15-20 33.39-33 20-
24 34.33-28  6-11 35.43-39 14-
20 36.41-37 20-25 37.44-40
8-12 38.37-31 11-16 39.31-26
3- 8 40.49-43 17-21 41.26x17
12x21 42.28-22 21-26 43.22-17
8-12 44.17x 8 13x 2 45.39-33
2- 8 46.43-39 24-30 47.40-34
19-24 48.45-40  8-12 49.40-
35 24-29 50.33x24 30x19

51.48-43 16-21 52.27x16 18-22
53.39-33 12-18 54.32-27 22x31
55.33-28 23x32 56.38x36 18-
22 57.16-11 22-27 58.11- 7 26-
31 59.7- 2 19-23 60.2- 7 23-28
61. 7-11 28-32

E. Michailovskaja

B.Graas

De beste partij van Barbara Graas

Stand na 49. 40-35
49. 40-35 24-29
50.33X24 30X19
51. .48-43

verslaan, want achter het
dambord is iedereen gelijk en
moet je het helemaal zelf doen.

• Op welke damplaatsen komen
we jou tegen: Huissen (training),
Wageningen (NK veteranen)
Loosdrecht (openlucht dammen)
Delft (sneldammen).

• Leukste dambelevenis:
damtoernooi in Mongolië.

• Vreemdste dambelevenis:
scheidsrechter die in slaap viel
tijdens een wedstrijd.

• Wat vind je van het imago van
het vrouwendammen/dammen-
de vrouwen: sterk vooruit gegaan.

• Welke dammer(s) moet iedereen
absoluut kennen: Ton Sijbrands.

Foto’s: Siep Korteling
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Van het bestuur
Europees kampioenschap in
Bovec toegankelijk voor alle
KNDB leden
EDC voorzitter Jacek Pawlicki
nodigt u uit voor het European
Draughts Championship dat van 2
tot 10 september in het Sloveense
vakantieoord Bovec wordt gehou-
den. De EDC rekent op veel top- en
breedtesporters. Inschrijven is uit-
sluitend voor KNDB leden mogelijk
en kan via het KNDB bondsbureau.

Strategisch marketingplan
KNDB
Het bestuur zoekt naar mogelijkhe-
den om de KNDB organisatie verder
af te stemmen op de behoeften van
de leden. Hiertoe neemt de KNDB
deel aan het door NOC*NSF geïni-
tieerde project strategische sport-
marketing. Bondsbureau en bestuur
treffen momenteel voorbereidin-
gen voor de werkzaamheden van
de speciale KNDB projectgroep.
Daarom ook op deze plaats een
vriendelijk doch dringend verzoek
aan alle verenigingsbesturen, een
half uur te investeren in het invul-
len van de digitale verenigings-
enquête. Zo werkt u mee aan het
marketingplan dat in september
gereed moet zijn. Heeft u affiniteit
met marketing of verenigingson-
dersteuning en wilt u meedenken
met de projectgroep? Laat het
weten via bondsbureau@kndb.nl.

Veranderingen in de
Commissie Training van de
KNDB
Met het vertrek van coördinator
topsport senioren Gerrit Boom
(eind 2005) en trainer van CAT en
CJT Swami Nikhilananda (begin
2006) ontstond een aantal vaca-
tures. De vacature voor de CAT is
intern vervuld met de ervaren
pupillentrainer Alex Mathijssen.
Voor de CJT is een externe sollici-
tatieprocedure opgestart waaruit
talentontwikkelaar Tjalling
Goedemoed als beste kandidaat
naar voren kwam. Voor de functie

van coördinator topsport senioren
is coördinator talentontwikkeling
Johan Krajenbrink aangetrokken.
Over het vertrek van Nikhila kunt u
elders in dit blad meer lezen. Voor
een uitgebreide toelichting op de
activiteiten en aanstellingen van de
CT kunt u terecht op www.kndb.nl.

Vacature bondsdirecteur
De selectieprocedure voor de
binnenkort te vervullen vacature
van bondsdirecteur bevindt zich bij
het ter perse gaan van dit blad in
de eindfase. Nadere berichtgeving
volgt.

KNDB sporters met Van der
Kar naar Litouwen
Voor het tweede opeenvolgende
jaar is een KNDB aanvraag uit het
Leo van der Kar fonds gehonoreerd.
Het fonds is opgericht door Leo van
der Kar, eigenaar van ondermeer de
Perry Sport winkels en is in beheer
van een stichting die zich voor de
beurstoewijzingen laat adviseren
door NOC*NSF. Jeugdtalenten
Boudewijn Derkx, Pim Meurs en
Maikel Palmans zijn uitverkoren
voor een trainingsstage bij Grand
Maître International Eduard
Boezhinski deze zomer in Litouwen.
Martijn de Jong gaat als veelbelo-
vende trainer / coach mee op stage.
De toewijzingspresentatie van het
Van der Kar fonds viel samen met
de jeugdwereldkampioenschappen
in Oekraïne. Zodoende vertegen-
woordigde Maikel Palmans de
KNDB als enige sporter. Hij deed
dat met verve temidden van de
andere sporters.

BOS
Er komt schot in het BOS project
van de KNDB. Diverse damvereni-
gingen willen een plan indienen bij
de gemeente. Hierbij horen
Smallingerland (Drachten), Katwijk,
Rotterdam, Dordrecht, Arnhem en
een aantal verenigingen in
Limburg. In andere gemeenten
worden de plannen verder uitge-

werkt. Hierbij horen Eibergen,
Deventer, Tilburg en Baarn. Gege-
ven de voorbereidingstijd van een
plan is het niet meer mogelijk voor
verenigingen die nog niet hebben
gereageerd alsnog deel te nemen.
Voor meer informatie kunt u
terecht op www.kndb.nl

Overleden
Het bestuur geeft met leedwezen
kennis van het overlijden van:
A. Stobbe, De Toer Grou; N. Caffa,
ODB Haeghe PV Den Haag; J.
Lammerts, DC Vries; A. Nakman,
ADG Amersfoort; O. Doornbos,
Fivelgo Appingedam; H.J. Dreise,
Fivelgo Appingedam; C. Smit, Maas
van ‘t Hoog, Hengelo; C. van
Oosterom, DVSB Soest; J. Baaijens,
PWG ‘s-Gravenpolder; J. Metz,
Amsterdam, lid van verdienste;
K.A.C.E. van Heusden, BDV
Bennekom

Maikel Palmans (rechts)
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KNDB Ledenwerfcompetitie
De wervende dammer

“Je moet proberen contact te krijgen, dat is
heel belangrijk. Als ik ’s avonds langs de
huizen loop en ik zie dat ze ergens aan het
dammen zijn, dan bel ik gewoon aan.”
Op die manier heeft de heer H.J. Smid de
damclub Heemstede tot de grootste van ons
land gemaakt. In de zes jaar dat hij lid is van
de vere-niging is het ledental gestegen van
twintig naar tachtig. Toen de 73-jarige
Heemstedenaar lid van de damclub werd was
deze nog uit-sluitend bedoeld voor
katholieken. “Zo wordt het nooit een grote
vereniging,” dacht de heer Smid, “er is geen
katholiek of hervormd dammen. ” De club
veranderde van naam en zaal en het aantal
leden groeide. “Die nieuwe leden moeten
goed opgevangen worden,” vindt Smid. “Als ze
voor het eerst in ons zaaltje komen dan ga ik
even naar ze toe en we geven ze een kopje
koffie of een flesje bier. Je moet ze niet aan

hun lot overlaten. Ik begin altijd met te
zeggen dat ze helemaal geen lid hoeven te
worden; even goede vrienden!” Het is de
verwoede dammer wel toever-trouwd met
mensen om te gaan. Hij is jarenlang
vertegenwoordiger geweest en kreeg van C en
A een stuk perkament waarop in sierlijke
letters geschreven is dat de firma zeer
erkentelijk is voor de wijze waarop ze met
Smid zaken gedaan heeft. “Hier ben ik het
meest trots op.” In de tijd dat Smid nog lid
was van de damclub “Het Noorden” is hij
verscheidene keren kampioen geweest van de
drie noordelijke provinciën. Nonchalant gooit
hij een handvol gouden, zilveren en bronzen
medailles op tafel. “Ik heb liever een mooie
asbak, daar heb je veel meer aan. Deze dingen
zijn misschien de laatste tien jaar niet uit de
kast geweest.” Hij heeft nooit in het bestuur
gezeten. “Toen ik lid werd heb ik gezegd dat ik
nooit bestuurslid wilde worden. Ik wil mijn

handen vrij hebben om propaganda voor het
dammen te maken.”Ieder nieuw lid krijgt een
aantal papieren met inlichtingen over de
vereniging en een boekje over de damsport.
De leeftijd van de Heemsteedse dammers
varieert van elf tot 76 jaar. De vereniging
heeft één vrouwelijk lid. Deze week kreeg de
vereniging ir. Koeperman naar Heemstede
voor een simultaan. “Ik heb ook wel eens
gehad dat een vrouw niet wilde dat haar man
één keer in de week bij ons kwam dammen.
Ik ben toen met een doosje bonbons en wat
snoep voor de kinderen op bezoek gegaan.
Binnen een week was die man ook lid. Als u
zin hebt moet u dinsdag-avond ook eens
komen kijken, we zitten in Princehof aan de
Glip.”
Uit de ‘Nieuwe Haarlemsche Courant’ van eind
jaren zestig, geplaatst in het jubileumboek
‘Heemstede damt 1917-1992’ van Piet Beliën,
Peter Moraal en Ernst Deurloo.

Ledenwerfactie KNDB 2005/2006
Stand per 12 januari 2006

vernr vernaam sen/jun/asp jeugd totaal

0521 DV Heijting Huissen 1 33 34
0204 DC Huizum 2 9 11
0318 DC Vries 11 11
0423 Lelystad 2 9 11
0522 DeZ Laren 11 11
0748 DC Zaanstreek 2 9 11
0210 Ontspanning Oldeboarn 1 8 9
1001 Verhaar Montage DVA 1 8 9
1217 TDV Tilburg 1 8 9
0903 Jong en Oud Stolwijk 8 8
0205 De Oldehove 2 5 7
0613 Univé Bunschoten 1 6 7
1103 PWG 's-Gravenpolder 3 4 7
1219 S&A DAM Dongen 7 7
1304 Eureka Hoensbroek 7 7
0435 De Hammerdammer Den Ham 1 5 6
0602 ADG Amersfoort 1 5 6
0738 DC IJmuiden 1 5 6
0816 DC Scheveningen 6 6
0212 DC Buitenpost 5 5
0216 SDC Sneek 5 5
0420 Witte van Moort 1 4 5
0507 BDV Bennekom 1 4 5
0919 RDC Rijnsburg 5 5
0436 DC Hoorn Heerde 4 4
0607 DC Huizen 1 3 4
0728 Ons Genoegen Den Ilp 1 3 4
0915 Samen Sterk Hazerswoude 1 3 4
0109 DV Warffum 3 3
0401 DC Almelo 1 2 3
0523 DC Lent 3 3
0567 DC Heteren 3 3
0625 DVSB Soest 3 3
0742 SNA Heerhugowaard 3 3

0804 De Lier 1 2 3
1009 De Kroonschijf Molenaarsgraaf 3 3
1305 Raes DC Maastricht 3 3
0215 Rinsumageest 2 2
0225 OG Workum 2 2
0246 OG Drachten 1 1 2
0416 SSS Kampen 2 2
0426 DC Wierden 2 2
0432 DC Elen en Rhaan 2 2
0517 Univé/DOG Elden 2 2
0554 DeZ Hierden 2 2
0571 DUO Vorden/Doetinchem 2 2
0621 DAWO Woudenberg 2 2
0705 Hiltex 2 2
0808 DC Naaldwijk 2 2
0811 Van Stigt Thans Schiedam 2 2
0912 ADC Alphen aan den Rijn 1 1 2
0916 KDC Katwijk 2 2
1029 PV NS Rotterdam 2 2
1033 Constant-Charlois Rotterdam 2 2
1215 Angarde Informatica Tilburg 1 1 2
1307 DVS Schaesberg 2 2
0217 Steenwijk '36 1 1
0232 DC Oerterp 1 1
0240 ZWHD Bakhuizen 1 1
0241 MGF Bolsward 1 1
0252 De Toer Grou 1 1
0257 DC Opeinde 1 1
0316 Hijken DTC 1 1
0319 DC Oosterveen Gramsbergen 1 1
0402 Kijk Uit Balkbrug 1 1
0403 BDV Borne 1 1
0404 Kijk Uit Dalfsen 1 1
0406 DDC Deventer 1 1
0408 EDC Enschede 1 1
0417 Nijverdal 1 1
0419 OG Wapenveld 1 1
0422 DC Zwolle 1 1

0430 DC Alukan Sint Jansklooster 1 1
0505 BDSV Barneveld 1 1
0515 DC Ederveen 1 1
0524 DES Lunteren 1 1
0535 DVT Terborg 1 1
0536 VTD Tiel 1 1
0547 DC Zevenaar 1 1
0563 Slagvaardig Wamel 1 1
0601 ADC Amerongen 1 1
0611 DC Loosdrecht 1 1
0618 VDC Veenendaal 1 1
0701 Amstelland 1 1
0702 DC Amstelveen 1 1
0712 BDC Beverwijk 1 1
0713 Oosterend 1 1
0716 Enkhuizer Damclub 1 1
0717 Kunst en Genoegen De Kwakel 1 1
0730 DC Middelie 1 1
0733 Purmerend '66 1 1
0745 DC Almere 1 1
0746 Gandhi Amsterdam 1 1
0801 DC Den Haag 1 1
0802 ODB/Haeghe PV 1 1
0806 DOS Delft 1 1
0814 DC Westland 1 1
0902 DID Bergambacht 1 1
0904 KDV Krimpen a/d IJssel 1 1
1017 VGO Hoornaar 1 1
1019 NDV Nieuwland 1 1
1101 DC Aagtekerke 1 1
1108 Gapinge 1 1
1205 PSV Dammen 1 1
1207 Heijmans Excelsior 1 1
1211 De Variant Oudenbosch 1 1
1303 CEMA/De Vaste Zet 1 1

Totaal 117 225 342

& Ledenwerver Leen de Rooij
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De Haagse Zaterdagmiddag J
Gloeien van trots deed deze foto (nog met kartel-
randjes) me in de tijd dat die werd gemaakt. Dat
gebeurde in die tijd met een Agfa Clack toen net zo
gewoon als thans een digitale camera. Ik was op
1 november 1960 als zestienjarig joch kampioen van
Nederland! Niet in m’n eentje maar samen met vier
andere opgeschoten knullen.

thans Zoeterwoude - was geen
theoreticus pur sang maar had wel
prachtige creatieve invallen die zijn
tegenstanders meestal te machtig
waren. Ton van der Star (De Hof-
stad, later DIO) was zijn even sterke
als degelijke antipool, terwijl Ger
Leroy (LDC, Loosduinen) juist weer
meer een echte praktijkdammer
was.
Met z’n vijven vormden we het
team van de Haagse Zaterdag-
middag Jeugddamkring (ZMD) dat
zojuist de Huissense jeugd naar het
tweede plan had verwezen. Henk
Kemperman was bij onze tegen-
standers dé blikvanger al was de
vader van Mark en Ferry volgens
mij op dat moment nog geen
nationaal jeugdkampioen. Jo ten
Westeneind speelt eveneens nog
steeds. Jos Lamers ben ik al jaren
uit het oog verloren. Aan mijn
verblijf bij zijn familie tijdens het
Huissense jubileumtoernooi van
1964 bewaar ik echter nog steeds de
beste herinneringen, maar daar-
over heb ik u op deze plaats al uit-
gebreid kond gedaan. Over
P. Schrijver en F. Kemperman (ik
vermoed een broer van Henk) weet
ik echter helemaal niets te melden.
Diep in mijn geheugen gravend kan
ik mij nog voor de geest halen dat
we eind jaren vijftig, begin jaren
zestig in gebouw De Haard aan de
Daguerrestraat een jeugddam-
sociëteit hadden. Dankzij de mede-
werking van de Zwijndrechtse
verzamelaar Kees van de Ruit en
van Frans van de Velde werd het
verleden stukje bij beetje voor me
ontsluierd. In de damrubriek van
G.O.V(eenendaal) in het toenmalige
deftige Haagsche dagblad Het
Vaderland lees ik dat ‘de propagan-
dacommissie van het district Den
Haag in 1959 met het vestigen van
en zaterdagmiddagclub voor de
jeugd middenin de roos heeft
geschoten. Er zijn thans tal van
jonge dammers bezig sterk naar
voren te komen.’

Baanbrekend
Dat was best baanbrekend want in
die tijd – we hebben het natuurlijk

wel over bijna een halve eeuw
geleden – hadden we nog geen
specifieke jeugdtraining en talent-
ontwikkeling. Onder leiding van de
legendarische WZDV-voorzitter
W(out) J. de Vlaming en de onver-
moeibare RDG-secretaris Bert
Lapaer werkte de fine fleur van de
Haagse damjeugd daar een onder-
linge competitie af en bleek een
nederlaagserie tegen de gevestigde
orde een harde, maar goede leer-
school. Ik weet nog dat ik me tegen
Bert Kaïn (DIO) in de opening al rijk
rekende maar er te laat achter
kwam dat de aangeboden Coup de
la Bombe een lokzet bleek. Later
nam Frans van de Velde de leiding
over, soms geassisteerd door Lex
Mulder, het Australische buiten-lid
van RDG/DIO.
Met het jeugdvijftal van de ZMD
heb ik twee keer de landstitel ver-
overd. De tweede keer was Frans
van de Velde te oud en deed Gerard
van Leeuwen (HDCODB), als kop-
man, mee. Het zoveelste talent dat
voortijdig is gestopt. We hebben
samen nog in 1961 meegedaan in
de minor-groep van het Lucas
Bolstoernooi in Krasnapolsky
(Amterdam).
Van mezelf weet ik nog dat ik voor
de ZMD van twee nationale jeugd-
kampioenen heb gewonnen: Leen
de Rooij en Henk Kemperman. Ook
kwam ik de naam van Herman van
Westerloo tegen. In 1961 (of was het
1962) werd Huissen achter ons
tweede met G. van der Looy i.p.v. Jos
Lamers. Het brons was voor het
roemruchte Gezellig Samenzijn uit
Amsterdam met Henk Werner, Jan
Esselman (die in Haarlem aan een
damdoorstart is begonnen), Fred
van Kuijk, Jaap Spruijt (ik kwam ‘m
laatst weer eens tegen op een dam-
dag in Rijnsburg) en Jan Berthauer.
De tijd van Ton Sijbrands en Ruud
Palmer was nog niet aangebroken.
Achlum sloot de rij met S. Klooster-
man, S. Tamminga, K. Vrieswijk, W.
Meijer en S. Talsma.
En wat schreef de bekende Haagse
dammedewerker scribent Oscar
Avenel Wolff op 26 juni 1960 in Het
Binnenhof over de nationale jeugd-

door Fred Ivens

Frans van de Velde schreef hier
tegen de helaas ook al overleden
oud-international Jan van
Leeuwen (Leiden, Drenthe)
geschiedenis met 1. 37-31!! 26x37 2.
32x41 23x21 3. 33-29 24x42 4. 41-37
42x31 5. 36x20! 

Jan van Leeuwen

Frans van de Velde

1 november 1960: kampioen van Nederland! Samen met Huissen
op de foto. Staande v.l.n.r.: Reg Lindemans, Jos Lamers, Fred Ivens,
F. Kemperman, Ton van der Star en Henk Kemperman. Zittend
v.l.n.r.: Ger Leroy, Jo ten Westeneind, P. Schrijver en Frans van de
Velde.

Allereerst de twee jaar oudere
Frans van de Velde, de huidige voor-
zitter van RDG/DIO. Ik herinner me
tussen ons op het dambord heel
wat verbeten hanengevechten met
wisselend succes. Reg Lindemans -
toen eveneens een clubgenoot,
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Hoe hoog het niveau van die
middelbare scholieren soms was
kan ik het beste illusteren door u te
wijzen op de befaamde combinatie
waarmee de Canadees Marcel
Deslauriers in 1958 tijdens de
tweekamp om de wereldtitel in het
Haagse Houtrust de Rus Iser
Koeperman vloerde. Wel, diezelfde
slagzet werd, in vrijwel dezelfde
stand, al een paar maanden eerder
uitgevoerd tijdens de schooldam-
wedstrijd Populier-Rijkskweek-
school.

Eerste boek over de
korte-vleugel-opsluiting
(KVO) door Jules Martens

‘Levenslang opgesloten in de korte vleugel’ is hét boek waar de
ondernemende en creatieve dammer op zat te wachten. De
KVO is letterlijk en figuurlijk een boeiend spelsysteem en staat
te boek als zeer risicovol. Bovendien krioelt het van de
combinatiemogelijkheden. Dit boek toont u aan dat de KVO
best speelbaar is, mits men maar op de hoogte is van de
diverse haken en ogen.
Het is een A4- formaat boek en beslaat 85 pagina’s. Een bind-
strip zorgt ervoor dat het boek ‘strak in het pak’ zit.
De voorkant is in kleur.
De inhoud bestaat o.a. uit:
• 14 openingscombinaties;
• 22 partijanalyses;
• 6 partijfragmenten;
• 250 KVO combinaties met oplossingen (veelal met de op-

geslotene als winnaar), waarvan de diepte varieert van vier
tot twaalf zetten (gemiddelde diepte zeven zetten). Bij ruim
50 combinaties gaan er 20 of meer schijven van het bord.

• Maar liefst 311, duidelijke diagrammen.

Alle KVO-combinaties zijn of door mij, of door mijn tegen-
standers in de partijen uitgevoerd, of door mij zelf gecreëerd
(ook deze lijken weggelopen uit KVO- partijen).
Ook de 22 analyses van de door mij gespeelde partijen zijn van
mijzelf, en geven zoveel mogelijk de speelrichtingen in een
KVO-partij aan. Het is de neerslag van 23 jaar passionele KVO-
ervaring. Alles is gecontroleerd m.b.v. het damprogramma
TRUUS.

‘Levenslang opgesloten in de korte vleugel’ kost 15 euro + 2,50
euro verzendkosten. Men kan een exemplaar bekomen door
het bedrag over te maken naar: Jules Martens, Mercuriusstraat
40, 5721 BG Asten. Rabobank 103627022 onder vermelding van
de titel, en vermeld u vooral duidelijk uw naam, adres, post-
code en woonplaats. Mijn e-mailadres: j.martens03@chello.nl

21 mei 1962, kampioenschap van Nederland voor jeugdvijftallen. De partij
Henk Kemperman-Fred Ivens eindigde in remise.

1 november 1960: kampioen van Nederland! V.l.n.r. Ger Leroy, Ton van der
Star, Frans van de Velde, Fred Ivens en Reg Lindemans.

vijftallencompetitie? ’Enkele par-
tijen waren gezien het vertoonde
spel zeer belangwekkend, zodat dit
toernooi voor onze nationale dam-
sport hoopvolle perspectieven heeft
geopend.’
In de sixties hadden we in Den
Haag – in heel Nederland volgens
mij trouwens – een bloeiende
schooldamcompetitie. Zelf vormde
ik op het Maerlant Lyceum een
viertal met de broertjes Thijs en
Kees Kuiper en Cees Olthoff van wie
er twee helaas al overleden zijn.

Levenslang opgesloten 

in de korte vleugel eugddamkring
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Het Nederlands kampioenschap 2005
In deze tweede terugblik aandacht voor de damtechnische prestaties. Ook hier viel veel te
beleven. Het meest opmerkelijke is het aantal punten dat veel speelsters na een goede
partijopzet in het midden-spel en eindspel weggaven. De speelsters die zich daar niet of nau-
welijks aanbezondigden eindigden op de eerste drie plaatsen. De speelster die, zoals onze Ooster-
buren het uitdrukken, met afstand de meeste punten morste was Christien Fung, die in vrijwel
elke partij beter of zelfs gewonnen stond, maar geen enkele partij wist te winnen.

In het onderstaande heb ik willekeurig een aantal, naar mijn mening, leuke fragmenten
uitgekozen. Het thema kan luiden: hoe win ik een gewonnen stand. De standen maken vooral
duidelijk dat de partijen elke dag weer spannend waren en het krachtsverschil aanzienlijker
kleiner was dan de eindstand doet vermoeden.

We beginnen met een
fragment van Christien. In
de partij tegen Tanya Chub
ontstond diagram 1 na 30.
37-31. Tanya zet voort met
20-25 en na 31.31-26 25x34
32.26x17 is een ongebruike-
lijke stand ontstaan. Het
spel ging consequent ver-
der met 23-29 33.28-22 18-
23 34.33-28 02-08 35.36-31
09-14 36.31-26 14-20 37.42-
37 20-25 38.37-31 04-09
39.26-21 08-12 40.17x08
13x02 41.21-17 02-08 42.31-
26 09-13 43.48-42 03-09
opmerkelijk de stand is
symmetrisch 44.42-37 09-
14 45.26-21 14-20 46.37-31
25-30 47.31-26 20-25 48.17-12
08*17 49.21x12 06-11 Zwart
speculeert op de hevige
tijdnood van wit en zal
daarmee nog succes
hebben ook. Objectief is
34-39 het beste. Dit eindigt
in remise.50. 26-21? (veel
beter is 43-39 34x43 38x49
30-34 12-08 13x02 26-21 11-
17 21x12 34-39 22-18 (ook 22-
17 komt in aanmerking) 25-
30 28-22 29-33 en zwart

maakt nog net remise) 50.
…. 34-40 (de verrassing:
meteen 13-18 levert gelijk
spel op) 45x34 30x48 52.21-
17 13-18 53.17x06 18x07 (wit
mag niet naar dam) 54.22-
18 23x12 55.06-01 48-26 en
zwart won 

Marijke speelde als inval-
ster op het laatste moment
een goed toernooi. Haar
onbevangen spel was goed
voor een 7e plaats. Ze
boekte een goede overwin-
ning op de ervaren
Barbara Graas. Zoals ook al
in het persbericht stond
vermeld versmaadde
Barbara ten onrechte een
damcombinatie omdat ze
dacht dat die wel remise
zou lopen. Dit is om twee
redenen verkeerd gedacht.
In de eerste plaats staat
zwart, afgezien van de
damcombinatie, veel beter.
In de tweede plaats biedt
de combinatie goede
winstkansen voor wit
zoals de analyse laat zien.

44.39-34 (wit had de dam
via 39-33 28x39 38-32 27x38
47-42 38x47 31-27 22x31
26x37 47x20 25x03 moeten
nemen. De finesse die
zwart het leven zuur
maakt is damgeven met
49-43. Bij voorbeeld 17-22
30-24 en wit dreigt zowel
03-25 als 49-43)    09-14
45.49-44 14-20 (ook zwart
mist een dam met 28-33
38x29 22-28 31x33 13-19
24x22 17x50 29x18 50-45
met winst) 46.25x14 13-19
47.24x13 18x20 48.44-39 20-
24 49.30x19 23x14 50.34-30
14-19 51.30-25 (hierna is het
uit wit had 38-33 moeten
proberen, al blijft het
slecht) 19-23 52.39-34 28-32
53.38-33 23-28 54.25-20
28x30 55.20-14 30-34 56.14-
09 34-40 57.09-04 40-44
58.04-13 44-49 59.13-09 32-
37 60.31x42 27-32 61.09x43
49x16 met winst voor
zwart

De strijd om de tweede
plaats werd beslist in de

partij tussen debutante
Sarah Rijgersberg en
Vitalia Doumesh. In deze
vrijwel gelijkwaardige
stand hinkt wit op twee
gedachten. Enerzijds het
opbouwen van een sterk
centrum via 43-38 en 41-37.
Anderzijds het afbreken
van het zwarte bruggen-
hoofd schijf 24. De combi-
natie van beide gedachten
wordt fataal: 43-38 03-09
34-29?? (nu volgt een
enigszins verborgen
combinatie) 12-17 29x20
09-14 20x09 18-22 09x27
21x45 met winst.
In de diagramstand is
meteen 34-29 3-09 29x20
18-23 28x19 13x15 beter.
Nog beter lijkt 43-39 03-09
41-37, al heeft zwart na 13-
19 ook niet veel te vrezen,
zelfs niet van de witte dam.

Via uitstekend aanvallend
spel had Tanya een win-
nende positie opgebouwd.
Ook hier bleek de afwer-
king het moeilijkste onder-

deel zoals het volgende
fragment toont. In de
diagramstand controleert
zwart het centrum en is wit
op afbraak aangewezen.
37….. 16-21 (misschien is 19-
24 kansrijker bij voorbeeld
38. 48-42 22-28 39. 42-37 17-
22 en wit komt er niet
meer aan te pas. Na 38. 31-
27 22x31 39. 26x37 17-21 37-
31 is het echter nog niet
duidelijk hoe zwart verder
moet omdat 18-22 verbo-
den is) 38.31-27 22x31
39.26x37 17-22 (ook hier
lijkt 19-24 een goed alter-
natief. Bij voorbeeld 40. 48-
42 24-29 41.40-35 29x40 42.
45x34 23-29 43. 34x23 18x29
44. 35-30 21-27! 45. 32x21
17x26 en wit staat verlo-
ren) 40.34-29 23x34
41.40x29 19-23 42.48-42
23x34 43.32-28 22x33
44.38x40 21-27 45.40-34 18-
23 46.42-38 12-17 47.45-40
17-21 48.40-35 23-28 49.35-
30 21-26 50.30-24 27-31
51.38-32? (zowel 24-20 als
25-20 leidt tot remise (vol-
gens de onfeilbare databa-
ses) 31x42 52.32x23 42-47
53.23-18 47x15 54.18-12 26-31
55.12-07 31-36 56.07-02 36-41
57.02-11 41-46 58.11-16 46-23

techniek
Door Ben Smeenk

Tanya Chub

Christien Fung
Marijke Koers

Barbara Graas

Vitalia Doumesh

Sarah Rijgersberg

Tanya Chub

Astrid van der Stelt
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Fries dammen (44)
door H. Walinga
Hegenadijk 21
8614 AC Oudega W.
(0515) 46 94 98

Diagram 1

Diagram 2

Theorie:

1. 31-26 20-25 2. 37-31 14-20 3. 32-27 17x37 4. 41x32
19-24 5. 34x14 10x19 6. 47-41 11-17 7. 40-34 4-10 8.
32-27 17x37 9. 41x32 14x17 10. 44-40 7-12 11. 50-44
1-7 12. 33-28 19-24 13. 34x14 10x19 
Na deze dertiende zet van zwart is de stand als
in diagram 1.

Eigenlijk is er nu maar één goede zet voor wit,
namelijk: 14. 35-30 25x34 15. 39x10 15x4
Zwart dreigde namelijk met 25-30 enz. Op 40-
34 van wit zou volgen: 14. … 19-23 15. 28x19
9x40 16. 45x34 25x45 en wit heeft verloren.
Op 39-34 van wit volgt:
14. … 19-23 15. 28x19 13x24 16. 34x14 15x13 17.
35x24 6-11 18. 26x6 18x23 19. 24x22 17x30 
(5 schijven) 20. 6x17 12x41 21. 36x47 en de stand
is dan met wit één schijf achter (diagram 2).

Een kijk op het dammen
door Sijbrand M. van Eijk

voor vrouwen

Christien had ook in deze
partij voordeel en had de
partij zelfs in haar voor-
deel kunnen beslissen. In
de diagramstand speelt
wit 29-23. Het idee erach-
ter is goed. De uitvoering
iets minder. Eerst 49-43 en
op de volgende zet 29-23 is
veel handiger. Een variant:
49-43 14-19 29-23 19x28
33x22 03-09 38-33 09-13 33-
28 04-10 28-23 10-15 34-30
25x34 39x19 13x24 22-18 (de
zwarte stand is in tweeën
gesplitst) 21-27 45-40 en
zwart is kansloos.
In de partij ging het verder
met 29-23 14-19 23x14
20x09 39.29-23 14-19
40.23x14 20x09 41.36-31 09-
13 42.38-32 13-19 43.34-29
08-13 44.29x20 25x14 45.31-
27 03-08 46.45-40 08-12
47.40-34 12-18 48.34-30 04-
09 49.33-28 14-20 50.39-33
20-24 51.28-22 18-23 (zwart
was er niet zeker van 50
zetten gedaan te hebben
en speelde dit nog snel. In
feite is dit de verliezende
zet na 24-29 33x24 19-23 is
het remise) 52.33-28 (beter
is 49-43 bij voorbeeld 24-29
(09-14 33-28 24-29 43-38 is
kansloos) 33x24 09-14 43-
39 14-20 24x15 23-28 32x14
21x41 14-10 met goede kan-
sen voor wit) 24-29 53.49-
43 29-33 54.28x39 09-14?
(beter is 23-28 met goede
remisekansen) 55.30-24?
(te zuinig na 22-17!! 21x12
30-24 19x30 35x24 is het
volledig uit!) 19x30
56.35x24 13-18 57.22x13 23-

28 58.32x23 21*41 59.13-08
41-47 60.08-03 met remise

Ook hier weer een voor-
beeld van de problemen
die de deelneemsters
hadden met het afmaken
van partijen. Zwart staat
hier beter. Wit speelt vrij-
wel gedwongen 37-32 11-16
32 21 16x27 40. 41-37 13-18
(om op 37-32 27-31 te
kunnen spelen) 41. 30-25?
(wit mist hier 34-29
waarop 19-23 verliest door
het verraderlijke 36-31 en
33-28 31x04. Na 34-29 staat
wit nauwelijks slechter)
19-23 42.34-30 (verhindert
23-28) 09-14 43.49-43 23-28
44.43-39 (nauwelijks te
geloven dat wit dit over-
leeft) 08-13 (niet de beste
het gevaarlijk ogende 15-20
is veel beter. Na het ge-
dwongen 36-31 27x36 33-29
wint 22-27) 45.36-31 27x36
46.33-29 26-31 (op 22-27
volgt 29-24 en 14-19 mag
niet) 47.37x26 36-41 48.26-
21 41-46 (41-47 wint direct
op 38-33 volgt 18-23 met
winst) 49.21-16 22-27 (28-33
en 18-22 wint omdat na
46x45 16-11 verboden is, nu
is het vermoedelijk al re-
mise) 50.29-24 14-19 51.16-11
18-22 (28-32 geeft nog
kleine kansen) 52.11-06 28-
32 53.06-01 32x34 54.01x45
15-20 55.25x23 46x10 56.45-
50 met remise.

Vitalia Doumesh

Christien Fung

Maddy Lemmen

Sarah Rijgersberg
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EK veteranen in Zoutelande:
Aart Walraven c.s., jullie worden
hartelijk bedankt! Dankzij het EK
voor veteranen ben ik als dammer
gegroeid. Met ruim twee kilo om
precies te zijn. De maaltijden van
de familie Bierens in hotel Wille-
brord noodden elke dag opnieuw
tot een bovenmodale eetlust en die
extra calorieën raakte je met een
uitgebreide uitwaai-wandeling
langs de vloedlijn en over de (hoge)
duinen van Nederlands enige
zuiderstrand echt niet kwijt.
Aan de overkant van de Smids-
straat, in zaal Middendorp, was het
dammersdomein waar Aart Walra-
ven zijn belofte van 2004 waar-
maakte. Hij zegde toen in het
Tsjechische Havlickuv Brod aan het
Europese Dam Comité toe dat het
EK 50+ een vierde editie zou bele-
ven. Samen met Ad Bouwens, Jaap
de Jonge, Johan Kesselaar en Jaap
Verstraate zette hij er als de Stich-
ting Damevenementen Zeeland de
schouders onder, sprokkelde een
budget van 15.000 euro bijelkaar en
zo kreeg deze regio – van 28 novem-
ber t/m 4 december - na het Hiltex
Open en zowel het NK (2x) als WK

voor vrouwen opnieuw een evene-
ment van allure binnen de grenzen.
‘Uiteraard’ was de provincie was
(samen met hotel Willebrord, de
Haeghe Groep, de Babbelaar en de
Hypotheker) dan ook een van de
belangrijkste sponsors en deed de
gedeputeerde Harry van Waveren
de eerste zet op het bord van titel-
verdediger Frank Teer. Dit als op-
maat tot de Senior Games die in
2009 – ook met dammen! – in Zee-
land ten doop worden gehouden.
Aanvankelijk schreven zich veertig
deelnemers uit elf verschillende
landen in. Uiteindelijk zetten de
arbiters Rima Danileviciene (Litou-
wen) en Cor Boot de klokken aan
voor 34 jongere ouderen en oudere
jongeren uit negen landen. Want de
vier Litouwers en de twee Tsjechen
bleven zonder bericht van verhin-
dering weg terwijl de Pool
Arseniusz Grzelak plotsklaps het
ziekenhuis in moest. De Zeeuw
Grim was op het allerlaatste mo-
ment echter bereid om het aantal
deelnemers even te maken.

Rivièra
Na negen rondjes Zwitsers bleek
Peter van der Stap aan de Zeeuwse

Rivièra het best bestand tegen het
ontbijtbuffet, de drie gangendiners
en niet te vergeten de listen en
lagen van de geachte tegenstan-
ders. De Pitbull uit Maassluis, in
september 50 geworden, deed zijn
bijnaam alle eer aan. In de eerste
ronde won hij met een ultieme
finesse van de Russische professor
Yuri Lebedev, waarna uitstekende
overwinningen op Aart Walraven
en de Israëlische kampioen Rufin
Prokupets volgden. Nadat hij groot-
meester Laimonis Zalitis aan de
rand van de afgrond had gebracht
dreigde het mis te gaan na een
nederlaag tegen mij en twee uit de
hel gehaalde remises tegen de
Russen Anatoly Petuchov (de kam-
pioen van 2003) en Alexander Rats.
Van der Stap is echter net een kro-
kodil. Zelfs met drie kogels in z’n
kop weet je nog niet zeker of-ie wel
echt helemaal (dam)dood is.
Mentaal ijzersterk kwam hij ook nu
terug uit bijkans geslagen positie.
In de voorlaatste ronde werd de
Letse EDC-secretaris Janis Lelis met
huid en haar verslonden (zie tech-
niek) en in het slotakkoord zat hij
voortdurend aan de goede kant van
het bord tegen de oude vos Solik

door Fred Ivens

De overwinning van Peter
van der Stap op Janis Lelis
was in de voorlaatste ron-
de van cruciaal belang: 30.
38-33 9-14! 31. 43-38?(A) 23-
29! 32. 34x23 25x34 33.
40x29 11-16! 34. 35-30*
24x35 35. 29-24 18x29! 36.
24x15 29-34 37. 31-26 17-21
38. 26x17 12x21 39. 27-22 21-
26 40. 33-29? De mooiste

variant is nu 22-18 13x22
28x17 35-40! (maar niet 16-
21 door 48-43 33-29 45-40
43-39 en 38x7!) 48-43 26-31
mat! 34x23 41. 22-18 13x33
42. 38x18 19-24 en wit was
kansloos.
A: wits enige verdediging
is het thematische offer
34-29! 25x34 42-38 11-16 31-
26 en na de afwikkeling
34-39 43x34 17-22 28x17
12x21 26x17 24-30 35x15 14-
20 15x24 19x37 38-32 37x28
48-42 23x34 40x29 lijkt
remise de meest logische
uitslag.

Rafail Zdoroveac ontpopte
zich tegen Anatoly
Petuchov als een waar
slangenmens: 41. 37-32 7-11!

42. 33-28 4-10! 43. 15x4 23-
29 44. 4x22 29-33 45. 28x39
17x37 46. 39-33! 37-42 47.
49-43! 12-18 48. 33-28! 41-47
49. 43-38 47x31 50. 36x27
14-20 51. 27-21 8-12 52. 30-25
20-24 53. 21-16 19-23 54.
16x7 12x1 55. 35-30 24x35
56. 25-20 en zwart kon niet
meer winnen. Soms geloof
je je eigen ogen niet!

Grootmeester Laimonis
Zalitis greep net als vorig
jaar net naast de titel. Hij
speelde soms iets te voor-
zichtig maar walste ook op
indrukwekkende wijze
Alexander Rats van het
bord: 35. … 12-18 36. 23x12
13-19 37. 24x13 9x7 38. 29-
23! 7-12 39. 23-18!! 12x23 40.
33-29 4-9 41. 29x18 10-14

42. 18-12! 9-13 43. 39-33 14-
19 44. 44-39 19-24 45. 33-28
24-30 46. 28-23 30-35 47. 38-
33 35x44 48. 39x50 13-18
49. 23-19! 18x7 50. 19-13 en
zwart was zonder verweer.

Zelf maakte ik met succes
oorlog tegen Derk Klein-
rensink: 36. 31-26! 21-27* 37.
32x21 16x27 38. 45-40!

Peter van der Stap

Janis Lelis

Anatoly Petuchov

Rafail Zdoroveac 

Alexander Rats

Laimonis Zalitis

Derk Kleinrensink

Fred Ivens 

Techniek

De prijswinnaars: totaal-
kampioen Peter van der
Stap, Solik Gersht (2e 60+),
Fred Ivens (1e 60+),
Laimonis Zalitis (2e),
Anatoly Petuchov (3e).

Gersht - Van der Stap uit
laatste ronde (1-1)

Zalitis - Ivens uit laatste
ronde (1-1)



191919

De Pitbull laat z’n tanden zien
Gersht. Ondanks het speeltempo
(1.20 uur + 1 minuut per zet) slaagde
Andrey Napreenkov erin op de klok
van Anatoly Petuchov te verliezen.
Omdat Zalitis-Ivens na veel strijd in
remise eindigde kwamen liefst vijf
spelers met 12 uit 9 bovendrijven.
Op basis van het tegenstander-
gemiddelde gingen titel EK 50+,
erediploma en grootste beker naar
Van der Stap en zeker niet ten
onrechte. Het zilver was voor Zalitis
en het brons voor Petuchov. Voor
mij restte als troostprijs het kam-
pioenschap EK 60+, waardoor op de
terugreis naar het Westland twee
Europese kampioen in één auto
zaten.
Van de kopgroep sloot Gersht de rij.
Hij mocht met de tweede prijs in de
categorie 60+ terug naar Sint
Petersburg. Stadgenoot Rats eindig-
de als derde. De uit Israël afkoms-
tige Schwarzman ontpopte zich als
de beste 70-plusser.
Het was Frank Teer z’n toernooi
niet. De titelverdediger speelde niet
echt slecht maar won slechts één
partij en zag zichzelf daardoor op
de eindrangschikking met 10 uit 9
terug op de negende plaats. Cees
Rijk kwam tot eenzelfde score en

was als nummer twaalf heel
tevreden met het predikaat ‘beste
Zeeuw’.

Webcam
De strijdlust was groter dan vorig
jaar. Met een winstpercentage van
53,6 deden de ouwetjes het nog
best. De organisatie liet niets te
wensen over en het was allemaal
nog heel gezellig ook! De publiciteit
liet met vooral Daaf Kasse (PZC) en
Harm Wiersma (De Telegraaf) en
ook Omroep Zeeland weinig te
wensen over. Dankzij de medewer-
king van Piet van Os van Van Os
CompuTech - Zoutelande kon dage-
lijks via een webcam de belang-
rijkste partij wereldwijd aan den
volke worden getoond. Het leverde
een totaal van ruim 8000 hits op.
Voor het vijfde EK 50+ is het
Tsjechische Karlovy Vary kandidaat.
Bij monde van Walraven blijft
Zeeland dit keer als eerste reserve
op de achtergrond.

Zie ook de website:
http//clubnet.zeelandnet.nl/
damevenm/ekvet2.html

35x44 39. 39x50 18-22 40.
29-23! 3-9 41. 37-32 6-11 9-14
32x21 en 13-19 is verhin-
derd door het ‘kleintje’ 42-
37 49-43 en 36x7! 42. 32x21
11-16 43.42-37 16x27 44. 37-
32 9-14 45. 32x21 13-19 46.
21-16 19x39 47. 16-11 39-43
48. 11-6? 36-31-27 levert een
gewonnen eindspel op
43x32 49. 6-1 12-17 50. 1-6
22-28? en snel 2-0. In
plaats van 22-28 was 30-
34! 49-43 8-13 36-31 22-27!
nog remise geweest.

De wat wisselvallig Ed
Holstvoogd gaf hier - te
vroeg - remise tegen Henk
Kleinrensink. Van der Stap
suggereerde na afloop 19-
23, de Delftse meester

antwoordde met 7-1 en
baalde hartgrondig na het
vervolg 26-12 en 8-13 met
oppositiewinst.

Aart Walraven kon niet
een week lang twee heren
tegelijk dienen, maar nam
wel leuk Wim Bennink te
pakken. Na 21-16 22-28! 26-

21 19-23 21-17 23-29 16-11 18-
22 zou een prachtig
matbeeld zijn ontstaan.
Edoch: 38-33 19-23 21-16 22-
27! 33-28 23x32 26-21 32-
37(!) 21x41 uit!Ed Holstvoogd 

Henk Kleinrensink 

Aart Walraven 

Wim Bennink

Eindstand EK veteranen
Ranglijst:

Pl. Naam Land Pnt Prijs
1 Peter van der Stap Nederland 12 Europees kampioen!
2 L. Zalitis Letland 12 2e

3 A. Petuchov Rusland 12 3e

4 Fred Ivens Nederland 12 1e 60+
5 S. Gersht Rusland 12 2e 60+
6 A. Napreenkov Rusland 11
7 A. Rats Rusland 11 3e 60 +
8 E. Holstvoogd Nederland 11
9 F. Teer Nederland 10
10 R. Prokoupets Israël 10
11 H. Kleinrensink Nederland 10
12 C. Rijk Nederland 10 1e Zeeuw
13 K. Turiy Oekraïne 10
14 J. Lelis Letland 10
15 K. Lebedev Rusland 10
16 S. Tombak Israël 10
17 D. Kleinrensink Nederland 9
18 R. Zdoroveac Duitsland 9
19 J.P. Plantin Frankrijk 9
20 S. Markowski Polen 9
21 Al. Schwarzman Israël 9 1e 70+
22 P. Schunselaar Nederland 8
23 H. Cordier Frankrijk 8
24 G. Solodoecho Oekraïne 8
25 E. Wiskerke Nederland 8
26 W. Bennink Nederland 8
27 F. Blaas Nederland 8
28 A. Walraven Nederland 7
29 J. Mutulis Letland 7
30 V. Hermans België 7
31 A. van Diggele Nederland 6
32 J.L. Grim Nederland 6
33 J. Houmes Nederland 4
34 M. Marijs Nederland 3

Ivens - Van der Stap, of wel de strijd tussen de 'kleine' en
de 'grote' kampioen (2-0)

Kampioen Peter van der
Stap met beker en diploma.
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Kijkjes in de damwereld
Leo Aliar
Sassenheimstraat 14
6843 MK Arnhem
(026) 381 79 97
l.aliar@chello.nl

In mijn vorige rubriek HD
2005-5 waren de namen
van de spelers bij de dia-
grammen verwisseld. Dit
gebeurde waarschijnlijk bij
het opmaken van de
standen vanuit cijferstand.
Ik werd hierop geatten-
deerd door Ben Smeenk uit
Rotterdam. Hiervoor mijn
excuses.
Het artikel van deze keer
belooft heel wat, want ik
heb voor u een aantal bij-
zonder standen weten te
verzamelen, uiteraard met
medewerking van de vere-
nigingen die mij regelma-
tig hun clubbladen toezen-
den en per e-mail.

Zoals vorig keer beloofd
een heel mooi fragment
met hierbij een mooi ver-
haal tot slot. De stand van
diagram 1 komt uit club-
blad van het Amersfoorts
Damgenootschap De Door-
braak. Cees Strooper laat
ons in zijn rubriek DAM-
FLITSEN genieten van iets
leuks. Om geen afbreuk te
doen aan zijn stukje laat ik
hem in grote lijnen zelf
aan het woord.
“Naar aanleiding van de
partij die Ton Sijbrands op

7-6-05 ternauwernood van
Jan Wielaard won, heeft
Ton afgelopen week de
volgende prachtige com-
positie gemaakt. Wit gaat
geforceerd winnen met 35-
30! (dreigt 30-24 26-21 27-22
34-30 40x16) om dit tegen
te gaan helpt 17-22 niet
vanwege 37-32 36x27 omdat
32-28 dreigt terwijl 11-17
weer de doorbraak volgt
via 30-24 enz. Op 14-20 of
15-20 volgt 30-24!! 17-22
24x33 22x42 en 33-28. Het
enige dat overblijft, is 14-19
maar nu komt de zeer ver-
rassende zet 38-32! (dreigt
32-28 en om dat eruit te
halen helpt 17-22 ook niet
vanwege 47-41 32-28) dus
zwart moet wel 10-14 doen.
Maar dan komt aan het
licht waarom wit zojuist 38-
32 heeft gedaan 27-22!!
18x49 26-21!! 49x24 21-16
29x40 16x18. De schijfwinst
en de witte voorpost zijn
beslissend. De enige kans is
nog 15-20 45x34 20-24 36-31
17-22 18x27 19-23 37-32 23-28
32x23 24-29. Dit ziet er
plotsklaps remiseachtig uit.
Maar dan blijkt dat wit nog
een pijl op zijn boog heeft:
27-22!! 29x36 en nu ont-
staat drievoudige oppositie
via 39-33 4-9 33-29 9-14 29-
24.”
Strooper zegt verder: Als je
zo wint, moet je daarna
nooit meer een dambord
aanraken en voor de rest
van je leven op je lauwe-ren
rusten. Naar verluidt com-
poneerde Sijbrands deze
forcing “in bed” (dat is op-
merkelijk), maar ook nog
eens “blind”, zonder dam-
bord dus…

En ik geloof wat Cees
Strooper schrijft.

De stand van diagram 2
kreeg ik via e-mail van de
Arnhemse problemist Leen
de Rooij. Hij is momenteel
bezig met de nalatenschap
van de Hilversumse prob-
lemist A.J. Beemer. Tussen
de problemen door kwam
hij een fragment tegen
van de heer Beemer uit de
toen nog bestaande club-
competitie van de Hilver-
sumse Damgenootschap
in 1971 tegen H.Vink. Na 17-
22 van H.Vink sloeg
Beemer 26x17 en na 22x11
won wit scherp door 27-22!
18x27 32x21 23x34 44-40!
29x47 40x9 3x14 35x2 16x27
2x10 47-33 48-42 33x47 10-
15! Het gebeurt niet vaak
dat een partij in een
motief eindigt, aldus Leen
de Rooij.

De stand van diagram 3
komt uit de onderlinge
competitie bij Het Noor-
den uit Groningen. Bas
Meester meende dat hij
met wit hier lastig staat en
besluit daarom tot 38-32
27x38 43x32.
Meisjeskampioene Heike

Verheul vervolgde met
zwart met 25-30 34x14
10x30 35x24 23x43 49x38
het lijkt op een grote
afruil, maar zwart vervolg-
de verrassend met 22-27
32x21 13-19 24x22 12-17 21x12
8x50!

De standen van de dia-
grammen 4 en 5 komen
beiden uit Nieuws Bulletin
van Damclub Den Haag.
Uit de West Hollandse
Dambond competitie een
mogelijkheid uit de partij
van Frits Luteijn tegen
Jeroen Kos. Kos hoopte in
de diagramstand op 48-42
van Luteijn. Hierop zou hij
verrassend laten volgen
24-29 33x24 18-22 27x29 13-
18! 24x11 35x33 38x29 7x47.

Tijdens het paasdamtoer-
nooi in 2003 haalde Jeroen
Kos in de stand van
diagram 5 na 11-16? van
Robin Vogelaar een ver-
borgen damzetje uit met
47-41 36x47 39-34 16x27
32x21 23x34 38x27 47x29
34x23 19x28 27-22 28x17
21x1 geinig. Als je het zo
ziet dan lijkt het zo een-
voudig allemaal, kom
maar op het idee in een
partij.

De stand van diagram 6
kreeg ik per e-mail van
Peter Konink uit Aalten. In
een sneldampartij tegen
de computer deed Konink
39-34 en werd verrast met
24-30 35x15 14-20! 25x14
(15x24 was beter) 19x10
28x8 3x12 15x24 12-17 4x22
17x48.

Blind componeren in bed

Diagram 1
Ton Sijbrands

Diagram 2
H.Vink

A.J.Beemer

Diagram 3
Heike Verheul

Bas Meester

Diagram 5
Robin Vogelaar

Jeroen Kos

Diagram 4
Jeroen Kos

Frits Luteijn

Diagram 6
Peter Konink
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Diagram 7
Paul Lohuis

Krijn ter Braake

Uit De Doorbraak, clubblad
van Amstelland Damvere-
niging de stand van
diagram 7. Na 18-23 van
Paul Lohuis forceerde Krijn
ter Braake met wit de
winst met 40-35 13-19 (op
13-18 volgt 27-22 33-29
38x18 47-41)  33-29 24x33
38x18 12x23 24-29 23x34
39x30 25x34 27-22 17x28 35-
30 24x35 47-41 36x38 43x5.

Van de heer P.Boonstra uit
Beilen kreeg ik per e-mail
de stand van diagram 8.

Het betreft een stand uit
de onderlinge competitie
bij Houdt Stand Beilen. Het
betreft hier een moge-lijk-
heid. Indien de heer Boons-
tra met wit in de diagram-
stand 49-44 had gespeeld
dan kon Hobbe Akkerman,
indien hij dit had gezien,
een fraaie slagzet uitvoe-
ren met 22-28! 33x24 2-7!!
kom maar op het idee,
31x13 15-20! 29x7 20x49
38x27 49x35.

De stand in diagram 9

Diagram 8
Hobbe Akkerman

P. Boonstra

betreft een eigen partij-
stand uit de bondswed-
strijd Den Haag - Troesoe
Arnhem. Hier berekende ik
met bijplaatsing van schij-
ven op 5 en 47 de volgende
mogelijkheid in mijn partij
tegen Stefan Stapper uit
Den Haag. Met zwart kan
ik 20-25 40-35 21-27 32x21
16x27 een lokzet plaatsen
en nu mag 28-22 niet
wegens verrassend 19-24
29x9 13x4 22x2 25-30 2x32
21x46. Driemaal meerslag
voor wit.

Tot slot de traditionele
prijsvraag in de stand van
diagram 10. Zoals bijna
altijd geldt ook hierop dat
wit speelt en wint. Het is
een echt damprobleem!
Stuur uw oplossing en
graag ook een paar fraaie
fragmenten, composities
of clubbladen, naar boven-
genoemd adres. Ook tips,

Oplossing en winnaar van vorige keer HD, december
2005. Het ging om een compositie met voor mij onbe-
kende auteur welk in tijdens het WK dammen 2005 in
Amsterdam kreeg van een jonge Fransman.

Wit: 24,29,33,39,40,41,43,44,45,48,50.
Zwart: 8,11,12,14,17,21,22,28,32,35,36. Wit wint door: 40-34
43-38 24-19 29x18 39-33 45-40 18-12 8-13 12x21 13-18 21-17
18-23 17-12 23-28 12-8 28-32 8-3 32-37 48-42! 37x48 3-26! 

Fraai!! De gelukkige winnaar na loting is de heer
D. Davidse uit Middelburg.

Diagram 9
Leo Aliar

Stefan Stapper

Diagram 10

prijsvraag

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! 

Voor de tweede keer organiseerde de nieuwe
Arbiterscommissie een mondelinge arbiters-
cursus. Na de cursus in Lent in 2004, vond nu
een cursus plaats in Ureterp, met het examen
in Hijken.

De zes cursisten, afkomstig uit de drie noorde-
lijke provincies, volgden op twee zaterdagmid-
dagen de cursus. Op 17 december legden ze het
examen af. Alle cursisten slaagden ruim-
schoots voor het examen. Gerben de Wit haal-
de daarbij op een half punt na de maximale
score van dertig punten. De geslaagden zijn:
Menko van Dijk (Ureterp), Gerhard Dunning
(Hijken), Harry Mennema (Ureterp), Alex van
Prinsenbeek (Sappemeer), Erik Wasse (Hoog-
halen) en Gerben de Wit (Houtigehage).

De arbiterscommissie van de KNDB organiseert
een opleiding voor nieuwe arbiters in Lunte-
ren. Deze opleiding is voor iedereen vanaf 16
jaar toegankelijk, en vindt plaats op vier
woensdagen, te weten 1, 8, en 15 februari en op
1 maart het examen. Als het nodig is wordt ook
op 22 februari nog een cursusavond ingelast.

Zes nieuwe arbiters

De lestijden zijn van 19.30 uur tot uiterlijk 22.30 uur. De
locatie is ‘De Schuifeldam’, het clubgebouw van DES
Lunteren. De eigen bijdrage voor deze opleiding is 12,50.
Reiskosten zijn voor eigen rekening. De inschrijving is
gesloten op 20 januari.

De Arbiterscommissie streeft ernaar om in het seizoen
2005-2006 ook in andere regio’s de opleiding tot arbiter
aan te bieden. Voor meer informatie en voor opgave:
Hans Robben, Dubceksingel 118, 6716 RE Ede,
0318-690079, jtm.robben@consunet.nl
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1. J.Fijen – P.de Heus 2-0
Source+ - NDG, 1b, 12-11-2005
36. … 10-14? 37.34-30 25x34 38.28-23 18x29 
39.43-39 34x43 40.38x49 29x27 41.31x4 

2. R.Sakidin – L.Pietershove 2-0
Gandhi – Barnsteen Bunschoten, 1b, 12-11-2005
36. …11-17? 37.30-24 19x39 38.28-23 18x29 39.37-31 26x37
40.38-32 37x28 41.40-34 29x40 42.35x2

3. R.Langbroek – N.Ghoerai 0-2
CCR 2 – ODB Haeghe PV
24. …12-17! 25.27-21? 16x47 26.43-39 47x29 27.49-43 23x32
28.34x1 11-16 9.39-33 9-14 30.40-34 32-38 31.43x32 24-30
32.35x15 14-20 33.15x24 19x26 34.1-7 13-19 35.7-18 3-9
36.18x4 8-13 37.4x11 6x17

4. J.Ferwerda – C.Pippel 0-2
Harderwijk – IJmuiden, hoofdklasse a, 12-11-2005
41. … 19-24? 42.27-22 24x42 43.22x13 42-48 44.34-30 48x25
45.13-8 17-22 46.8x19 16-21 47.26x17 20-24 48.19x30 25x12 

5. M.Corba – J. van Buiten 2-0
Nijverdal – MTB Hoogeveen, 1a, 26-11-2005
35. …11-17? 36.37-31 26x28 37.27-22 18x27 38.29x20 15x24
39.25-20 24x15 40.39-33 28x30 41.35x31 

6. P.Steijlen – S.Baerends 2-0
Source+ NDG – Meurs Denk en Zet 2, 1b, 26-11-2005
13. 30-24! 14-19? 14.33-28 19x30 15.35x24 18-22 16.28x19 13-
18 17.19-13 8x30 18.39-33 30x50 19.36-31 50x28 20.32x1 9-13
21.43-39 11-17 22.41-36 3-8 23.38-32 6-11 24.32-27 4-9
25.27x18 13x22 26.1-40 8-13 27.40-44 16-21 28.44-50 9-14
29.42-38 13-19 30.45-40 25-30 31.49-44 30-35 32.39-33 19-23
33.44-39 35x44 34.37-32 26x28 35.39-34 28x30 36.50x29 

7. T.Oegema – F.Huitema 0-2
Huizum 2 – Fortuin Dokkum, 1a, 10-12-2005
42.28-22? 12-18! 43.38-33 23-28 44.32x12 21x41 45.12-7 14-20
46.25x23 41-47 47.30x8 47x10 

8. C.Vroegop – B. de Harder 0-2
RDC 2 – Barnsteeb Bunschoten, 1b, 10-12-2005
21.42-37? 16-21 22.27x16 17-21 23.16x27 23-28 24.33x22 18-23
25.29x18 20x29 26.34x23 12-17 27.22x11 13x35 

9. L.Buijs – C.Shapiro 0-2
DIOS – damcomb. Nijmegen, 1c, 10-12-2005
32.36-31? 21-27 33.31x13 2-8 34.13x2 20-25 35.2x30 25x34 

10. P.Sterk – B.Bosch 0-2
Dammers uit Oost 2 – GDC, 1c, 10-12-2005
28.39-34?17-22 29.28x26 24-30 30.35x24 14-20 31.25x14
10x37 32.42x31 36x27 

11. D.Roelofs – A.Rood 2-0
DVSB 2 – SNA 2, 2c, 10-12-2005
39. …14-19? 40.28-22 27x18 41.37-31 26x37 42.38-32 37x28
43.29-23 18x29 44.39-33 29x38 45.43x12 

Vuurwerk
Harry de Waard

Diagram 11Diagram 10 Diagram 12

39. …14-19?28.39-34? 30.37-31?

Diagram 8Diagram 7 Diagram 9

21.42-37?42.28-22? 32.36-31?

Diagram 5Diagram 4 Diagram 6

35. …11-17?41. …19-24!! 13.30-24!

Diagram 2Diagram 1 Diagram 3

36. …11-17 ?36. …10-14 ? 24. …12-17?!

12. A.van Tilborg – A.Mathijsen 0-2
Huissen – Angarde Informatica 2, ereklasse, 12-11-2005
30.37-31? 27-32 31.38x27 3-8 32.27-21 36x27 33.21x32 12-18 34.23x3 14-19 35.3x21 16x49
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Problematiek
Johan van den Boogaard
Dr. Van Erpstraat 75
5341 AX Oss

Diagram 967
D. v.d. Berg †

Diagram 968
N.N.

Diagram 965
P. Kuyper

Diagram 966
W. Riemens

Diagram 963
Joh. v.d. Boogaard

Eindspel aangeven
Diagram 964
Ir. J. Viergever

Diagram 961
L. de Rooij

Diagram 962
H. van Es

Diagram 959
A. Wuijtenburg

Diagram 960
A. van Mourik

Ter oplossing
Voor alle problemen geldt: wit speelt en wint

Oplossingen van de problemen uit het juninummer 2005:

939. (J. Konings) 18, 30, 8, (24), 11, 7, 30, 24, 3, (22), 21, (28) (ABC) 17, (32), 21, (37), 26, (10), 41, 5.
A. (36), 32, (10), 5, (27), 37, (41), 31.
B. (5-10), 32, (15), 21, (28) D, 38, (36), 24, (32), 42, (20), 15, (37), 20, (41), 47.
C. (31-37) 26.
D. (20), 26, (36), 42, (25), 33, (27), 38, (31), 42. Een probleem met een moeilijk eindspel.
940. (A. van Mourik) 44, 19, 30, 37, 17, 9, 3, 49, (21), 16, (11), 7, (11), 41.
Een niet zo moeilijk probleem, eindigend met oppositie.
941. (A. v.d. Elzen en L. de Rooij) 31, 27, 41, 34, 32, 5, 30, 43.
Een aardig probleem van dit duo met 32 als verrassende zet.
942. (A. Wuijtenburg) 20, (25) A, 19, 19-13, 8, (23), 18, 8, 44, 43, 3, 2, Guerra
A. (29), 34, 29, 7, 7, 6, 1, 15. Een fraai probleem van onze Bakelse problemist.
943. (H. van Es) 33-9, 32, ((28)x), 11, 17, 43-8, 17, (48), 35, (37), 40, 4, 15, (39), 38, (7), 27, (30),
49, (34), 45.
944. (Ir. J. Viergever) 31, 26, 28, 43, 30, 14, 4, 9, 21, 36, 29, (6), 7.
Een niet zo moeilijk, maar vlot lopend vraagstuk.
945. (P. Kuijper) 41, 38, 23-9, 9, 29, 49-3, 20, 38, 8, 2, 5, 12. Een vlot lopende oplossing van
deze uitstekende problemist. Jammer dat de zesde en de zevende zet verwisselbaar zijn.
946. (D. v.d. Berg †) 35-0, 50, 32-8, 8, 30!, 39, 32, 4, (10), (20), (23), 33, (12), of (11), 50-4, (17),
29, 39, 38. Een niet zo gemakkelijke ontleding van deze helaas te vroeg overleden
problemist en stagenoot.
947. (J. van den Boogaard) 38-3, 17, 30, 38, 11, (28x50), 2, (25), 17, (11), 4, 38, 41, 15, 2, Guerra.
Een niet zo eenvoudige bewerking van dit meest bewerkte motief.
948. (W. Riemens) 42-8, 31, 29, 21, 17, (11) A, 2-7, 40, 42, 5, 20, (14), 8, (34), 35-0, 2, Guerra.
A. (21), 27, 40, 42, 5, 20, 26, (34), 48.
Weer eens een bewerking van dit meest bewerkte (met 46-5) motief.

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

Op de foto met WK-toppers
Tijdens de finale van
het WK in Amsterdam
waren G.J. Mondria uit
Zwartsluis (waar het
vorige WK werd gehou-
den) en zijn vrouw ook
aanwezig. “Wij hebben
hiervan veel genoten,”
laat de heer Mondria
weten. In Amsterdam
mocht hij op de foto
met de nieuwe kam-
pioen Tsjizjov en de

oud-kampioen Georgiev. “De nieuwe wereldkampioen nog gefeliciteerd door mij.”
Verder Mondria laat weten ook van Georgiev een groot fan te zijn.
Heeft u nog een leuke foto (liefst digitaal), of een foto met een verhaal voor Het
Damspel? Neem dan contact op met de redactie en misschien verschijnt uw foto wel
in het volgende nummer.
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Eindspel
Johan Bastiaannet
Orteliusstraat 147 hs
1057 AX Amsterdam
fmjd.office@worldonline.nl

Dam eindspelen,
lokzetten en studies
1935-1970 door L. Schut
Tijdens één van mijn bezoeken aan
het wereldkampioenschap in
Amsterdam werd mijn aandacht
opeens getrokken door een nieuwe
uitgave die te midden van allerlei
andere dammaterialen prijkte in
het kraampje van de KNDB bonds-
winkel: ‘Dam eindspelen, lokzetten
en studies 1935-1970’ door L. Schut.
Kon ik me nog een toepasselijker
onderwerp wensen voor mijn
eerste rubriek dan dit 128 blad-
zijden tellende boekwerk? Eigenlijk
nauwelijks wanneer ik bedenk dat
Lammert Schut (1907-1976) jaren
lang – en wel van 1963 tot 1970 –
een voorbeeldige eindspelredacteur
van Het Damspel is geweest. Zo
heeft hij mij in m’n eerste jaren als
eindspelcomponist menig goede
raad verschaft en zo gestimuleerd
voort te gaan op het mooie maar
met vele oneffenheden bezaaide
pad van de eindspelcom-positie. Dit
alles uitsluitend per post, want ik
heb nimmer het genoegen
gesmaakt Schut persoonlijk te
ontmoeten.

De uitgave van Schuts manuscript
ontleent haar bijzondere waarde
voor ons damspel bovenal aan de
280 eindspelen die daarin zijn op-
genomen - de overige 107 compo-
sities (miniaturen, problemen, lok-
zetten en spelstudies) doen er in
mijn ogen aanmerkelijk minder
toe. De eerste druk ervan is reeds
verschenen in oktober 1998, ter
gelegenheid van het vijfenzestig-
jarig bestaan van de Enschedese
DamClub. En met name door de

inspanningen van EDC-voorzitter
Paul Gerard van de Veen is er nu
dus de tweede, in menig opzicht
verbeterde, druk van juli 2005 ! Wel
bevreemdt het me dat de uitgave
van het manuscript-Schut in 1998
mij destijds geheel onbekend is
gebleven. Een kopie van dit manu-
script is namelijk al bijna 20 jaar in
mijn bezit en heeft zelfs gediend als
basis voor een serie van in totaal 11
artikelen in Dammen, de eerste in
nr. 17 (september 1986) en de laatste
– een echt ‘nakomertje’ - pas in nr.
42 (februari 1989) ! 

Ter afronding van deze presentatie
mogen hier natuurlijk niet enige
mooie en voor Schut karakteristieke
eindspelcomposities ontbreken.
Altijd lastig om er zomaar even
twee à drie uit te pikken, maar na
enig wikken en wegen kom je er
altijd wel uit. Eindspel nr. 96 –
bouwjaar 1955 - mag van mij het
spits afbijten!  Maar dan wel in de
gestripte versie zoals die te vinden
is in Dam-Eldorado van mei 1969:

1.23-7! 32-38 
Indien 1…33-38, dan simpel 2.5-28 +.
2.5x41! 

Nu verliest 2…38-43 op slag door
3.41-32 +.
2…38-42 
Niet minder fraai is het spel na
2…25-30: 3.34x25 33-39! [op 3…38-43
volgt alweer 4.41-32 +  terwijl 3…38-
42 faalt op 4.41-47 42-48 5.47x29
(maar vooral niet 5.47x24? 48-43/39
met remise!) 48-37 6.29-42 37x48
7.7-34 48x30 8.25x34 +.]  4.7-16! 38-42
5.16-43! 39x48 6.41-47 met winst
volgens het befaamde schuif-
trompetmotief ! 
3.41-47 33-38
Meteen damhalen komt ongeveer
op het zelfde neer.
4.7-16! 42-48 5.47x29! 48x30 6.16-2
+.
Met winst in een opvallende mo-
tiefstand waardoor Schut zich meer
dan eens heeft laten inspireren.

L. Schut: Fraai is de combinatie van
deze twee motieven in 1 stand.

Het tweede eindspel - nr. 44 in het
boek - werd door Schut ingezonden
naar het concours ‘J. Deelen 1964’
en won daarin zeer verdiend de
derde prijs.

1.10-5 25-30 2.5x37! 

Het Damspel, februari 1965

Het Damspel, december 1955
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Subtiel gespeeld; zoals blijkt uit één
van de twee varianten die bij
zwarts 3e zet worden aangegeven,
dient wit nog de mogelijk-heid
open te houden om met zijn dam
via veld 48 in te grijpen.
2…30-35 3.33-28!
Zo en niet anders. Na 3.37-23? 6-11
4.33-28 11-17! 5.18-12 8-13 6.12x21 13-19
of na 3.37-48? 35-40 4.48-39 40-45
5.39-50 6-11 6.33-28 11-16 komt wit
niet verder dan remise.
Met de tekstzet, die 3…35-40 belet
door 4.18-12, 5.28-22 (of ook 4.18-13,
5.28-23) en 6.37x45, dwingt wit het
offer van schijf 8 af:
3…8-13
Indien 3…8-12, dan 4.18x7 en nu:
1) 4…35-40 5.7-1 40-45 6.1-40! 45x34
7.37-48 (zie hier het waarom van
2.5x37 !) 34-40 8.48-39 40-45 9.39-50
6-11 10.28-22 +.
2) 4…6-11 5.7x16 35-40 6.37-31! 40-44
7.31-22 met een fraaie motiefwinst.
4.18x9 35-40 5.37-32!
Het wellicht meer voor de hand
liggende 5.28-22? levert na 5…40-45!
6.37-32! 6-11! 7.32-21 11-16 8.21-12 16-21
9.12x26 45-50 slechts remise op,
verrassend!
5…40-44
Nu kan 5…40-45 worden
beantwoord met 6.9-3! 6-11 (of
6…45-50 7.32-16 50x22 8.3-17 +) 7.32-
21! 45-50 8.21-12 50x8 9.3x6 +. Een
vlijm-scherpe winst.
6.28-22! 44-50
Of 6…44-49 7.9-4 +.
7.32-16! 50x17 8.9-3 +.

L. Schut: Een eindspel met fraaie
varianten, waarbij steeds secuur
moet worden gespeeld. Prijswinnend
in een internationale wedstrijd.

Bescheiden als Schut was, voelde
hij kennelijk niet de behoefte hier
verder in detail te treden! 
Het zogenaamde thema-Schut van
de hoofdvariant was trouwens één
van de stokpaardjes van de auteur.
En hoe hij dit hier weet te berijden,
was evengoed de eerste prijs
waardig geweest!

Tot slot een fraai en markant werk-
stuk dat Schut pas tegen het einde
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Gep Leeflang

van zijn loopbaan gecomponeerd
moet hebben. Het betreft namelijk
eindspel nr. 241:

1.13-8! 21-27 2.8-2! 26-31
Op 2…27-32 kan wit zich zelfs slaan
naar veld 6 veroorloven: 3.37x6 (!)
36-41 4.2-19 41-47 5.6-39 47x20 6.39-
25 20-33 7.19-24 33x20 8.25x9 +.
3.37x26 15-20
Vrij geruisloos tot verlies leiden
hier 3…36-41 4.26-17 + en 3…22-28
4.2-16! 28-32 5.26-37 32x41 6.16x46 +.
Alleen 3…27-32 vormt daarom nog
een serieus alternatief voor de
tekst-zet: 4.2-19! 32-38 (of 4…22-28
5.26-37 +) 5.26-21! 38-42 (op 5...22-28
bij voorbeeld 6.19x49 15-20 7.24x15
36-41 8.21-32 41-47 9.49-35 enz. +)
6.21-26 42-48 7.19-37 48x31 8.26x37 +.
4.24x15 27-32 5.2-19! 32-38 6.26-21!
38-42 7.21-26 42-47
Na 7…36-41 8.19x46 42-47 9.26-8! 47-
36 10.8-24 ver-valt het spel in dat
van de hoofdvariant.
8.26-37 36-41
Vroeg of laat moet zwart zo ruimte
creëren voor zijn dam, want op
8…22-27 volgt laconiek 9.37-23/28 …
9.37x46 47-36 10.19-24! 22-28
Of 10….36-27 11.46-28 +.
11.46x14! 36-4
Anders volgt afvangst van deze
dam.
12.24-47! 4-18 13.14-9 18x4 14.47-36
+.

Een indrukwekkend linie-eindspel
dat hopelijk vele lezers naar nog
meer fraais uit dit boek doet verlan-
gen! Het is wellicht nog leverbaar
bij de KNDB bondswinkel.

Damrevue, juni 1971

Oplossing
Damcrypto-
gram
(pagina 9)

Puntenoverwinning
Geweldige vondst, om in wereldkampioenschappen de
spelers te laten doorknokken voor een puntenoverwin-
ning. Geweldig althans, omdat dit niet in de uitslagen tot
uitdrukking komt maar alleen bij gelijk eindigen de
doorslag geeft. Alles beter dan loten of een eindeloze
barrage.
Maar zeg nou eens eerlijk: leveren zulke staaltjes van
heroïsch doorzettingsvermogen nou werkelijk publieks-
vermaak op? Prachtig natuurlijk, dat de matadoren het
niet in het late middenspel voor gezien houden omdat ze
hebben doorgrond dat het toch wel remise loopt. Het
gepeupel in de zaal is immers zo wijs vaak niet en moet
het in de analyseruimte nog even worden uitgelegd.
Maar zodra ook die simpele toeschouwers eenmaal
begrijpen dat er inderdaad hooguit een één om drie te
verdienen is voor de handigste grootmeester, is het dan
nog leuk om die hele martelgang te volgen?

Na afloop, in de zaal: ‘Geweldig zeg, heb je gezien hoe die
Schwarzman een puntenoverwinning pakte tegen
Gantwarg?’ ‘Ja joh, daar kan ik nou echt van genieten!
Daaraan zie je wat voor een kanjer dat is!’ ‘Nou maar
hopen dat hij er wat aan heeft in de eindrangschikking,
dat deze partij hem bij gelijk eindigen op een hogere plek
doet eindigen.’ ‘Ik hoop het wel, want dit spelverloop zal
ik niet snel meer vergeten.’

Fictief gesprekje natuurlijk. Zelf zie ik toch vaker hoe die
flitsende combinatie nog één keer op het bord wordt
gezet of hoor ik verhalen over dat geniale openings-
nieuwtje, waar je ook als eenvoudige sloeber wat van op
kunt steken en die je later keer op keer gespeeld ziet
worden op je eigen niveau.

Zo lang de topspelers er blij mee zijn en ze mij niet ver-
moeien met dat gemartel voor een fictieve overwinning,
vind ik het prima. Ze doen maar.
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door Johan Krajenbrink

De belangrijkste activiteiten wat betreft
talentontwikkeling.

1. Talentontwikkeling heeft in 2005
geprobeerd regio-groepjes te maken in
bijna alle provincies. Dat is gelukt. Jonge
talentvolle trainers hebben getraind en
trainen nog met kleine groepjes. Voor
2006 is alles open en ligt de bal vooral bij
de provincies: blijven de groepjes en
helpt de provincie financieel mee en
ontstaat er een interessante samen-
werking?

2. Als voorbereiding op de verschillende
jeugd-WK's 2005 kwamen spelers,
trainers en begeleiders bij elkaar
gedu?rende een lang weekend, begin
december, in het hotel van de familie
Meurs in Beusichem.

3. De jaarlijkse ouderdag op 19 november
werd goed bezocht en men leerde vooral

veel van sportpsycholoog Rico Schuijers.
Zijn presentatie was toegespitst op de
ouders van talentvolle dammers, voor-
beeldje: welk gedrag past wel of niet bij
een bepaald niveau?

4. Dit jaar voor het eerst twee trainers-
dagen: de kwaliteit van onze trainers is
wezenlijk voor de kwaliteit van talent-
ontwikkeling. De tweede trainersdag op
18 december is vakinhoudelijk, de eerste
is meer algemeen.

5. Erg goed nieuws is dat onze aanvraag
voor het Leo van der Kar fonds weer (!)
gehonoreerd is. Opvallend: het ene jaar
wel en dan weer niet, dat was het gebrui-
kelijke ritme. En vorig jaar zijn immers al
drie talenten naar Rusland gegaan. Nu
zullen Boudewijn Derkx, Pim Meurs en
Maikel Palmans een talentstage krijgen
bij Eduard Boe?zinski in Litouwen, in de
eerste helft van 2006. Martijn de Jong zal
meegaan als begeleider en een coach-
stage krijgen. Klassementkenners denken

nu, waarom Leijenaar niet: hij heeft al
eens een Van der Kar stage gekregen en
twee keer kan niet.

6. Talentontwikkeling hoopt in 2006 door
te kunnen gaan. Maar zoals misschien
bekend: het is altijd spannend of ons plan
wordt toegekend door het ministerie van
VWS. En daar zijn we financieel erg van
afhankelijk.
Soms is het ook erg lang wachten op een
`ja' of een `nee'. Maar goed: veel zal
normaal gesproken hetzelfde blijven, met
erg veel individuele trainingen en bij-
voorbeeld een reisfonds voor jonge
talenten.
Natuurlijk zullen er ook dingen verande-
ren: veel sterker zal het ambitieuze
uitgangspunt worden `alle steun voor...'!
Soms zal die beslissing genomen worden.
Het is vervolgens aan talentontwikkeling
om die duidelijk uitgesproken grote
ambitie waar te maken op het gebied
van trainingen, wedstrijden, materiaal,
begeleiding en ga zo maar door.

Talentontwikkeling 
KNDB 2005 en 2006

CAT/CJT neemt revanche 
op Surinaamse spelers
Tijdens de vierentwintigste ontmoeting van de leden van de
aspiranten- en juniorentraining (CAT en CJT) en Surinaamse
spelers hebben de jeugdspelers gewonnen met 20 tegen 10.
Hiermee namen zij met klinkende cijfers revanche na de
nederlaag van vorig jaar (9-21).

CAT/CJT (A) Suriname (A)
1 Maikel Palmans - Andrew Tjon A Ong 1-1 (4)
2 Hin Wong - Pertap Malahé 1-1 (11)
3 Jochem Zweerink - Daouda Soumah 0-2 (7)
4 Patrick Stork - Ramon Sakidin 1-1 (6)
5 Wouter Ludwig - Mehmet Yoney 2-0 (14)
6 Stijn Tuijtel - Soender Kalpoe 2-0 (2)
7 Daniël Merkus - Glenn Dumfries 2-0 (15)
8 Martijn van der Klis - Laurens Leimena 1-1 (13)
9 Frerik Andriessen - Winston Fleur 2-0 (1)
10 Arjen Timmer - Randy Horne 1-1 (10)
11 Zainal Palmans - Radjinder Jharap 2-0 (5)
12 Aldert van Eck - Kenneth Hilaire 2-0 (3)
13 Thomas Wielaard - Ricardo Tong Sang 2-0 (8)
14 Jeroen Stolwijk - Soelinder Jagram 1-1 (9)
15 Thijs Gerritsen - Ramdew Jahani 0-2 (12)

20-10
CAT/CJT (B) Suriname (B)

1 Casper Remeijer - Anthony Keijzer 1-1 (6)
2 Laura Andriessen - Roy Bidesi 0-2 (5)
3 Martin van Meerkerk - Cyril Sluisdom 2-0 (9)
4 Joppe Lemmen - John Lynch 1-1 (2)
5 Arno Bos - Harold Jagram 1-1 (8)
6 Dave Bleeker - Sam Pryor 1-1 (7)
7 Niek Smeitink - Naraindath Ghoerai 2-0 (1)
8 Matthias de Kruijf - Soegrim Boedhram 2-0 (4)
9 Gert Jan Hoeve* - Jurgen Tholel* 2-0 (3)

12-6
*Spelers A-team: te laat en daarom doorgeschoven.

Voor de Surinamers was het al snel
duidelijk, dat ze op een grote neder-
laag afstevenden. Toen de eerste
vijf partijen uit waren, stond het al
9-1 voor de jeugd. Het doel van de
Surinaamse spelers werd daardoor:
niet zo dik verliezen als de jeugd
vorig jaar had gedaan. Toen dit doel
gehaald werd, voelde het nog bijna
als een overwinning.
Voor de tiende keer werd ook een
wedstrijd tussen B-teams gespeeld.
Ook hier won CAT/CJT van Surina-
me. Het werd 12 tegen 6. Ook hier

was het al vrij snel duidelijk dat de
jeugd zou gaan winnen. Toen er
vier wedstrijden uit waren, stond
het al 7-1 voor de jeugd.
De ploegen vonden gastvrij onder-
dak in buurthuis Schiemond; het
clublokaal van Constant-Charlois.
De organisatie van de wedstrijd
was wederom in handen van de
Surinaamse teamleider Leo Aliar.
Nikhila was teamleider van de
jeugd. Voor het eerst tijdens deze
jaarlijkse ontmoeting was de arbi-
trage in handen van Evert Davelaar.
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Gelijk of Ongelijk
Johan Krajenbrink
Piet Heinstraat 45
6512 GS Nijmegen
tel./fax 024-3603805

De vorige keer schreef ik over `rekenen', `berekenen' `vooruitkijken' of
hoe je het ook wilt noemen. Hartstikke belangrijk en je moet er zo

vroeg mogelijk mee beginnen. Maar vindt iedereen het ook zo
belangrijk? Mijn eigen NST verraste me in negatieve zin toen ik de

vraag stelde: `Wie rekent er thuis?' Die vraag kwam niet uit de lucht
vallen, want we hebben het er geregeld over. Ik durf niet te zeggen

hoeveel vingers er de lucht in gingen.

we gaan analyseren! Ooit vroeg iemand mij
naar een K&K deeltje over analyseren en het
duurde even voor ik doorhad dat we dat niet
hebben gemaakt omdat we niet goed wisten
hoe. 
Het oude boekje van Keller, `Leren analyseren',
is eigen?lijk anders dan de titel doet
vermoeden, en ook in de KNDB-mappen staat
niet al te veel over hoe te analyseren, hoewel
nog wel wat in de werkboeken.
Veel is moeilijk bij analyseren. Nu slechts één
moeilijk punt: het evenwicht tussen tekst,
dia's en varianten. Hier blinken de meeste
dammers niet in uit. Vaak wordt gedacht dat
het analyseren met varianten moet. Soms is
dat zeker zo, en moet het precies en diep.
Soms is dat niet zo en kan een stand goed
omschreven worden in woorden. Het gaat
vaak om die afwe?ging. Als je gelezen wilt
worden moet je daar ook aan denken.
De volgende opdracht gaf ik op een NST. Het
was prachtig om te zien hoe iedereen met
rode hoofden probeerde het te redden in een
uurtje. Minder prachtig was het om te zien
wat er allemaal mis ging. Dat kan een soort
thuisopdracht zijn voor jullie: wat kan er
allemaal mis gaan bij het analyseren? 

ANALYSEOPDRACHT
Doelen

I. Aandacht voor je aanpak!
Aandacht voor het leren van de
vaardigheid `analyseren'.

Hoe noteer je je varianten in klad?
Wanneer stop je een variant?
Wanneer gebruik je tekst? 
Wanneer gebruik je cijfers?
Wanneer gebruik je diagrammen?
Hoe bewaak je de tijd, het kan makkelijk
uitlopen!

Hoe diepgaand doe je het analyseren?
Hoe trek je conclusies?
Hoe orden je uiteindelijk varianten,
diagrammen en tekst?

II. Na afloop moet er een leesbare analyse
liggen met tekst, diagrammen en cijfertjes.
Ongeveer één A-viertje.

III. Analyseer de volgende stand, alleen. Je
hebt een uur de tijd, dat moet voldoende
zijn om een mooie analyse te maken van
de volgende stand.

DIAGRAM 1
Zwart aan zet!

Ik weet al lang dat niet iedereen rekenen leuk
vindt. Ik weet ook al lang dat hiervoor kracht,
energie en discipline nodig is. Steeds maar
weer proberen het te zien. Steeds maar weer
proberen het sneller te kunnen. Steeds maar
weer proberen je grenzen te verleggen. Dit
alles met de wil om beter te worden. Maar
vaak zijn we liever gewoon lui. Geloof me:
door de jaren heen is een verschil tussen
Oostbloktoppers en onze toppers de
rekenkracht. Dat lijkt me geen toeval. En
waarom rekenen we nog meer niet: heel veel
andere damdingen lijken leuker en makkelijker
te doen. De meeste dammers zijn verdomd
goed op de hoogte van de laatste roddels en
incidenten en weten de uitslag van het
kampioenschap van West-Mongolië direct na
afloop. Misschien kan er soms een andere
keuze gemaakt worden wat betreft
tijdsinvestering? Tenminste: als je wat wil!
Maar nu over een andere belangrijke
damvaardigheid: analyseren. Toch is er niet
zoveel over bekend. Als je gaat zoeken zul je
veel analyses vinden, maar je zult niet veel
tegenkomen over hoe die analyses tot stand
zijn gekomen, hoe iemand het heeft
aangepakt. En dat moeten we juist weten als
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Voor de beginner
Alex Mathijsen
Lange Hezelstraat 113
6511 CG Nijmegen
06-24534195
bondsbureau@kndb.nl

Diagram 134

Diagram 137 Diagram 138

Diagram 140
Willem Stunnenberg

Diagram 141
Arman Sjachov

Diagram 142
Rik Verboon

Diagram 143
Joeri Hezemans

Diagram 144
Arie v.d. Weteringh

Diagram 133

Diagram 139

Diagram 135 Diagram 136

Spelregels voor de laddercompetitie: 

• Inzenden voor 25 februari 2006, anders tellen je oplossingen niet mee.

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

• Deze rubriek vind je ook op www.damz.nl

• Schrijf je naam bij je oplossingen. 

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

• Een correcte bijoplossing wordt beloond.

• De prijswinnaars beginnen weer onderaan de ladder.

• Als je drie keer achter elkaar niet meedoet, val je van de ladder. Je behaalde 
punten blijven wel geldig en tellen bij je volgende inzending gewoon mee.

• Als je een sterretje achter je naam hebt, wordt het tijd 
dat je weer eens wat opstuurt.

Oplossingen serie 11
121. Een leuke zevenklapper van Arman Sjachov: 1.11-7

2x11  2.23-19 14x21  3.15-10 5x14  4.41-37 42x31
5.36x29

122. 1.34-29 23x34  2.32-28 21x23  3.33-28 23x43
4.48x17

123. 1.27-21 17x26  2.37-31 26x37  3.47-41 37x46  4.39-
34 46x40  5.45x1

124. 1.28-23 19x28  2.37-32 28x37  3.29-23 18x29  4.48-
42 37x39  5.44x11

125. 1.33-28 22x31  2.32-28 23x32  3.34-29 24x33
4.39x10

126. 1.38-32 27x38  2.49-43 38x49  3.40-34 49x46
4.34x5

127. 1.37-31 26x46  2.38-32 28x48  3.39-34 48x30
4.25x5

128. 1.36-31 27x47  2.37-32 47x40  3.32x3 24x35  4.3x39
en de zwarte dam wordt altijd gevangen!

129. 1.47-41 36x47  2.50-45 47x24  3.39-33 24x49  4.40-
35 49x40  5.35x24 20x29  6.45x1

130. 1.32-28 22-27  2.28-23 19x39  3.40-34 39x30
4.35x13 27-31  5.13-9 31-36  6.9-4 36-41  7.4-10
met op 7…41-46  8.10-5 en op 7…41-47  8.10-15

131. 1.30-25 20-24  2.25-20 24-29  3.39-33 15x24  4.35-
30 24x35  5.33x2 35-40 6.2x16 40-44  7.16-11 met
op 7…44-49  8.11-16 en op 7…44-50  8.11-39

132. Een mooie symmetrische stand 1.30-25 als zwart
verdedigt met 20-24 of 18-23 verliest hij een schijf

door 31-26. Zwart speelt daarom
hetzelfde als wit: 1…21-26  2.25x1
26x50  3.49-44 50x42  4.47x38 2-7
5.1x9 4x13  6.38-33 en wit wint door
oppositie.

De ladderstand 
Iemand is vergeten zijn of haar naam te
vermelden bij de oplossingen. Kijk daarom
goed naar je puntenaantal. Laat het me
even weten als jij de geheimzinnige
inzender bent.

De vorige keer deed ik een oproep aan jullie om zelf combinaties teverzinnen. Vijf deelnemers aan de laddercompetitie hebben hieraan
gehoor gegeven. Deze nieuwe composities zie je in de diagrammen 140
tot en met 144. Maar zelf een combinatie maken is erg moeilijk. Want
misschien zijn er bijoplossingen. En wint de combinatie eigenlijk wel? Bij een paar standen zijn daarom bonuspunten te verdienen! Veel plezier en succes met het oplossen.

Opgaven serie 12:

Vijf nieuwe composities!
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110 punten: Tim Endstra
109 punten: Feroz Amirkhan, Henk
Stunnenberg, Rosa Vermeulen  
107 punten: Martijn de Leeuw
104 punten: Bastiaan de Gunst
100 punten: H. Groeneveld
98 punten: Ben Endstra, Maarten
Teunisse
96 punten: Willem Hoek, Arman Sjachov 
93 punten: Gideon de Bruin
87 punten: Luuk Maters
86 punten: Marten Heikoop, Jeroen de Veth
85 punten: Roel v.d. Hek, Willem Stunnenberg
84 punten: Henk-Jan van den Berg, Arwin
Lammers, Harmjan Lammers, Bas van Velsen
82 punten: Jos Plijter
79 punten: Anne Wouda
76 punten: Roel Boomstra
74 punten: Angelo Tasidjawa * 
73 punten: Martin van Meerkerk
72 punten: Arda Disveld, Michiel Torn
71 punten: Jan Jaap de Heer, Benjamin Pruijs,
Hasmik Sjachov, Arie v.d. Weteringh
67 punten: Stephan de Boer
63 punten: Reneé Doeleman, Wesley
Gademan
62 punten: Geoffrey Boere
60 punten: Wout Aleven, Pepijn van den
Brink, Marienes van Genderen, Thomas

Goudriaan,
Matthias Moesker,
Ester van Muijen
*, Bertus Scheer,
Wouter Sipma,
Brenda van

Voorthuizen,
Danny Wattel

59 punten: Thijs
Alderliesten, Folkert

Jansen, John B. Reade, Michel
Stempher
57 punten: Tobias Pohan Simandjuntak
54 punten: Benjamin Guicherit, Anne
Molenaar, Hugo Molenaar, André de Raad
52 punten: Nick Hoksbergen
48 punten: Arjan Bemelmans, Thijs van den
Broek, Thijs Gerritsen, Petra v.d. Groep,  Kevin
Meurs, Sjoerd Rijpkema, Ritchie Wijnker  
47 punten: Heike Verheul * 
46 punten: H. van Beek
45 punten: Luuk van Helden *, Marieke
Merkus
44 punten: Johan Ottens, Simon Verstegen 
42 punten: Jasper Annen, Conall Sleutel 
37 punten: Nick Hoving
36 punten: René Alderliesten, Rose van
Brandenburg, Bas van Engelen, Maaike
Hendriks *, Jeroen Koppelman, Joppe Lemmen,

Roald Looge, 
35 punten: Jacco Bos
34 punten: Joey Nijstad
33 punten: Romke Panstra, Ysbrand Panstra
32 punten: Martin v.d. Vliert
30 punten: Max Vierhout
24 punten: Lotte Aleven, Björn Amattar-
moedji, Fiona van den Berg *, Ralf Harsveld,
Dirk Joosten, Wouter van der Klis, Edith Rap,
Jelle van Rossum, Damen Spoor, Pepijn
Teunisse 
23 punten: Koos van Amerongen, A. Finders,
Maarten de With
13 punten: Thomas Vermeulen
12 punten: Robin Aalbrecht, Remco Bal, Jesse
ten Berge, Edwin Beukhof, Demy Bloemheuvel,
Mariska Bos, Wouter Bouwheer, Bas van den
Broek, Cindy Chanté, Tim Hendriksen,
Machteld Jansen Verplanke, Daniëlle de Jong,
Hester Overmeire, Nick Reinink, Marius van
Roekel, Desiree Rolvink, Cynthia Schenk,
Sander Schenk, Matthijs Schoenmaker,
Marciano Soemai, Jesse Tielens, Macy
Verbaan, Niels Verboon *, Rik Verboon, Joep
Voorn, Mike Wrede, Kelly Zwarts 
11 punten: Joeri Hezemans, Derk-Jan
Riesthuis
8 punten: Jarne Hammer, Alex Noppers
5 punten: Dennis Stevens

Prijswinnaars 
De vier 

prijswinnaars zijn 

Tim Endstra, Feroz Amirkhan,

Henk Stunnenberg en Rosa

Vermeulen. Van harte

gefeliciteerd! Het prijsje krijgen

jullie binnenkort

toegestuurd. 

Verdubbeling deelnemers 

Voor de derde maal werd door Heijmans Excelsior Damvereniging het Kerst-

Jeugddamtoernooi gehouden. Ditmaal in Sociaal-Cultureel Centrum De

Helftheuvel. Duidelijk werd dat dit toernooi zich een zeer goede naam heeft

weten te verwerven; ondanks het dreigende weeralarm kende dit zeer

geanimeerd verlopen toernooi een grote deelname. 

geven veilig thuis te
komen gezien de te
verwachten sneeuwstorm.
In de apirantenklasse werd
de eerste prijs gewonnen
door de huizenhoge
favoriet Joeri Hezemans,
die in de finale-ronde 10
punten behaalde, de maximale
score. Tweede werd Thijs van den Broek met 8
punten en derde Arfidah Beset met 6 punten.
In de juniorenklasse, die werd gecombineerd
met de aspirantenklasse won Karst van
Keijzerswaard.

De pupillenklasse werd gedomineerd door de
deelnemers uit Alblasserdam. Winnares werd
Soraya van der Most met 15 punten, op de

voet gevolgd door Corwin
Vlot met 14 punten. Derde

met 11 punten werd Maaike Kamer.
Bij de welpen zegevierde Henk-Jan Merkus
met 25 punten met vlak achter hem Michiel
Rush met 24 punten. Op enige afstand met 21
punten was het brons voor Sander v.d. Broek.
De huisdammersklasse leverde een eerste prijs
op voor Ton Wolfs met 22 punten. Goede
tweede werd Charica Birbal met 20 punten en
derde Bart v. Zon met 16 punten.
www.heijmansexcelsior.nl

Maar liefst 43 jeugdige deelnemers wisten de
weg naar Den Bosch te vinden, meer dan een
verdubbeling van het aantal spelers van de
vorige editie. De deelnemers kwamen dan ook
van heinde en verre, niet alleen uit Den Bosch
en omstreken maar ook Alblasserdam,
Barneveld, Huissen, Bakel, Asten en vooral ook
Dongen en Tilburg. 
Onder leiding van de organisatoren Arnold
Beset en René van Oosterhout en met
assistentie van enkele jeugdcoaches zoals Cor
Kuystermans, Ton Sprangers, Piet van Rens en
Peter Arts werd in de verschillende klassen
felle strijd geleverd. Wel was het speeltempo
teruggebracht van 15 naar 10 minuten per
speler per partij en werd ook de pauze
ingekort, dit om de van verderaf komende
spelers en hun begeleiders gelegenheid te

ondanks slecht weer

29

Kerstjeugddamtoernooi 
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WK Jeugd 200

zijn. Er was een gebrek aan zowat alles, maar
tussendoor was er wel tijd voor een miss-
verkiezing die Saskia natuurlijk op haar naam
schreef. Snel over naar het toernooi!

Junioren
Onze jongens lieten zien goed mee te kunnen
met de top, maar op de belangrijke
momenten lieten ze het net afweten. T/m de
vierde ronde deden ze erg goed mee,
Boudewijn en Klaas met +2 en Pim met +1.
Fantastisch was de winst van Klaas op
Roberts Misans! (zie analyse) Helaas konden
ze dit hoge niveau niet vast-houden. Zo ging
Boudewijn in de vijfde ronde keihard
onderuit tegen Varik en verloor Pim van
Malafeevsky. Klaas speelde koploper
Struchkov helemaal weg, maar faalde in de
afwerking. Mentaal een zware klap die hij in
de middagronde niet te boven kwam; in de
zesde ronde werd hij door Ivanov van het
bord gezet. Toen was het ook duidelijk dat de
eerstejaars junior Ivanov met de titel aan de
haal zou gaan. In de resterende drie ronden
konden onze junioren geen potten meer bre-
ken, behalve de prima overwinningen van Pim
op Deleersnyder en de vechtoverwinning van
Boudewijn op Malafeevsky in de slotronde.
Hierdoor werd ‘Boudie’ nog verdienstelijk 5e.
Klaas werd 6e en Pim 10e.

Aspiranten
Kort voor het WK bleek Yuen Wong helaas
verhinderd te zijn. Hij werd vervangen door de
gretige Stefan Stapper. Pieter en Robin wilden
graag laten zien dat ze beter konden dan op
het EK in Polen. Vooral Pieter en Robin begon-
nen goed, met elk 5 uit 3! Na remise tegen
Shaibakov in de tweede ronde versloeg Pieter
Europees kampioen Goeljajev! Pieter is voor
niemand bang en dat komt zijn spel ten
goede. Maar helaas, in de 5e ronde ging het
mis bij Pieter en Robin. Resp. Saponenko en
Shaibakov waren te sterk. Gelukkig kwam
Stefan deze dag op stoom, want na winst op
Reszka (zie analyse op de volgende pagina)
versloeg hij in de middagronde topfavoriet (en
de latere kampioen) Shaibakov in een klas-
sieke partij. Stefan zat goed in zijn vel en
werd niet overmoedig; nog steeds voelde hij
geen druk. Deze +3 score liet hij niet meer los.
Helaas miste hij op één weerstandspunt een
bronzen medaille! Erg knap was de winst van
Robin op de Moldaviër Dudco in de achtste
ronde. Robin werd uiteindelijk 6e en Pieter 7e.
De aspiranten waren serieus met het toernooi
bezig en haalden het beste in zich boven. Ze
mogen trots zijn!

Nederland was vertegenwoordigd in drie
categoriëen: de junioren (Boudewijn Derkx,
Klaas-Hendrik Leijenaar en Pim Meurs), de
aspiranten (Stefan Stapper, Pieter Steijlen en
Robin Vogelaar) en de meisjes (Saskia
Veltman en Mei-Jhi Wu). Henk Stoop en
Martijn de Jong gingen mee als begeleiders.
Mevrouw Wu en de Belgische deelnemers
Christophe Deleersnyder en Arthur Hanssens
reisden mee. Helaas was de eerste keus Nina
Hoekman (met Oekraïns bloed!) wegens
ziekte verhinderd om mee te gaan. Gelukkig
waren Nina, Alexander Baljakin (die tijdens
het WK in Wit-Rusland verbleef) en Rik
Keurentjes wel bereid het WK-voorberei-
dingsweekend te verzorgen.

Na een lange, vermoeiende, maar gezellige
reis kwamen we veilig aan in hotel Montana
in Dnjeprodzerzinsk. We werden al snel voor-
gesteld aan de studentes Engels die de hele
week onze tolken zouden zijn. Een goede zet
van de organisatie, aangezien kennis van
Engels en Duits nutteloos was in dit gebied.
De donderdag stond in het teken van ont-
spanning en kleine excursies, waaronder een
wandeling langs de Dnjepr. Ook werd de ‘free-
zing mode’ ontdekt: met de airco aan én het
raam open bevroor iedereen bijna meteen! 
Pas op vrijdag begon het toernooi. De organi-
satie was nog niet geheel op het WK voorbe-
reid. Al gauw bleken er wat probleempjes te

De kerstman was eigenlijk de bewaker van het winkelcentrum. Wat een vermomming!

Dammen in de Oekraïnse 

Lange tijd was het onzeker of ook in 2005 een WK jeugd georganiseerdzou worden. In november kwam het groene licht. Van 16-22 decemberzou het WK in de Oekraïnse stad Dnjeprodzerzinsk plaatsvinden. 

door Martijn de Jong met analyses van
Tjalling Goedemoed
Foto’s: Mevrouw Wu en de heer Freidenfeld

Hoe werken die
klokken toch?

Het prachtige uitzicht vanuit het hotel
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Meisjes
Er was een gecombineerde meisjescategorie,
oftewel aspiranten en junioren in één groep.
De KNDB besloot juniorenkampioene Saskia
Veltman en aspirantenkampioene Mei-Jhi Wu
uit te zenden. Voor Saskia was dit WK de
laatste kans op succes in een jeugdwedstrijd.
Op het EK streed ze lange tijd mee om de titel,
maar ging het toch mis. Op het WK wilde ze
het een en ander goed maken, maar dat lukte
niet zoals ze wilde. Helaas blunderde ze in de
vierde ronde tegen Ratniece wat een stevige
domper was. Deze klap kwam ze pas laat te
boven. Via overwinningen in de 6e, 8e en 9e
ronde werd ze toch nog keurig 9e. Mei-Jhi
werd behoorlijk in het diepe gegooid. Als
eerstejaars aspirant tussen vooral junioren!
Toch had ze een flitsende start met voordelige
remise tegen de Europees kampioene
Chestakova en winst op de trage Buranova in
de 3e ronde. Helaas was de nederlaag tegen

Zile een breekpunt; hierna lukte het niet
meer. Een leerzame ervaring lijkt me, die
op volgende toernooien van pas kan
komen. Kampioene bij de meisjes werd
Simona Kulakauskaite, ondanks dat ze de
hele week niet nuchter is geweest. Doen
wij Nederlanders toch iets fout?!

Sneldammen
Na de 7e ronde werd het officieuze WK
sneldammen georganiseerd. Pim en
Klaas-Hendrik speelden niet mee. Onze
enige troef bij de junioren, Boudewijn,
blunderde wat af. Na afloop bleek dat
bijna alle junioren blunderden; hij werd
toch nog 4e! Bij de aspiranten had
Stefan een goede start, maar was een
paar keer onnauwkeurig. De eindstanden zijn
nooit gepubliceerd, dus waar de aspiranten
precies geëindigd zijn is onbekend. Bij de
meisjes begonnen Saskia en Mei-Jhi
uitstekend. Vooral Mei-Jhi baarde opzien door
veel juniorentoppers in te blikken, o.a.
Chestakova, Zile, Miskova en Ratniece. Saskia
deed goed mee en versloeg enkele concurren-
tes van Mei-Jhi. Zo rolde er een geweldige
bronzen medaille uit de bus voor Mei-Jhi. Erg
knap voor een eerstejaars aspirant!

winter

gewoon 11-17 ook de uitval
23-29x29 een idee om een
vleugelaanval op rechts te
beginnen. 36… 11-17
37.40-34 17-21  38.34-
30 25x34  39.39x30 23-
29!
Een belangrijke zet in het
zwarte plan, want na 12-
17? 40.43-39 zou de
klassieke stand gunstig zijn
voor wit! Zwart benut
echter alert de ruimte die
vrijkomt door de ruil 34-
30x30. 

40.30-25?
Wit maakt de beslissende
fout. Waarschijnlijk zag wit
dat op 40.28-22 14-20 zou

volgen met op 30-25 12-
17, maar dit is de enige
kans op overleving voor wit:
40.28-22 14-20 41.30-24
12-17 42.25x12 17x48
43.37-31! 26x28 44.35-30
21x43 45.30x8 en vanwege
de dreiging 36-31 8-3 moet
zwart 16-21 inlassen en kan
wit binnen de remisemarges
blijven door 2 dammen te
halen. 
40… 29-34!
Nu faalt 41.43-39 34x43
42.38x49 op 14-20 en op
41.28-22 volgt 34-40 24-
30 14-20 19x17 +.
41.25-20 14x25  42.43-
39 34x43  43.38x49 25-
30!  
Wit krijgt geen enkele kans
meer op herstel.  
44.28-22 18-23  45.49-
43 12-18  46.36-31 30-
34  47.43-38 23-29
48.22-17 21x12  49.32-
28 12-17  50.37-32
26x37  51.32x41 17-21
Wit gaf het op.

Zwart moet een ingrijpende
beslissing nemen. Hij be-
treedt het centrumveld 23,
wat gevaarlijk is als de

Misans dat niet!)
28… 14-19  29.40-35 17-
21  30.31-27 19-24!
Zwart bezet het strategische
veld 24 en 33-29 23x34
39x19 13x24 ziet er niet
aantrekkelijk uit voor wit. 
31.47-41?! 21-26  32.33-
28 13-19!
Zwart heeft de beoogde
klassieke stelling. Schijf 41
staat inactief. Zwart moet
het echter niet hebben van
vastloopvarianten, omdat
wit achter is in ontwikkeling. 
33.38-33  9-14  34.42-
38  8-13  35.44-40  7-11

36.41-36
Op 36.40-34 is naast

Roberts Misans – Klaas-Hendrik Leijenaar (0-2)

Balans
Uiteindelijk was er dus één medaille wegge-
legd voor de Nederlandse equipe. Feit is dat
bijna iedereen in de top-10 eindigde in het
reguliere toernooi, wat aangeeft hoe enorm
sterk de Nederlandse jeugd in de breedte is.
De laatste avond stond dan ook in het teken
van een ruimschoots verdiend feestje!

Top 3 sneldammen meisjes. Marfa Danilova(2), Elena Miskova (1), en Mei-Jhi Wu (3)

tegenstander op 15 staat.
De schijf op 15 kan namelijk
helpen bij een omsingeling
van het zwarte centrum.
Hier is de bezetting van
veld 23 goed getimed,
omdat zwart veld 24 blijft
controleren.
27… 19-23!  28.48-43?!
28.40-34 ziet er logischer
uit. Klaas-Hendrik neemt
heus niet de ruil 14-20 23-
29…. (Maar gelukkig weet

Klaas-Hendrik
Leijenaar



Geslaagden!

Een interessante opening
was de inleiding tot het
intrigerende speltype van
flankaanval versus omsinge-
ling. De omstandigheden
voor een omsingeling zijn
gunstig: Zwart heeft een
schone lange lijn, houdt
met het klaverblaadje
15/20/24 veel schijven vast,
terwijl wit aan zijn lange
vleugel al een zwakte heeft
(wit beschikt niet meer over
de mogelijkheid de staart
37/42/48 te formeren.)

18.32-28  1- 7  19.28x17
12x21  20.33-28  7-12
21.46-41 21-26  22.39-
33 12-17  23.41-37 17-
21  24.44-39  6-11
25.38-32 11-17  26.43-
38 18-22!
Zwart speelt logischerwijs
zijn schijven naar (voor de
kijker) links, van de ‘opslui-
ting’af. Het is nu al te zien
dat schijf 45 achterblijft. 
27.28-23 22-27  28.33-
28  8-12  29.39-33 12-
18  30.23x12 17x 8 
Een grappig gezicht: De
zwarte stand is opgebouwd

uit 3 formaties: een klaver-
blad, een vork en een pira-
mide van Drent.  Hoewel de
schijven dus niet met elkaar
‘praten’ is er toch sprake
van communicatie op
afstand. Zo gaat dat in het
mobiele-telefoon-tijdperk… 

31.28-23 13-18 32.23x12
8x17  33.33-28  9-13
34.49-44  4- 9  35.38-33
27x38 36.33x42 17-22
37.28x17 21x12  38.37-
32?

Een tactische fout, die on-
bestraft blijft. Zwart kan de
winst forceren met 9-14!!
44-39 14-19 40-35 19x30
35x24 25-30! 34x14 3-9
14x3 12-17 3x21 16x49 +.
38… 3- 8?  39.32-28

13-18!

Damien Reszka - Stefan Stapper (0-2)

Zwart houdt de goede rich-
ting vast. Vandaar ook dat
38… 9-14!! aan zijn aan-
dacht moet zijn ontsnapt. 
40.28-23 18-22  41.42-
37 12-17!  42.44-39 17-
21!  43.39-33 22-27!
44.37-32 27x38
45.33x42 26-31!
Dankzij zwarts ‘counter’
wordt de zwakte van de
winkelhaak 24/29/34/40/45
evident. Verdediging voor
wit wordt een hopeloze
taak.
46.36x27 21x32  47.48-
43 16-21  48.40-35  2-
7 
Het zou kunnen dat de
notatie niet klopt (zetver-
wisseling ofzo) want het
voor de hand liggende 21-
26 wint ruimschoots. 
49.45-40  9-13  50.43-
39 21-27?
Opnieuw een ernstige fout
op het tactische vlak.
Correct is 21-26! En wit is
kansloos. Wit had van
zwarts onnauwkeurigheid
kunnen profiteren met
51.39-33!! Met de dreiging
24-19 23-19 33-28, terwijl
33-38 wordt beantwoord
met 39-33-28x1 =.
51.42-38? 32x43
52.39x48  7-12  53.48-
42 27-32  54.23-18
13x22  55.24-19 22-28 
Wit gaf het op. 

Dit was de laatste ‘Geslaagd’
in Het Damspel. De geslaagden zijn nog wel te zien

op DamZ! (www.damz.nl). Mailen kan naar: info@damz.nl

Alblasserdam
Bij Verhaar Montage DVA te Alblasserdam zijn op 16
december de volgende diploma´s uitgereikt: 
Van der Wal: Umut Cosar, Wilan Stam, Thijmen
Naaktgeboren, Bas van Asperen, Denny van der Vlist,
Menno van Bergen, Benito van Waveren, Paul Tukker,
Adriaan Molendijk, Deborah de Gelder, Emmelie de Jong en
Wesley van Schaijk,
Wiersma-wit: Dave Prince en Wilbert Stolk,
Wiersma-zwart: Yoshua van der Most, Arnoud Stolk en
Joost Zijderveld,
Sijbrands-wit: Wilco Stam en Joost Zijderveld,
Sijbrands-zwart: Wilco Stam,
Roozenburg-wit: Vincent van Loon en Soraya van der
Most,
Roozenburg-zwart: Kevin de Bruijn.

Geleen
Bij damvereniging Cema/De Vaste Zet Geleen is Michelle
Roumans op woensdag 22 december geslaagd voor
Sijbrands Zwart. Hiermee heeft ze haar vijfde damdiploma
behaald in een periode van één jaar. 

Steenwijk
Van der Wal-diploma: Diederick de Boer,  Anthony
Dingemanse en Feite Harmannij.

Stefan Stapper

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

= alleen voor jeugddammers
= open voor senioren én 

jeugddammers

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

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 Wekerom. 9e Hent Uut
Zaandamtoernooi. J. Heij
(0318) 63 01 43.

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 damtoer-

nooi. J.J. van Wendel (038)
386 76 62.

11 De Lier. Sneldamdag. P.
Boekestijn (0174) 51 22 34.

28 Den Haag. Open sneldam-
kampioenschap (meerdere
avonden). J. Kos (070) 389 03
84.

Maart 2006
4 Nationale Competitie

promotie/degradatie.
4 Kampen. Damdag SSS. P.M.

Dijkstra (038) 331 86 02.
4 Enkhuizen. Enkhuizer Damclub

100 jaar jubileumtoernooi. N.
Leemberg (0228) 31 37 78.

11 Bondsraadsvergadering. 
11 Papendal. Halve finales

algemeen en vrouwen.
11 Katwijk. KRV-jeugdtoer-

nooi. C. de Leeuw (071) 403 25
18.

12 Papendal. Halve finales alge-
meen en vrouwen, barrages. 

18 Nationale Competitie
promotie/degradatie. 

18 Halve finale meisjes
welpen en pupillen. 

18 Lemmer, speciaal jubileum-
toernooi. I. Poepjes-Koopman
(0514)562791

25 Centrale training subtop,
vrouwen en aspiranten.  

25 Den Haag. NK G-dammen. F.J.
Versteeg (070) 391 38 98.  

25 Hardinxveld-Giessendam. 17e
Snelddamtoernooi. A. de Hek
(0184) 65 10 59.

25 Heino. Damdag. J.F. Gerritsen
(0572) 39 23 02.

25 Harlingen. 40e Volharding-
toernooi. W. Leijenaar (0517)
43 35 88.

25 Den Haag. Jubileumtoernooi
RDG/DIO. F. van de Velde (070)
368 97 32.

26 Centrale training
junioren, 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 sneldamkam-

pioenschap (meerdere avon-
den). J. Kos (070) 389 03 84.

13-17 Amsterdam. 26e Amsterdams
Paastoernooi. G. Tigchelaar
(020) 616 59 67.

13-17 Guadeloupe. 14e Internatio-
naal Toernooi. f.forbin@ool.fr.

14-15 Halve finale pupillen.
14-15 Halve finale meisjes

aspiranten en junioren
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 Barnsteen-

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

6 KNDB-beker 1e ronde.
9 Den Haag. Open sneldamkam-

pioenschap (meerdere avon-
den). J. Kos (070) 389 03 84.

13 Centrale training subtop,
vrouwen en aspiranten. 

14 Centrale training
junioren, meisjes en pupillen. 

20 KNDB beker 2e ronde. 
21-29 Salou (Sp). 9e Open

Internationale Open Toernooi.
P. Pippel (0182) 374546.

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 snel-
damtoernooi. L. Pietershove
(043) 601 67 98.

10 Centrale training subtop,
vrouwen en aspiranten. 

11 Centrale training
junioren, meisjes en pupillen. 

17 NK sneldammen. 
17 Den Ilp. 9e Dooworld

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

24 Bondsraadsvergadering. 
24 KNDB-beker finale.  
24 Sneldammen jeugdteams. 

Juli 2006
1 NK welpen. 

5-15 NK junioren. 
7-14 DUWO Kennisstad Damfesti-

val. Alternatieve WK match en
vierkamp. H. de Witt (015) 213
43 11.

7-14 DUWO Kennisstad Damfes-
tival. Open toernooi. H. de
Witt (015) 213 43 11.

8 DUWO Kennisstad
Damfestival. Openlucht
toernooi. H. de Witt (015) 213
43 11.

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.
29 Loosdrecht. Dammen op de

Dijk. A. Vreeswijk (035) 642 33
30.

Augustus 2006

September 2006
16 Nationale Competitie 1e ronde.
23 Huissen. Centrale training

Snel Dam Spektakel voor maximaal
72 liefhebbers van de digitale gong 

Hoofdklasse (A)
Eerste klasse (B)

2e klasse + jeugd (C)
ook voor huisdammers

zaterdag 29 juli
2006
van 10 tot 17 uur

Dammen op de DijkDammen op de Dijk

Ad Vreeswijk
035 6423330/5247751
mobiel 06 54993243
amvreeswijk@yahoo.com

Piet Schuurman
035 5825440

Jan Kooistra
035 621 86 26

Info:

voor de 7e keer in:
Loosdrecht
Watersportcentrum Ottenhome
Oud Loosdrechtsedijk 207

Postadres:
Postbus 1270
1200 BG Hilversum

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

vóór 18 juli 2006

Info:

advertentie

vervolg op pagina 34
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WSDV houdt Open NK voor veteranen 2006
Door Henk Kleinrensink

Inschrijfformulier
Open NK Veteranen 2006 / 50+, 60+ en 70+

Naam: .................................................................................................................................... Voorletters..............................................................................................

Roepnaam:........................................................................................................................ Geslacht (M/V): ................................................................................

Geboortedatum:........................................................................................................................................................................................................................................

Adres: ................................................................................................................ Huisnummer: ..........................................................................................................

Postcode:........................................................................................................ Woonplaats: ..............................................................................................................

Telefoon (mobiel): .............................................................................. E-mailadres: ..............................................................................................................

KNDB rating: ................................................................................................................................................................................................................................................

Lid van Damvereniging(en): ......................................................................................................................................................................................................

In welke klasse speel je in het seizoen 2005/2006: ........................................................................................................................................

Het inschrijfgeld (€ 27,50) wordt overgemaakt op rekening nummer 1079490 t.n.v. H. Kleinrensink.

Handtekening:............................................................................................................................................................................................................................................

Insturen aan: H. Kleinrensink, Rooseveltweg 463, 6707 GR Wageningen
Website WSDV: www.wsdv.nl

Van 24 t/m 28 april wordt in Wageningen het Open NK Veteranen 2006 gehouden.

De organisatie berust bij WSDV. Er
wordt gespeeld in drie categorieën:

50+, 60+ en 70+, volgens het
Zwitsers systeem over acht ronden.

Mogelijk wordt gestreden om drie
titels! Voor titeltoekenning dienen
in de categorie 50+ en 60+
minstens tien deelnemers te zijn en
in de categorie 70+ vijf deelnemers.
De verschillende categorieën spelen
samen in één totaal groep. Er zullen
verder verschillende nevenklasse-
menten worden opgemaakt.
Het inschrijfgeld bedraagt € 27,50
per persoon en dient te worden
overgemaakt op rekening nummer
1079490 t.n.v. H. Kleinrensink te
Wageningen onder vermelding van
“Open NK veteranen 2006”. De
inschrijving is definitief na ont-
vangst van het inschrijfgeld. De
inschrijving sluit op 27 maart 2006.
Er kunnen maximaal 66 deelne-
mers worden toegelaten.
Inlichtingen kunnen worden
verkregen bij Henk Kleinrensink,
Rooseveltweg 463, 6707 GR
Wageningen, tel.: 0317-411873 of
0317-880185 of via e-mail bij
gerritsen@abz.nl. De actuele stand
van zaken en verdere informatie
kunt u vinden op de website van
WSDV: www.wsdv.nl.

✁

junioren, pupillen en meisjes.
24 Huissen. Centrale training

subtop, vrouwen en
aspiranten.

30 Nationale Competitie 2e ronde.

Oktober 2006
7 Clubcompetitie junioren,

aspiranten en pupillen.
14 Nationale Competitie 3e ronde.
21 Huissen. Centrale training

junioren, pupillen en meisjes.
22 Huissen. Centrale training

subtop, vrouwen en
aspiranten. 

28 Nationale Competitie 4e ronde.

November 2006
4 Bondsraadsvergadering.
11 Nationale Competitie 5e ronde.
18 Huissen. Centrale training

junioren, pupillen en meisjes.
19 Huissen. Centrale training

subtop, vrouwen en
aspiranten.

25 Nationale Competitie 6e ronde.

December 2006
2 Clubcompetitie junioren,

aspiranten, pupillen en

welpen.
3 NK rapid voorronde.
9 Nationale Competitie 7e ronde.
16 CAT/CJT - Surinaamse

spelers in Nederland.
17 NK rapid finale.
28 Wamel. 29e Open

Sneldamkampioenschap. W.
Duifhuis (0487) 59 45 81.

Januari 2007
6-7 Halve finales algemeen en

vrouwen.
13 Nationale Competitie 8e ronde.
20-21 Halve finales algemeen en

vrouwen.
27 Nationale Competitie 9e ronde.

Februari 2007
3-4 Halve finales algemeen en

vrouwen.
10 Nationale Competitie 10e

ronde.
17-18 Halve finales algemeen en

vrouwen.
24 Nationale Competitie 11e

ronde.

Maart 2007
3 Halve finales algemeen en

vrouwen.
4 Halve finales algemeen en

vrouwen barrages.
10 Nationale Competitie

promotie/degradatie.
10 Bondsraadsvergadering.
17 Centrale training subtop,

vrouwen en aspiranten.
18 Centrale training

junioren, pupillen en meisjes.
24 Nationale Competitie

promotie/degradatie.
31-14/4 NK algemeen.
31 Halve finale NK meisjes

welpen en pupillen.

April 2007
6-7 Halve finale NK pupillen.
6-7 Halve finale meisjes

aspiranten en junioren.
14 NK welpen.
21 Centrale training subtop,

vrouwen en aspiranten.
22 Centrale training

junioren, pupillen en meisjes.
28 Nationale Jeugddamdag.

Mei 2007
1-5 Halve finale NK junioren.
1-5 Halve finale NK

aspiranten.
1-5 NK pupillen.
12 KNDB-beker 1e ronde.
12 Halve finales

schooldammen BO en VO.
16-20 NK visueel gehandicapten.
17-19 NK meisjes alle

categorieën.
26 KNDB-beker 2e ronde.

Juni 2007
2 Centrale training subtop,

vrouwen en aspiranten.
3 Centrale training

junioren, pupillen en meisjes.
9 KNDB-beker kwartfinale.
9 Finale schooldammen BO

en VO.
16 NK sneldammen alle

categorieën.
23 KNDB-beker halve finale.
23 Bondsraadsvergadering.
30 KNDB-beker finale.
30 NK sneldammen

jeugdteams.

Juli 2007
4-14 NK junioren
6-14 NK aspiranten
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Een wurger op zoek
naar een dambord
Ronald Giphart schreef een stukje proza over het kopen van
een dambord. Hendrik van der Zee en Sijbrand van Eijk troffen
het aan in het Algemeen Dagblad van 12-11-2005 en namen de
moeite het toe te sturen.

Eerste damlessen voor een damzebra

In Panorama 54 wordt het 40-jarig huwelijksfeest van Leen en Ria de Rooij
gememoreerd. Het kado van oudste dochter Petrouska gaf aan hoe vurig de
liefde van Leen voor zijn sport, de damsport, is: een 100-velden dambord
geheel samengesteld uit witte en zwarte waxinelichtjes. Een lauwerkrans
luisterde het geheel op.

Om als damzebra een
gelukkig leven te lijden
behoor je minstens de eerste
beginselen van het dammen
onder de knie te krijgen. In
een Donald Duck (vermoede-
lijk van de eerste maanden
van 2004) spelen Karel en
Goofy de eenvoudigste dam-
variant die er is. Vaste inzen-
der van allerlei grappige
damvondsten Fred Ivens
wordt ook nu weer bedankt.

“Geachte meneer Balkenende, afgelopen week was ik in uw woon-

plaats Capelle aan de IJssel, en nu snap ik iets beter dat u behoefte

heeft aan optimistisch nieuws. In het troosteloze overdekte

stadshart bezocht ik de speelgoedafdeling van Blokker. Er waren

veel wat u noemt ‘wurgers’ (omdat u een logopedisch probleempje

heeft met het uitspreken van de b), maar toch stond er slechts één

meisje achter de kassa. Nu lijkt beleefdheid iets van vroeger tijden:

wurgers drongen schaamteloos voor of onderbraken de werk-

zaamheden van het kassameisje met vragen. Toen ik eindelijk aan

de beurt was vroeg ik of er ook damspelen werden verkocht. Op de

Schaal van Gezichtsuitdrukking scoorde het meisje een ‘0’. “Een

dambord”, verduidelijkte ik. “Nou, bij de bordspelen”, antwoordde

ze met zo’n dûh–gezicht. Hoewel ik daar al had gekeken, deed ik

een tweede poging. Toen zag ik een andere medewerker, aan wie ik

mijn vraag herhaalde. De man keek me niet aan, keek niet naar de

wand met schreeuwerige plastic bordspelen, maar snauwde alleen

maar: “Nee!” Meneer Balkenende, u heeft zich de afgelopen tijd

met zoveel belangrijke zaken beziggehouden. Niet alleen zijn de

omgangsvormen in ons land totaal verziekt en staan de kranten

vol met cynisch negativisme, maar beseft u dat in uw woonplaats

een speelgoedzaak genaamd Blokker geen damborden meer

verkoopt? En dat nu baart mij als wurger zorgen.“

Dambordzebraatje
geboren in Emmen

>>

In het Noorderdierenpark kijkt moeder zebra
bedenkelijk naar haar geblokte veulen.
Foto: ANP

Een vurig dambord

Wie nog een leuke dam-
grap wil bedenken voor
de dag der gekken kan
een voorbeeld nemen aan
het damzebraatje Vitum-
biko. Op 1 april 2005 wer-
den de bezoekers van het
Noorderdierenpark in
Emmen naar de stal
gelokt waar een zebra-
veulen zou staan met
blokjes in plaats van
strepen. Wie echter in de
stal een kijkje ging ne-
men, kwam in een lege
stal terecht. Er hing wel
een foto van het dier met
daarbij de mededeling
dat zijn Afrikaanse naam
“Vitumbiko” (1 april) is.
Bastiaan de Gunst uit
Hazerswoude en Jan
Sonius uit Hellevoetsluis
waren vorig jaar de
inzenders. Zij vonden de
foto in De Telegraaf van
2 april 2005. De plaatsing
heeft even geduurd, maar
nu 1 april er weer aan
komt vraag ik mij af wie
er volgt met het signale-
ren van nieuwe
damgrappen? 



36 Het Damspel januari 2006

Panorama 52
Wim van Mourik

Indonesië 1948 >> Dammen met het geweer op schoot

In samenwerking met het Koninklijk Instituut voor de Tropen werd een
fototentoonstelling over Indonesië gerealiseerd. Basis hiervoor vormde de
collectie foto’s en negatieven van de heer C.Tailly. Foto 35 op de tentoonstel-
ling liet dammende KNIL-militairen zien van de reservetroepen op Noord-
oost Celebes. Op 8 december 1948 spelen twee soldaten op een versleten
dambord, gadegeslagen door twee collega’s. Gezien de slijtage aan het
opklapbare bord zal er ook in de tijd van de Tweede Politionele actie (van
december 1948 - januari 1949) nog wel tijd zijn geweest om te dammen.

Met dank aan Ingeborg Eggink,
afdeling collecties van het
Tropenmuseum, met wiens hulp
de foto uit het negatieven-
bestand hier kan worden af-
gedrukt. Nog meer dank echter
gaat uit naar Leen en Ria de
Rooij. Op 6 augustus 2005 vier-
den zij hun 40-jarig huwelijks-
feest in restaurant Kumpulan op
het landgoed Bronbeek. Als geste
voor hun gasten werd iedereen in
de gelegenheid gesteld het
museum te bezichtigen. Als naast
de feestelijke bijeenkomst ook
nog een stukje damgeschiedenis
wordt blootgelegd kan de dag
niet meer stuk.

Noordoost Celebes, dammende KNIL militairen
Foto: C.Taillie. Publicatie rechten: KIT Tropenmuseum, Amsterdam, fotonummer 1002 9458

Museum Bronbeek in Arnhem staat bekend als het Museum van het
Koninklijk Tehuis voor Oud-Mili-tairen ‘Bronbeek’. Het verzorgings-tehuis
voor oud-militairen van het voormalig Koninklijk Nederlands Indisch Leger
(KNIL), de Koninklijke Marine, en de Koninklijke Land- en Luchtmacht. Het
gebouw werd al in 1859 door Koning Willem III aan de staat geschonken
met toen al de bedoeling er een Koloniaal Invalidenhuis te vestigen. De
grondslag voor de collectie werd gelegd in 1863. Wie er nu binnenkomt
wordt getroffen door de uitzonderlijke collectie monsterkanonnen, hand-
wapens, uniformen, schilderijen en gebruiksvoorwerpen die samen de
krijgsgeschiedenis uitbeelden van het voormalige KNIL.


