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w k  j u n i o r e n

Eindstand WK meisjes
12-18 augustus 2006 Hijken

Pl  Naam Land Pt
 1  Kulakauskaite  Lit   14 
 2  Danilova       Rus   13 
 3  Ratniece       Let   12 
 4  Elvova         Dui   12 
 5  Avdeeva        Rus   10 
 6  Van Beek       Ned   10 
 7  Wu             Ned   10 
 8  Sadowska       Pol   10 
 9  Shestakova     Rus   10 
10  Andriessen     Ned   10 
14  De Kok         Ned    9 
16  Koopman        Ned    9 

Eindstand WK junioren 
12-18 augustus 2006 Hijken

Pl  Naam Land Pt
 1  Meurs  Ned   14 
 2  Mikhalchenka  WRu   13 
 3  Tolchykau     WRu   12 
 4  Rentmeester   Ned   12 
 5  Palmans M     Ned   12 
 6 Ivanov        Rus   11 
 7  Chulkov       Rus   11 
 8  Leijenaar     Ned   10 
 9  Merkus        Ned   10 
10  Struchkov     Rus   10 
22  Palmans J     Ned    8 

DE NEDERLANDSE AFVAARDIGING. 
VLNR STAAND: LEONIE DE GRAAG, JUDITH VAN BEEK, INGRID DE KOK, 
MEI-JHI WU, LAURA ANDRIESSEN EN ANNE-WIL KOOPMAN. 
ZITTEND: DANIëL MERKUS, MAIKEL PALMANS, KLAAS-HENDRIK 
LEIJENAAR, JOëL PALMANS, PIM MEURS EN MARTIJN RENTMEESTER.

DOOR HERM JAN BRASCAMP

Bij de jongens voerden de Nederlanders 
samen met de Wit-Russen en de Russen 
de boventoon. Na zes ronden voerde dit 
tiental de ranglijst aan met Pim Meurs 
als eenzame koploper. De zevende ronde 
leverde confrontaties op die rampzalig 
verliepen voor de Russen: Struchkov – 
Meurs 0-2, Rentmeester – Ivanov 2-0, 
Tolchykau – Chulkov 2-0. In de achtste 
ronde speelden de kanshebbers remise 
en zo kwam het op de laatste ronde aan. 
Klaas-Hendrik Leijenaar vocht tegen Pim 
voor zijn eigen kansen maar moest aan 
het einde van de partij na twee vergis-
singen het hoofd in de schoot leggen. 
Daarmee hadden we in Pim een nieuwe 
Nederlandse wereldkampioen. De over-
winning van Ihar Mikhalchenko mocht 
niet meer baten.

Pim Meurs
Pim verdient de titel door de manier 
waarop hij in iedere partij gestreden 
heeft. Een mooi voorbeeld is zijn partij 
tegen Martijn Rentmeester waarin hij 
kansen op een doorbraak kreeg. Martijn 
verdedigde zich daar tegen met een sterk 
centrum. Pim ging zo lang varianten 
uit de weg die hem niet verder zouden 
leiden dan een voordelige remise, dat het 
er voor de toeschouwer zelfs gevaarlijk 
begon uit te zien. Met zijn twee dammen 
haalde hij tenslotte koelbloedig remise 
tegen een dreigende overmacht.
Een blik op de bovengenoemde tien kop-
lopers bevestigt ook Pims suprematie. Hij 
trof er zeven van en versloeg er drie. 
Ihar Mikhalchenka versloeg twee van 
de zeven, Andrei Tolchykau een van de 
zeven. De twee Wit-Russen, die vooraf 
toch ook favoriet waren, speelden een 
“bekeken” toernooi. Dat wil zeggen: 
punten halen als de gelegenheid zich 
voordoet, daar tussendoor op zijn tijd 
rust met een snelle remise. Nu werkte die 
tactiek net even niet.

Damklappertjes
Een leuke bijzonderheid is het grote 
aantal damklappertjes waarmee par-
tijen definitief beslist werden. Zie Meurs 
– Vahidov (5e ronde), Struchkov – Meurs 
(7e) , Leijenaar – Meurs (9e) , Mikhal-
chenko – Merkus (6e) , Palmans – Reszka 
(4e), Merkus – Värik (5e). Alle partijen zijn 
trouwens te volgen op de toernooi-web-
site, die gemakkelijk te bereiken is via de 
kndb-site. 

Simone Kulaskauskaite
Simona Kulakauskaite was duidelijk de 
beste bij de meisjes. Na een nederlaag 
in de eerste ronde tegen Marfa Danilova 
stoomde ze rechtstreeks naar de top met 
vijf overwinningen achter elkaar. In de 
laatste ronde tegen Alexandra Elvova 
hing er even een verrassing in de lucht, 
maar in het eindspel stelde Simona de 
remise en de titel veilig. De Nederlandse 
afvaarding speelde wisselvallig; ze ein-
digden met zijn zessen in de middenmoot 
met 10 of 9 punten. Mei-Jhi Wu stond 
na 5 ronden nog aan kop met 8 punten, 
maar toen was de koek op.

Dubbele Drenthse Piramide
Tenslotte het meest bijzondere moment. 
In de partij Meurs – Vahidov viel de 
beslissing toen Pim met zijn 36e zet de 
Dubbele Drenthse Piramide formeerde 
(zie diagram).
 
De enkele piramide in het logo van de or-
ganiserende vereniging Hijken DTC dankt 
zijn naam niet zozeer aan de provincie 
als wel aan de elfvoudige kampioen Otto 
Drenth die er een voornaam strijdmiddel 
van maakte. Het verenigingslogo is op 
historische gronden onaantastbaar, maar 
er valt voor te pleiten bij een volgend 
internationaal treffen het dubbele toe-
nooilogo te hanteren. Na 2000, 2003 en 
2006 begint zich een driejarige traditie af 
te tekenen; in Hijken maakt men zich al 
klaar voor 2009.

Wereldkampioen bij de junioren
Pim Meurs
Van 12 tot 18 augustus werd Hijken verblijd met het jeugdwereld-
kampioenschap dammen 2006. De grootste damclub in het kleinste dorp 
tekende voor de organisatie. Alles om het toernooi heen verliep rimpelloos: 
de kost en inwoning in Speelstad Oranje, op gezette tijden een verzetje. 
Het enige spannende buiten het dammen om was zoals gebruikelijk de 
aankomst van de delegaties. Mongolië, Oezbekistan en Kazakstan lieten 
het afweten, de enige Oekraïner kwam ’s morgens vroeg met de bus uit 
Kiev aan, de vertegenwoordiging uit India reisde sneller dan de koffers.

Meurs – Vahidov
5e ronde, stand na 36 zetten

FOTO’S: TOBy HAGE
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w k  a S P i r a n t e n

DOOR PIETER STEIJLEN

De lange reis was al een 
avontuur op zich. Nadat 
Alex ons liet schrikken door 
eerst even zijn paspoort 
niet te kunnen vinden, 
konden we vertrekken. 
Vanuit Schiphol vlogen we 
eerst naar Moskou, waar 
we ons 6 uur lang moesten 
vervelen (al scheelde de 
zakdambordjes wel iets). 
Vanuit Moskou vlogen we 
met het Russische Aero-
flot naar Oelan Bator. Het 
vliegtuig wekte niet de 
indruk dat het veilig was, 
maar toch kwamen we 
veilig en op tijd aan op het 
‘Chinggis Khan’ vliegveld. 
Hier werden we opgehaald 
door Bat-Erdene, een 
van de organisatoren. Hij 
bracht ons naar het hotel, 
waar we een warm welkom 
kregen. Er werd ons gelijk 
een maaltijd voorgezet, 
wat onder andere bestond 
uit de Mongoolse speciali-
teit paardenmelk. We 
kwamen er al gauw achter 
dat we deze ‘delicatesse’ 
niet zo konden waarderen, 
Alex ging al bijna over zijn 
nek wanneer hij het rook. 
De rest van het eten viel 
echter wel heel erg mee, 
er werd zelfs aan ons ge-
vraagd wat we lekker von-
den. Ook de kamers waren 
een positieve verassing, we 
hadden een eigen douche, 
wc, en zelfs een tv! 

Gelukkig hadden we een 
paar dagen vrij voor het 
toernooi, zodat we aan het 
tijdsverschil van 7 uur kon-
den wennen. Deze dagen 
brachten we door met een 
beetje rondkijken, bood-
schappen doen, combina-
tietestjes maken, televisie 
kijken en nog meer dingen 

geloot tegen een van de 
6 deelnemende Mongolen. 
Roel verloor helaas, Stefan 
speelde remise en ik kon 
net winnen. De volgende 
dag hadden we twee ron-
des. Roel had in de ochten-
dronde een lekker hapje 
aan de Indiër Singh, Stefan 
won van de Mongool 
Damdinsuren en ik speelde 
remise tegen de Rus Fedin. 
’s Middags hadden we de 
eerste Nederlandse match 
tussen Stefan tegen Roel. 
Vanuit een variant in de 
Kelleropening die ze in de 
dagen voor het toernooi al 
talloze keren tegen elkaar 
hadden gespeeld, kwam 
de volgende stand op het 
bord.

Stefan speelde 22.34-29 
23x34 23.40x29 en maakte 
hiermee 26-21 en 41x32 
mogelijk. Op Roel’s ant-
woord 23… 17-21 24.26x17 
12x21 kwam Stefan met 
het volgende plan: 25.31-
26 7-12 26.26x17 12x21 

27.41-37 27-32 28.38x27 
21x41 29.46x37 16-21 
30.43-38 21-27 31.36-31! 
27x36 32.38-32 8-13 Betere 
kansen zijn er waarschijn-
lijk na 08-12, omdat je dan 
nog enigszins centrum be-
houdt. Stefan kwam in de 
partij als volgt tot winnend 
voordeel: 33.32x12 13-19 
34.24x13 9x7 35.29-23 7-12 
36.39-34 6-11 37.45-40 
11-16 38.34-29 16-21 39.49-
43 21-26 40.43-38 22-27 
41.38-32 27x38 42.33x42 
2-8 43.29-24 4-9 44.42-
38 12-17 45.40-34 17-22 
46.34-29 9-14 47.38-33 8-12 
48.33-28 22x33 49.29x38 
12-17 50.23-18 14-20 51.24-
19 20-25 52.19-13 25-30 
53.13-8 30-35 54.8-2 en 
zwart gaf op.
Ik speelde die ronde tegen 
de latere wereldkampioen 
Tolchikov, uit Wit-Rusland. 
Ik had de hele partij een 
iets gemakkelijkere stand, 
maar dit was zeker niet 
genoeg om echt iets te 
kunnen. 

De volgende dag hadden 
we één ronde, waarin 
Roel, ondanks de hele 
partij erg goed te hebben 
gestaan, niet tot winst kon 
komen tegen Usenov, uit 
Kazakstan. Ik won weer 
een andere Mongool met 
onuitspreekbare naam, 

Van 1 tot 7 augustus werd in Mongolië het 
wereldkampioenschap voor Aspiranten 
gehouden. Samen met coach Alex Mathijssen, 
reisden de drie Nederlanders Roel Boomstra, 
Stefan Stapper en Pieter Steijlen naar de 
hoofdstad Oelan Bator om het WK te spelen. 

om de tijd een beetje door 
te komen. 

<  Herkend van tv! >
Het hotel lag een stukje 
van de speelzaal af, en 
daarom werden we steeds 
in kleine busjes van en 
naar de speelzaal vervoerd. 
We speelden in een goed 
onderhouden gebouw en 
de speelzaal zelf was zelfs 
aardig luxe, zeker naar 
Mongoolse standaarden. 
Er stonden apparaten 
die er voor zorgden dat 
het niet te droog in de 
zaal werd, en we konden 
gratis water pakken uit een 
koelkast. Er was redelijk 
veel belangstelling, onder 
andere doordat de dam-
sport daar aardig populair 
is, maar vooral ook omdat 
er reclame en publiciteit 
is geweest. Zo hing er bij-
voorbeeld boven de ingang 
van het speelgebouw een 
hele grote ‘posterdoek’, 
wat aardig de aandacht 
trok. Verder was er elke 
dag de pers aanwezig, en 
hebben we zelfs een pers-
conferentie moeten geven! 
Hierdoor konden we ons-
zelf elke dag wel een paar 
keer op tv zien voorbijko-
men. Toen we een keer in 
de stad door een parkje 
liepen zagen we ouderen 
dammen en schaken. We 
liepen er naar toe om even 
te kijken, en een man 
herkende ons van tv! Zoiets 
zal in Nederland toch niets 
zo snel gebeuren…

< Toernooi >
Na een opening met tradi-
tionele Mongoolse muziek, 
konden we beginnen. Roel 
en Stefan hadden al gelijk 
sterke tegenstanders in de 
twee Russen Shaybakov 
en Gulyaev en ik werd 

Khashchuluun. Stefan had 
deze ronde erg goede 
kansen tegen Germogenov 
uit Rusland. 

Stefan verraste zijn tegen-
stander met 35… 3-9! 
en opeens zat wit in de 
problemen. Wit besloot 
tot  36.40-34. Op 31-27 zou 
gevolgd zijn 18-22! 19-24! 
14-20! 04-10 met dam. Op 
43-39 komt 18-22, met na 
39-34 weer hetzelfde dam-
metje, en na 39-33 houdt 
zwart een erg goede stand 
over met nog steeds veel 
combinatieve mogelijkhe-
den (Na 13-18 40-34 kan 
bijvoorbeeld al 22-27 24-30 
met doorbraak). Na 38-33 
zit er met 14-20 een dam 
in. De minst voor de hand-
liggende zet 32-27! is mis-
schien nog wel de beste, 
maar na bijvoorbeeld 24-29 
(dreigt met 29-34 en 18-22) 
40-34 29x40 35x44 18-22! 
en 17-22 staat zwart nog 
steeds erg goed. 36...24-30 
37.35x24 19x39 38.43x34 

PIETER STEIJLEN (2e), FMJD-PRESIDENT PITSyN, ANDREJ TOLCHIKOV (1e) EN SERGEy FEDIN (3e) 

op WK AspirantenPodiumplek
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18-22! 39.28-23 13-18 
Anders komt met 14-20 
een dammetje. 40.23x21 
16x36 41.38-33 22-27 Het is 
waarschijnlijk beter om te 
wachten (bijvoorbeeld met 
02-07, 09-13, etc.), omdat 
wit dan vroeg of laat ook 
op zijn linkervleugel een 
zet zal moeten doen, 
waardoor zwart kan door 
breken. 42.32x21 26x17 
43.33-28 2-8 44.34-29 8-12 
45.29-23 9-13 46.42-38 13-
18 47.38-32 18x29 48.28-22 
17x28 49.32x34 En het liep 
remise. 

< Beste partij >
De ochtendronde de vol-
gende dag speelde Stefan 
al erg gauw remise tegen 
Tolchikov, Roel won geluk-
kig weer eens (van Amanov 
uit Uzbekistan) en ik 
speelde naar mijn mening 
mijn beste partij van het 
toernooi tegen Shaybakov. 

Shaybakov had de zet 
hiervoor een ruil geno-
men en dacht misschien 
dat hij van mijn toch wat 
ongelukkige opstelling op 
rechts kon profiteren. Ik 
speelde 29.34-29! 24x33 
30.38x29 6-11 31.42-38 11-
17 32.40-34 4-9 33.35-30! 
Wat Shaybakov nu doet is 
erg slecht, maar hij staat 
al wel enigszins onder 
druk. 33… 13-19? 34.38-33 
9-14? 35.33-28 14-20 Op 
alle zetten volgt 29-24 of 
29-23. Ook op bijvoorbeeld 
03-08, 29-24! 08-13 34-29 
en 27-22. 36.29-24 20x40 
37.27-22 25x34 38.22x2 
19-23 39.28x19 34-39 Over 
de volgende zet heb ik een 

hele tijd nagedacht. 19-14 
is objectief gezien beter 
(al is het nog niet zomaar 
gewonnen), maar waar-
schijnlijk is de partijzet 
‘kansrijker’. 40.2-8 12-18? 
Tijdens de partij was ik 
bang voor  40-44 8x26 16-
21 en 44-49. 41.50-45! 3x12 
42.45x43 15-20 43.36-31 En 
zwart verloor even later.
In de middagronde kwa-
men Roel en Stefan niet 
verder dan remise tegen 
Gerelbold en Fedin. Ik 
won met veel geluk van 
Germogenov. De volgende 
dag was de rustdag. Roel 
ging deze in met 50% 
score, Stefan had +2 en ik 
met +4, een punt meer dan 
Tolchikov. Op de rustdag 
zijn we de stad uitgereden 
en zijn hebben we verschil-
lende dingen gezien. Uit-
eindelijk zijn we naar een 
plek toegereden om wat 
te eten en te voetballen. 

AINUR SHAyBAKOV TEGEN ROEL BOOMSTRA

De eindstand was 1. Azië 2. 
Europa 3. Mongolië. Buiten 
deze dag om hebben we 
ook nog een paar midda-
gen/avonden wat gedaan. 
Zo hadden we al eerder 
gepicknickt en gevoetbald 
en we zijn ook naar een 
voorstelling geweest, speci-
aal gemaakt voor de 800ste 
verjaardag van de ‘grote 
staat Mongolië’ opge-
richt door Ghinggis Khan. 
We hebben ook nog een 
middag de stad bekeken, 
waarbij we naar een twee 
tempels zijn geweest en 
een mooi uitzicht over de 
stad hadden. Al met al was 
het een erg goed georgani-
seerd toernooi!

De dag na de rustdag 
speelde Stefan en ik 
’s ochtends remise tegen 
Gereldbold en Gulyaev, en 
won Roel van Damdinsu-
ren. ’s Middags speelde ik 

en Stefan weer remise, nu 
tegen elkaar. Roel speelde 
tegen Tolchikov en verloor 
helaas, al had dit niet ge-
hoeven. De volgende dag, 
7 juli, was de laatste ronde. 
Roel stond na een winst en 
een nederlaag nog steeds 
op 50%, en ook Stefan en 
ik waren weinig opge-
schoten na twee remises. 
Tolchikov had echter twee 
keer gewonnen en stond 
een punt voor. Roel moest 
tegen de Mongool Dul-
guun, Stefan tegen de Oe-
kraïner Kolobov, ik tegen 
de Mongool Mandakhna-
ran en Tolchikov tegen 
Germogenov. Roel won 
en werd 11de. Stefan liet 
in een erg goed stand zijn 
voordeel gaan door een 
ruil te overzien en speelde 
remise. Erg jammer, want 
bij winst was hij derde 
geweest. Tolchikov speelde 
al redelijk vroeg remise. 

Eindstand Pt
1 A. Tolchikov 14
2 P. Steijlen 13
3 S. Fedin 12
4 S. Stapper 11
11 R. Boomstra 10

Als ik zou winnen, zou er 
een barrage komen voor 
de eerste plaats. Ik pakte 
echte mijn partij helemaal 
verkeerd aan, en speelde 
remise. Stefan werd 4de 
en ik werd 2de. 3de was 
de Rus Fedin, en Tolchikov 
was 1ste. 

< Pech voor Stefan >
Voor mij natuurlijk een 
erg geslaagd toernooi, 
voor Roel en Stefan wat 
minder. Stefan was vorig 
jaar ook al 4de, dus steeds 
net buiten het podium. En 
alsof dat niet genoeg was 
had hij weer pech, nu bij 
het sneldammen. Hij werd 
weer vierde! Het sneldam-
men werd gewonnen door 
Germogenov. Op de laatste 
dag werd er nog een open 
toernooitje gehouden, 
wat werd gewonnen 
door Ganjargal, samen 
met Erdenebileg de twee 
beste Mongoolse dam-
mers. Stefan eindigde hier 
ook weer hoog, en won 
een geldprijs, die hij heel 
wijs besteedde door ons te 
trakteren op chocola. De 
volgende dag konden we 
weer huiswaarts keren. 

STEFAN STAPPER TEGEN NIKOLAy GULyAEV
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Tsjizjov verliesT! 
door johan 
krajenbrink

TSJIZJOV VERLIEST! is het nieuwe 
boek van Johan Krajenbrink en is 
gedrukt in het verre Minsk in Wit-Rus-
land, samen met verschillende andere 
damboeken, zoals de verbeterde her-
druk van Strategiekompas van Kats.
De coördinator topsport en talentont-
wikkeling van de KNDB is ambitieus 
en wil dat onze spelers spelen om de 
hoogste titels. Krajenbrink heeft ondermeer daarom een ana-
lyse gemaakt van alle verliespartijen van Tsjizjov. Een origineel 
idee! Een gevoelig onderwerp? Misschien het begin van een se-
rie? Probeer maar eens te raden wie het tweede `slachtoffer’ zal 
worden. Dit vinden de meeste dammers een makkelijk vraag. 
De meeste dammers beginnen er zelf over wie de volgende zal 
zijn.
In het boek probeert Krajenbrink diepgaand in te gaan op de 
verliespartijen van Tsjizjov. Niet zozeer met veel analyses, maar 
wel met een stevige indeling en met inlevingsvermogen in wat 
Tsjizjov nu eigenlijk wil. Want interessant is dat Tsjizjov ook in 
zijn nederlagen goed herkenbaar is: we zien zijn plannen, we 
zien zijn overtuiging, we zien zijn vechtlust, we zien het dóór 
gaan, ook als het mis gaat.
Er is gekozen voor veel filmpjes met kernachtig commentaar 
vanuit het perspectief dus van de wereldkampioen, en daarom 
is het boek geschikt voor dammers van allerlei soorten niveaus.  

Het boek is mooi gedrukt (gebonden), met een harde kaft en 
147 pagina’s dik.

ALLEEN TE BESTELLEN BIJ DE AUTEUR: 20 EURO (INCLUSIEF 3 EURO VERZENDKOS-

TEN!) NAAR GIRONUMMER 1887946 VAN J. C. KRAJENBRINK, NIJMEGEN O.V.V. 

TSJIZJOV VERLIEST! EN UW NAAM EN ADRES!

Dammen zonDer Dammen
door gerhard bakker

dammen zonder dammen in 360 miniaturen, 180 eindspelen en 90 par-
tijfragmenten. 176 pagina’s, ruim 1000 diagrammen. formaat 24x17 
cm, ingenaaid. eerste boek van de atlas van het dammen (zes delen). 
Prijs: € 20,- (incl. verzendkosten). 

Deze tweede druk verschilt in zoveel van de eerste 
van 1998 dat het in feite een nieuw boek geworden 
is. De eindspeltheorie van het eerste hoofdstuk is 
verder uitgewerkt en overzichtelijker gepresen-
teerd. Dit hoofdstuk is een beschrijving van de 
winstmogelijkheden in het damspel van schijven 
tegen schijven, zonder dammenspel dus. Deze 
eindspeltheorie is geïllustreerd met en toegepast in 
miniaturen, eindspelen en partijfragmenten. 
De collectie miniaturen van het tweede hoofdstuk 
is een bloemlezing geworden in plaats van een 
verzameling standjes. De bloemlezing bestaat uit 
360 miniaturen, zorgvuldig geselecteerde zeven-
om-zeven standen met eenduidige winst voor wit 
en bevat werk van 150 auteurs, voor tweederde 
Nederlandse. 
Het derde hoofdstuk bestaat nu uit achttien studies rond vier thema’s: slagspel-
aspecten, standkenmerken, mini-eindspel en historische accenten. 
Het vierde hoofdstuk bestaat uit zes registers en een eindspelbijlage met 180 
eindspelen, drie-om-drie standen met eenduidige winst voor wit, waarin het 
dammen zonder dammen op een eigen wijze tot leven komt. 

De systematische beschrijving van de winstprincipes van het eindspel, voor 
zover het dammen zonder dammen betreft, kan ook de sportdammer vooruit-
helpen. 
 

GERHARD BAKKER, (030) 272 12 35, GERHARDB@TISCALI.NL, WWW.BOEKENMIJN.NL 

DamcombinaTies naar 
een vooraf bezeT velD
door Piet levelS

Begin juli verscheen “Damcombinaties naar een vooraf bezet 
veld”, een greep uit de immense verzameling dammateriaal van 
Leo Aliar uit Arnhem.

Jarenlang was het de bedoeling 
over specifieke onderdelen van die 
verzameling boeken of bundels te 
laten verschijnen, teneinde veel 
dammers hiervan mee te laten 
genieten. 
Helaas gebeurde tot op heden niets 
met al het verzamelde schoons.

Piet Levels uit Huissen heeft het 
initiatief  genomen om in ieder geval 
“dam op bezet veld” te ordenen, te 
rangschikken en in een betaalbare 
uitgave het licht te doen zien.

Het werkje op A-4 formaat met 32 pagina’s bevat 210 
diagrammen met achterin de oplossingen. Daarbij is zoveel 
mogelijk informatie over de betreffende partijen gegeven.

De omslag wordt gesierd door een fragment uit 1969 waarbij 
oud-wereldkampioen T. Sijbrands de Surinaamse damcrack 
J. Sheoratan verschalkte.

VOOR € 5 (EXCLUSIEF VERZENDKOSTEN) IS HET TE BESTELLEN BIJ DE KNDB.

Terug van weggeweest….!
Damnotatieboekje de luxe

Voortaan noteert u al uw partijen weer in stijl!
Luxe uitgevoerde kunstlederen notatieboekje voorzien van een 

ringbandmechaniek, insteekfolie aan de binnenzijde en een stijlvol 
goudkleurig damlogo op de voorzijde.

Geen losse notatievellen of verkreukelde boekjes meer, maar een fraaie omslag
waarin u al uw gespeelde partijen ordentelijk kunt sorteren op bijvoorbeeld:
Interne/-externe competitie, toernooipartijen, etc.

Degelijke uitvoering en dankzij het ringbandmechaniek is dit boekje navulbaar
en garandeert u dus een jarenlang gebruiksplezier.

Makkelijk mee te nemen dankzij het handzaam formaat.

En voor de prijs hoeft u het niet te laten!

Een must voor iedere damliefhebber!

Prijs luxe notatieboek: € 12,95

Prijs per navulset à 60 vel: € 6,25

Hoe bestelt u?

Maak het bedrag van het boekje + de prijs van het verlangde aantal navulsets
+ € 4,50 portokosten, over op rekeningnummer 1640726, t.n.v. B. Henket, o.v.v.
uw naam, adres en gewenste kleur (bordo, zwart, bruin). Uw bestelling per 
e-mail plaatsen is sneller! b.henket@wanadoo.nl

Aanbieding!!!
Bij de bestelling van 5 navulsets, ontvangt u het 
Luxe notatieboekje GRATIS!!!!

(advertentie)
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DOOR TJALLING GOEDEMOED

Toen de Delftse telling nog niet zo bekend was 
als heden ten dage, waren er nog tegenstan-
ders – door damorganisator, dampropagandist 
en damkunstenaar Henk de Witt wel lief-
kozend fundamentalistische damayatollahs 
genoemd – die luidkeels oreerden over de 
kwalijke gevolgen die invoering van de pun-
tenoverwinning zou hebben. Spelers zouden 
louter nog uit zijn op kleine voordeeltjes, 
risico’s mijden, in het eindspel ordinair op 
schijven jagen (Wee!) en zeker geen omsinge-
lingen meer aandurven. Immers, zo redeneer-
den de onheilsprofeten, wie zijn omsingeling 
ziet mislukken, en die kans is reëel omdat 
omsingelen moeilijk is! – heeft thans nog die 
heerlijke vlucht in een 1 om 3 eindspel voor-
handen, zodat de zo verdiende remise toch 
weer haalbaar is! Nadenken over de voordelen 
voor de omsingelaar (zo kan de aanvaller zich 

vaak na het offeren van een schijf redden 
uit een gevaarlijke omsingeling) deden onze 
conservatieve dambroeders liever niet. Inmid-
dels is dankzij de vele scherpe duels die elk 
jaar weer in Delft worden uitgevochten wel 
duidelijk geworden dat de onheilsprofetieën 
niks minder dan waandenkbeelden waren.. 

< Spelen voor goed resultaat >
De damgrootmeesters toonden keer op keer 
tijdens het grootste damfestival dat zij altijd 
spelen voor een goed resultaat en niet voor 
een laffe remise. Zo zagen we vorig jaar veel 
boeiende gevechten, waarvan Samb - Georgiev 
door de parel uit Senegal met een verbluffend 
gambiet werd gewonnen meteen in het ge-
heugen schiet. In de match Valneris – Tsjizjow 
werd het opbeurende beeld wederom beves-
tigd. Het waren uitgerekend de eerste en de 
vijfde partij, partijen waarbij Valneris vol de 
omsingeling aanging, waarin hij zijn opponent 

forse klappen uit kon delen. 9 - 1 en 8 - 2. 
Omdat de andere partijen naast twee remises 
(5 - 5)  bescheiden scores van 6 - 4 (2 keer voor 
Valneris en een keer voor Tsjizjow) opleverden, 
beslisten deze twee omsingelingspartijen in 
feite de match in het voordeel van Valneris. 
Hadden de spelers onder oude condities ge-
speeld, dan had de match zoals inmiddels ge-
bruikelijk in de strijd om de wereldtitel, door 
vluggertjes beslist moeten worden. Kortom de 
match zou 7 remises opgeleverd hebben en 
Tsjizjow wint na sneldammen (deze voorspel-
ling is weinig gewaagd als je de uitslagen van 
beide sneldamtoernooien tijdens het DUWO 
Damfestival erop naslaat…). Ik was als demon-
strateur aanwezig bij het toernooi. Een hoog-
standje uit de prachtige vijfde matchpartij. 
Natuurlijk waren er ook het mini-NK (winnaar 
Hans Jansen), de open groep (winnaar Jean 
Marc Ndjofang), maar de ruimte ontbreekt om 
hier dieper op in te gaan.  

DUWO Damfestival Delft 2006

In de demonstratieruimte 
ontspon zich een interessan-

Zwart mag zich behalve 19-
24? 37-32 W+ ook niet aan 

De gehele partijbespreking treft u aan op damwereld.web-log.nl Klik op archief en kies juli 2006. Het toernooi is te volgen op www.damclub-dos-delft.nl

valneriS - tSjizjow    5E MATCHPARTIJ DELfT 12-08-2006

te variant: 36.49-43 17-21! 
(zwart reageert op het ont-
breken van de staart 38/ 
43/49) 37.26x17 12x21 
38.43-39 21-26 (Op 28-32? 
volgt 42-37!! en wit com-
bineert altijd naar veld 1) 
39.42-37 8-13 40.40-35 2-8 
41.35-30 8-12 42.30-25 12-
18 43.34-29 analysediagram:

7-11? vergrijpen wegens de combinatie 39-33 38-32 37-
32 29-24 25x12 W+. Zwart kan echter een geweldige 
lokzet plaatsen met 43… 7-12?! De demonstratie van de 
volgende variant leidde tot grote opwinding in de met 
enkele grootmeesters gevulde zaal. 43… 7-12?! 44.20-
14? 19x10 45.38-32 27x38 46.48-42 38x47 47.29-24 
47x20 48.25x5 28-33!! 49.39x19 9-14! 50.19x10 18-22! 
En met 2 stukken en een dam voorsprong kan wit het 
opgeven. Een zeldzame dubbele opsluiting. 
“Wat mooi!” sprak de Mysticus verwonderd en ik voelde 
dat ik kippenvel had gekregen.

HET DUWO KENNISSTAD DAMFESTIVAL KENDE 

MEERDERE DAMTOERNOOIEN, WAARONDER HET 

OPENLUCHTDAMTOERNOOI OP DE FOTO.
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DOOR ASTRID VAN DER STELT

Even was het doorgaan van het kam-
pioenschap onzeker, aangezien er nog 
maar zeven visueel gehandicapte dam-
mers zouden deelnemen. Maar er werd 
besloten gewoon te spelen en het werd 
één van de spannendste kampioenschap-
pen in jaren. 
Bij het ingaan van de laatste ronde stond 
de 85-jarige Theo Rombouts aan kop met 
acht punten. Hij was de laatste ronde vrij 
en moest in spanning afwachten welke 
plaats hij uiteindelijk zou gaan bezetten. 
Hij had namelijk drie concurrenten die 
door de laatste ronde te winnen ook op 
acht punten zouden kunnen eindigen. 
Herman Lamberts versloeg al snel Marcel 
Zandbergen. Niet veel later volgde Roy 
Liem-Kon-Tja met een overwinning op 
Jan van Straalen. De vierde speler die 
op acht punten zou kunnen komen was 
de nieuwe voorzitter van de NVGD, Erik 
Essing. Een overwinning zou hem zelfs de 
titel opleveren. 
Essing had echter een zware partij tegen 
hekkensluiter Frans van Hek. Essing zag 

een damzet over het hoofd en Van Hek 
profiteerde. Later in de partij zette Van 
Hek een zelf slagzet in, waardoor hij 
zijn dam kwijtraakte en er een vijf om 
vijf stand overbleef. Essing stond veel 
verder naar voren, maar leek toch tegen 
oppositie aan te lopen. Hij wist zich er net 
uit te redden. Van Hek kwam één tempo 
te kort voor de overwinning en de partij 
eindigde in remise. 
Van de drie spelers met acht punten had 
Herman Lamberts de meeste winstpartij-
en en hij mocht zich de nieuwe kampi-
oen noemen. Theo Rombouts eindigde 
vanwege zijn winstpartij op Lamberts op 
de tweede plaats. Voor Roy Liem-Kon-Tja, 
winnaar van vorig jaar, bleef de derde 
plaats over. 
Volgend jaar bestaat de NVGD veertig 
jaar en de bond hoopt dit jubileum dan 
feestelijk te vieren. Secretaris en pen-
ningmeeste Marcel Zandbergen is de 
damverenigingen die het NK voor visueel 
gehandicapten dit jaar hebben gespon-
sord erg erkentelijk voor hun gift en wil 
hen hierbij bedanken voor het mede 
mogelijk maken van het toernooi. 

herman lambertS nederlandS 
kamPioen viSueel gehandicaPten

Eindstand 1 2 3 4 5 6 7 AW + = - Pt
1 Herman Lamberts • 0 2 0 2 2 2 6 4 0 2 8
2 Theo Rombouts 2 • 1 2 1 0 2 6 3 2 1 8
3 Roy Liem-Kon-Tja 0 1 • 2 2 1 2 6 3 2 1 8
4 Erik Essing 2 0 0 • 2 2 1 6 3 1 2 7
5 Jan van Straalen 0 1 0 0 • 2 1 6 1 2 3 4
6 Marcel Zandbergen 0 2 1 0 0 • 1 6 1 2 3 4
7 frans van Hek 0 0 0 1 1 1 • 6 0 3 3 3

KAMPIOEN HERMAN LAMBERTS

DE DEELNEMERS AAN HET NK VOOR VISUEEL GEHANDICAPTEN

voor de vierde keer in zijn damcarrière wist herman lamberts de nationale 
titel te bemachtigen tijdens het nederlands kampioenschap voor visueel 
gehandicapten, dat van 24 tot en met 28 mei werd gehouden op landgoed 
avegoor te ellecom. drie spelers eindigden met hetzelfde aantal punten op de 
eerste plaats. het hoogste aantal overwinningen bracht de beslissing. 

arbiterSoPleiding
in hengelo (gld.)

De arbiterscommissie van de KNDB organiseert een 
opleiding voor nieuwe arbiters in Hengelo Gelderland. 
Deze opleiding is niet alleen interessant voor degenen 
die als arbiter willen optreden bij KNDB- of provinciale 
wedstrijden, maar ook voor wedstrijdleiders, jeugdleiders 
etc. die meer willen weten van (de achtergronden van) het 
Spel- en Wedstrijdreglement.

De opleiding is toegankelijk voor iedereen vanaf 16 jaar, en 
vindt plaats op vijf woensdagen, te weten 4, 11, 18, en 25 
oktober en daarna op 1 november het examen. De lestijden 
zijn van 19.30 uur tot uiterlijk 22.30 uur. De eigen bijdrage 
voor deze opleiding is 12,50. Reiskosten zijn voor eigen 
rekening. 
Voor meer informatie en voor opgave: Hans Robben, 
Dubceksingel 118, 6716 RE  Ede,  0318-690079,  jtm.
robben@consunet.nl  Opgave is mogelijk tot 25 september. 
De deelnemers krijgen enkele dagen van tevoren nog nader 
bericht over de locatie etc.
De Arbiterscommissie heeft inmiddels ook een opleiding 
gepland in Heino, op de woensdagen in de maand januari. 
Het streven is om in het seizoen 2006-2007 ook in andere 
regio’s de opleiding tot arbiter aan te bieden. 

ludiek goudS beleg damtoernooi

Het Goudse Lunchcafé Gouds Beleg stelde net als vorig jaar weer terras en bekers 
beschikbaar voor een damtoernooi. Senior- en jeugddammers streden zij-aan-zij 
voor de punten. Dat er tussendoor enkele fikse regenbuien vielen, verminderde 
het plezier zeker niet. Het gelegenheidsduo Martijn de Jong uit Groningen en het 
Zegveldse jeugdlid Geert van Ingen wonnen de editie van dit jaar. 
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johan krajenbrink
pieT heinsTraaT 45
6512 Gs nijmeGen
(024) 360 38 05

g e l i j k  o f  o n g e l i j k

Ja, de partij van Wijnand 
Ankersmit is zeker ge-
schikt. Het was Wijnands 
debuut in het eerste van 
De Oldehove. Met een 
filmpje wil ik de aanval van 
Wijnand tegen P. Grouw-
stra laten zien. De alge-
mene les is wat mij betreft 
voor jeugdspelers: spelen 
met een desnoods matig 
plan levert bakken met 
punten op in de nationale 
competitie.

Diagram 1
11-16

Een mooi moment wat 
betreft het spelen met een 
plan. Zwart kan kiezen 
tussen centrumspel of 
sneller proberen aan te 
vallen. Die strategische 
lijnen moet je in je hoofd 
hebben. Wijnand zal met 
11-16 en met 7-11 een 
vuist bouwen, en daarmee 
kun je slaan naar veld 27: 
flankaanval!

Diagram 2
18-22

Waarom schreef Goede-
moed over een “enigszins 
hobbelig uitgevoerde aan-
val”? Dit is misschien zo’n 

hobbelig moment. Strak 
lijkt 21-27x27 (plan!) of 18-
23 (plan!). Wijnand speelde 
18-22, maar de aanval 
loopt nog niet weg.

Diagram 3
21-27

Zwart gaat de aanval in. 
Zwart speelt met een plan. 
Zwart heeft een vuist op-
gebouwd en die vuist komt 
nu in actie.

Diagram 4
23-28

We zien een zwart 
centrum. We zien een 
zwarte flankaanval. Hoe nu 
verder? Wat zijn volgende 
stappen? Meer centrum! 
Meer aanval! Een manier 
om meer centrum te pak-
ken is spelen richting veld 
24 met bijvoorbeeld 13-19. 
Een manier om meer aan-
val te pakken is de partijzet 
23-28: zwart probeert dan 
een tandem te maken, 
zwart maakt er dan een 
flank-centrumaanval van. 
Na de partijzet 23-28 liet 
wit slaan met 34-29.

Diagram 5
2-7

We zien iets minder zwart 
centrum. We zien een 
zwarte flankaanval. Hoe nu 
verder? Wat zijn volgende 
stappen? Vaak snappen 
dammers wel dat je cen-
trum pakken moet, maar 
hoe dan precies. Dat is na-
tuurlijk de vraag. Wijnand 
doet het goed: met 2-7 en 
met 18-23x23 pakt hij veld 
23 en veld 24 is dan ook 
heel dichtbij!

Diagram 6
20-24

We zien een zwart 
centrum. We zien een 
zwarte flankaanval. Hoe nu 
verder? Wat zijn volgende 
stappen? Meer centrum! 
Meer aanval! Met 20-24 
pakt zwart meer centrum.

Diagram 7
13-18

We komen is de fase van 
het afwerken. Goedemoed 
schrijft dat 12-18 het beste 
is en geeft ver-schillende 
varianten. Wijnand speelde 
13-18.

Diagram 8
23-28

Een volgende stap vanuit 
het brede zwarte centrum: 
zwart maakt de stap met 
23-28 naar de flankcen-
trumaanval.

Diagram 9
22-28

Weer de tandem. Nu kan 
zwart ook die schijven 
ontwikkelen. Wit kan nu 
wel 24 weg krijgen, maar 
de zwarte aanval is al veel 
te sterk geworden, zwart 
heeft al meer dan genoeg 
in zijn handen.

Diagram 10
18-23

Lastig: soms mag een aan-
val wel eventjes terug met 
de partijruil 18-23. Zwart 
beheerst genoeg belang-
rijke velden en wit staat 
aan de rand.

Speel met een plan!

Diagram 11
18-23

Nog een keertje 18-23 en 
je kunt mooi de positie 
van wit en zwart schijven 
vergelijken.

Diagram 12
17-22

Het is zwart gelukt na 
17-22. Gelukkig won zwart 
het eindspel ook.              

Ik herhaal mijn algemene 
les voor jongens en meisjes 
in onze nationale bonds-
competitie: speel met een 
plan, desnoods een hob-
belig plan, en het levert 
bakken met punten op in 
de nationale competitie 
(nou ja, kleine toevoeging: 
zetcontrole!).

Post, altijd leuk. trainer tjalling goedemoed 

stuurde een analyse die volgens hem wel geschikt 

was voor deze rubriek. hij schrijft voorzichtig: 

“deze partij is misschien geschikt voor je rubriek in 

hd. tenslotte gaan de artikelen van jou allang niet 

meer over positiespel (of vergis ik mij). het lijkt mij 

wel een partij waarin kinderen zich kunnen herken-

nen, enigszins `hobbelig’ uitgevoerde aanval.” 
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DOOR ERIC VAN DUSSELDORP  

De tweede editie van 
Thailand Open trok dit-
maal liefst 46 deelnemers, 
voornamelijk Nederlanders. 
Veel spelers kwamen voor 
de tweede keer, aangetrok-
ken door het mooie weer, 
de aangename stranden, 
het lekkere eten, de vrien-
delijke bevolking, de fraaie 
excursies, de lage prijzen 
en –in ieder geval voor 
enkele dammers- het roem-
ruchte Thaise nachtleven. 
En vooral dankzij mond-
tot-mond-reclame kwamen 
er veel nieuwe namen op 
de deelnemerslijst. Nogal 
wat spelers namen club-
genoten mee –een enkele 
damvereniging kwam met 
liefst negen leden aanzet-
ten- alsmede partners, 
vrienden en familieleden. 
Deze laatsten kwamen niet 
om te dammen, maar om 
te genieten van de talrijke 

geneugten die de Thaise 
badplaats Jomtien te bie-
den heeft.

De partij die allesbeslissend 
was voor de einduitslag.
w. Sjtsjocholjew - r. 
heusdens
1. 33-28, 18-22; 2. 38-33, 
12-18; 3. 42-38, 7-12; 4. 31-
26, 19-23; 5. 28x19, 14x23 
6. 32-28 23x32 7. 37x28, 
16-21; 8. 41-37, 21-27; 9. 
48-42, 10-14; 10. 46-41, 
5-10; 11. 34-29, 14-19; 12. 
39-34, 19-23; 13. 28x19, 
13x24; 14. 44-39, 9-13; 15. 
50-44, 1-7; 16. 37-31, 10-14; 
17. 34-30, 14-19!; 

Zie diagram 1. Een belang-
rijk moment, vooral psy-
chologisch. Na 30-25? volgt 
immers een verrassende, 
enigszins verdekte hielslag: 
(24-30) 25x23 (30-34) 39x30 
(13-19) 23x14 (18-23) 29x18 
(22x13) 31x22 (17x46). Na 
deze tegenslag kwam de 

Rus niet meer goed in zijn 
spel en verloor uiteindelijk 
door een simpeler combi-
natie.

18. 41-37, 20-25; 19. 29x20, 
25x14; 20. 33-29, 3-9; 21. 
47-41, 11-16; 22. 38-33, 
14-20; 23. 30-25, 9-14; 24. 
35-30??, 20-24!; 25. 29x9, 
15-20; 26. 25x23, 18x47; 27. 
9x18, 12x23; 28. 40-34, 23-
28; 29. 30-25, 47-24; en wit 
gaf het op.

Ondanks deze nederlaag 
had de sterspeler van 
weleer het wel naar zijn 
zin in Thailand. Om zeven 
uur ’s ochtends liep hij al 
in zijn zwembroek in de 
buurt van het hotel. En 
toen Sjtsjocholjews vrouw 
Galina gevraagd werd of 
ze al een Thaise massage 
had gehad, antwoordde 
ze: “iedere dag!”.

a. nijmeijer - P. malahe 
Zie diagram 2. Na het 
gespeelde 24-19? is het 
duidelijk dat de meerslag 
(28-32) niets voorstelt. 
Hagenaar Pertap Malahe 
liet zien dat het ook anders 
kan: (26-31!) 36x29 (14x41).

P. malahe – b. baksoel-
lah
Zie diagram 3. Bas Baksoel-
lah won van zijn clubge-
noot -normaal gesproken 
de beste speler van de 
twee- door de mooiste 
combinatie van het toer-
nooi. Hij won er een mooie 
beker mee. Na 26. 45-40? 
volgde fraai 26. . ., 16-21; 
27. 27x16, 17-21; 28. 16x27, 
28-32; 29. 37x6, 7-11; 30. 
6x17, 12x45;

v. Stasytis – e. Petryla
Een belangrijke partij voor 
de tweede plaats. Normaal 
verwacht je tussen twee 
van dit soort Litouwers 
remise. Het pakte anders 
uit. Zie diagram 4. 
37. 47-42?,... Wit laat zich 

vrijwillig een hangschijf 
aanleunen. Het is niet dui-
delijk waarom. 37..., 12-17; 
38. 45-40, 8-12; 39. 40-34, 
12-18; 40. 30-25, 17-22; 41. 
28x17, 21x12; 42. 33-28, 
1-6; 43. 34-30, 6-11; Nu 
wordt een nadeel van zo’n 
hangschijf duidelijk. 38-33 
is verhinderd door (24-29), 
(23-29), (14-20) en (18x47).  
44. 39-33, 11-17; 45. 27-
22, ... Wit besluit tot een 
wanhoopsactie. Gelukkig 
zijn klassieke standjes niet 
altijd remise. 45..., 18x27; 
46. 32x21, 23x41; 47. 33-28, 
16x27; 48. 28-23, 19x28; 
49. 30x10, 12-18; 50. 38-33, 
28x39; 51. 42-37, 41x32; 
52. 10-5, 13-19!; Met deze 
meerslagfinesse laat zwart 
geen twijfel meer over de 
uitslag bestaan. 53. 5x21, 
27x16; en wit gaf het op.

e. Petryla – c. van wijk
Zie diagram 5. Na het ge-
speelde 27..., 12-18; volgde 
28. 37-31, 26x37; 29. 32x41, 
21x23; 30. 39-34, 18x27; 
31. 25-20, 14x25; 32. 33-28, 
23x32; 33. 34x5 met winst.

h. de waard – w. Sjtsjo-
choljew
1. 33-29, 18-23; 2. 29x18, 
13x22; 3. 31-26, 19-23; 4. 
34-29, 23x34; 5. 40x29, 12-
18; 6. 36-31, 7-12; 7. 32-27, 
1-7(?); 8. 29-23, 18x29; 9. 
27x18, 12x23; 10. 26-21, 
16x36; 11. 37-31, 36x27; 12. 
38-33, 29x38; 13. 43x1, 20-
24; 14. 1x20, 15x24; 

Ron Heusdens wint 
Thailand Open 2006
Zelden zal de Schiedamse grootmeester Ron Heusdens een toernooi 
zo gemakkelijk hebben gewonnen als Thailand Open 2006. Na vier 
winstpartijen tegen niet al te sterke spelers stond eindelijk een topper op 
het programma: Watsjeslaw Sjtsjocholjew, de wereldkampioen van 1960 en 
1964. Maar de Rus is niet meer zo sterk als vroeger. Heusdens won door een 
eenvoudige combinatie en had in de twee laatste rondes aan remises genoeg 
tegen de sterke Litouwse dammers V. Kudriavcev en E. Petryla.

Diagram 1
R. Heusdens

W. Sjtsjocholjew

Diagram 2
P. Malahe

A. Nijmeijer

Diagram 3
B. Baksoellah

P. Malahe

Diagram 4
E. Petryla

V. Stasytis

Diagram 5
C. van Wijk

E. Petryla
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Waarom zou Slawa de 
damzet hebben toegela-
ten? Had hij ‘m niet gezien, 
of had hij het voordeel na 
de damafname overschat?
Na (14-19) i.p.v. (1-7) had 
er toch een meer perspec-
tiefvolle partij voor zwart 
kunnen ontstaan. Nu werd 
het geruisloos remise.

Opvallend was de deel-
name van twee Filippijnse 
spelers. Nog nooit eerder 
deden dammers uit deze 
eilandengroep mee. En ze 
deden het lang niet slecht. 
A. Partosa eindigde zowel 
in de ratingcategorie C als 
in de categorie Aziatische 
dammers als eerste.

Op de Filippijnen dammen 
ze normaliter op de 64 
velden, maar wel met de 
internationale regels. Het 
grappige is dat de Filip-
pino’s tientallen jaren heb-
ben gedacht dat ‘Dama’ 
een inheems spel was, 
alleen door henzelf beoe-
fend en nergens anders op 
de wereld voorkomend. 
Internet hielp hen uit deze 
droom: bijna overal in de 
wereld blijkt te worden 

Top-drie Thailand Open 2006: 
1. R. Heusdens (Ned.), 2. V. Kudriavcev (Lit.), 3. E. Petryla (Lit.). 
Winnaar categorie B: J. Nijmeijer (Ned.). 
Winnaar categorie C: A. Partosa (fil.). 
Winnaar categorie Vrouwen: V. Doumesh (Ned.). 
Winnaar categorie 50plus: W. Sjtsjocholew (Rus). 
Winnaar categorie Aziatische dammers: A. Partosa (fil.). 
Volledige eindstanden: 
http://www.ericsdamsite.com/uitslagen_ronde_8.htm

gedamd en in Brazilië -of 
all places, op bijna 20.000 
kilometer afstand van 
de Filippijnen- op precies 
dezelfde wijze. Inmiddels 
hebben Filippijnse en Brazi-
liaanse damvrienden elkaar 
gevonden op Braziliaanse 
online damsites.

a. Partosa – l. Peters
Zie diagram 6. In de derde 
ronde versloeg Partosa met 
prima spel -behoudens een 
enkel foutje- Leo Peters. 
43. 33-28!,... Vooral niet 
het voor de hand liggende 
39-34?? vanwege (24-29) 
gevolgd door (23-28) etc. 
43..., 13-18; 44. 42-37, 
17-22; 45. 28x17, 21x12; 

Graag wil ik regelmatig schrijven over onze 
topsport en onze talentontwikkeling.

toPSPort
1. Slecht nieuws, wellicht komt er nog een 

overgangsjaar, maar anders hebben we in 
2007 héél véél minder subsidie: veel geld 
zal gaan naar topcoaches en toptrainers in 
grote sporten.

2. Met trainer/coach Keurentjes hebben we 
een goede voorbereidende bijeenkomst 
gehad voor het EK vrouwen 2006.

3. Ik heb op Papendal met NOC&NSF gespro-
ken over het concept topsportplan. Mijn 
contactpersoon Frans van Dijk was tevre-
den.

4. Er valt een groot gat voor talenten die uit 
talentontwikkeling komen. Daarom zijn 
de eerste pogingen gezet om te komen tot 
een nieuwe groepstraining in dit najaar. 
Doelen bij die trainingen zijn ondermeer: 
zelfwerkzaamheid en vaste deelname in de 
finale van Nederland. 

5. Team-KNDB leek gereed voor het WK 
landenteams in december in Senegal, maar 
Alexander Baljakin mag niet spelen voor 
ons land van de FMJD. Eind september zal 
duidelijk zijn wie er in zijn plaats speelt. 
Team-KNDB zal twee verplichte bijeenkom-
sten hebben om er alles aan te doen om 
goed voorbereid te zijn. Een podiumplaats 
is het resultaatdoel.     

talentontwikkeling
1. We besteden meer aandacht aan onze 

internationale coaches. Voor het eerst is er 
een getekende taakomschrijving en zal er 
een evaluatie volgen. Hoofddoel: betere 
coaching tijdens internationale wedstrijden.

2. Gelukkig gaat het regio-groepje in Noord-
Holland met als trainer Tjalling Goedemoed 
weer door. In de provincie Utrecht draait 
Rik Keurentjes en ik begreep van Alfons 
Ottink dat Utrecht hem gevraagd heeft om 
ook regio-trainingen daar te gaan geven.

3. Het valt formeel en financieel niet onder 
talentontwikkeling, maar ik wil het graag 
kwijt: te veel mutaties voor de centrale 
trainingen, zelfs als er al begonnen is. Ook 
de eigen bijdragen worden uiterst moei-
zaam gedaan. Vergeten wordt blijkbaar dat 
de KNDB ook geld nodig heeft. Dat moet 
strakker. We zullen aangeven dat we boetes 
zullen heffen als men te laat afmeldt. We 
zullen aangeven dat men niet naar de trai-
ning kan komen als men te laat de eigen 
bijdrage betaalt.

4. Via het reisfonds is Hans de Knikker als 
coach met een groep kleine meisjes en Bas 
van Engelen naar Praag 2006 geweest. 
Jonge talentvolle meisjes zijn een belangrijk 
doel en een belangrijk doel is ook om de 
nieuwe gediplomeerde damtrainers in te 
zetten. Henk Stoop is met ondermeer Heike 
Verheul en Arfidah Beset naar een toernooi 

in Polen geweest.
5. Hans de Knikker was als scout op de 

nationale jeugddamdag en ook bij het NK 
welpen 2006. Via zijn verslagen probeer ik 
bijvoorbeeld te kijken of jonge talenten in 
een regio-groepje kunnen trainen en sneller 
opgepakt kunnen worden.

6. De jaarlijkse trainersdag was op 18 juni. Er 
waren twee gasten: sportpsycholoog Schuij-
ers en jeugdleider/coach Stoop. De nieuwe 
KNDB-coach Rob Clerc was bijvoorbeeld 
aanwezig. 

7. Bij het WK aspiranten 2006, in het verre 
Mongolië, werd het resultaatdoel, een 
podiumplaats, behaald door Pieter Steijlen. 
Coach was aspirantentrainer Alex Mathij-
sen. De afvaardiging had nog een speciale 
bijeenkomst vooraf. Vanzelfsprekend heb-
ben de WK-deelnemers ook veel individuele 
trainingen.

8. Er komt heel snel, al najaar 2006, een grote 
verandering bij talentontwikkeling. Bonden 
zullen gecertificeerd moeten worden, en de 
consultants die dat doen voor de KNVB, zul-
len dat nu gaan doen voor NOC&NSF. Dit is 
spannend, en op het moment dat ik dit tik 
kan ik de gevolgen nog niet goed overzien. 
Hoe dan ook: veel werk...

toPSPort en talentontwikkeling in 2006
DOOR JOHAN KRAJENBRINK

46. 39-33, 9-13; Een beetje 
ervaren dammer weet dat 
in dit soort standen een 
witte schijf op 26 niet echt 
geweldig is. Partosa, die 
zijn eerste klassieke partij 
op de honderd velden 
speelde, kwam daar na 
enig rekenwerk ook achter. 
Hij vond een perfecte 
oplossing: 47. 26-21!, 3-9; 
48. 37-31?, 9-14?; Maar 
hier had zwart met (18-22) 
remise kunnen en moeten 
maken. I.p.v. het slordig-
heidje 37-31? had direct 
33-28 gemoeten.
49. 33-28, 12-17; 50. 21x12, 
18x7; 51. 28-22!, 14-20; 52. 
30-25, 24-29; 53. 25x14, 
19x10; 54. 35-30!, 10-14; 
55. 22-17, 14-20; 56. 17-11, 
7-12; 57. 11-6, 13-18; 58. 
6-1, 20-25; 59. 30-24, 29x20; 
60. 31-26, 23-29; 61. 27-22, 
18x27; 62. 1x45, 16-21; 63. 
26x17, 27-31; 64. 32-27! 
etc. met winst.

h. de waard – a. Partosa
Zie diagram 7. Echt toeval 
kan men de zege op Peters 
niet noemen. Want een 
ronde later volgde na 36. 
28-22?, 3-8!! en wit gaf 
het op.

Diagram 6
L. Peters

A. Partosa

Diagram 7
A. Partosa

H. de Waard

Het derde Thailand Open 
wordt -misschien voor de 
laatste keer- gehouden van 
8 juni tot en met 17 juni 
2007. Het is een toer-
nooi voor iedereen: ook 
zwakkere clubspelers en 
huisdammers zijn welkom. 
Info: ev.dussel@euronet.nl 
of 030-2730640.
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harry De waarD

v u u r w e r k

a.van berkel – a.baljakin 
2-0
NK senioren, 12-04-2006
34.14-19 35.32-28 11-16 
36.35-30 24x35 37.29-24 
20x38 38.39-33 38x29 
39.34x21 16x36 40.28x17.

k.thijssen – t.hage 2-0
NK senioren, 13-04-2006
41.38-33 23-29 42.34x23 
18x38 43.32x43 25x34 
44.37-31 26x37 45.47-41 
37x46 46.44-40 46x23 
47.40x29 

n.lugthart – m.emolo 
0-2
Barnsteen, 05-05-2006
20.45-40 26-31 21.37x26 17-
21 22.26x17 11x31 23.36x27 
16-21 24.27x16 18-22 
25.28x17 12x21 26.16x27 
13-19 27.24x13 8x48

l.Springer – j.Plantin 0-2
Barnsteen, 06-05-2006
38.30-25 23-28 39.25x12 
28x50 40.12-7 1x12 41.27-
22 17x37 42.26x30 50-45 
43.42x31 45x36 

f.huybrechts – b.graas 
2-0
NK veteranen, 24-04-2006
24.36-31 11-17 25.48-42 18-
22 26.27x18 13x33 27.32-28 
33x22 28.37-32 26x39 
29.44x2 

l.leimena – f.blaas 2-0
NK veteranen, 26-04-2006
25.20-25 26.35-30 24x35 
27.44-40 35x44 28.34-30 
25x34 29.33-29 34x23 
30.27-21 26x17 31.28-22 
17x28 32.43-39 44x33 
33.38x20 15x24 34.32x5

t.dijkstra – f.teer 0-2
NK veteranen, 28-04-2006
47.35-30 24x35 48.39-34 
12-18 49.27-22 18x27 50.33-
29 13-18 51.28-22 35-40 
52.22x24 40-44 53.29x18 
26-31 54.37x17 44-49 
55.32x21 49x6

f. van amersfoort – 
g.wassink 0-2
Deventer CBP, 01-06-2006
21.49-44 17-22 22.28x17 24-
30 23.35x24 13-19 24.24x22 
8-13 25.17x19 14x34 
26.39x30 26x50

t.hage – tj.goedemoed 
1-1
KNDB bekerwedstrijden, 
20-05-2006
34.28-22 24-30 35.34x25 23-
28 36.32x14 9x20 37.25x14 
3-9 38.14x3 12-17 39.3x21 
26x48 40.38-33 48-43 41.33-
29 43x21 42.29-24 21-8 
43.24-20 

b.hollander – 
a.kousemaker 1-1
KNDB bekerwedstrijden, 
20-05-2006
1.32-28 17-22 2.28x17 
11x22 3.37-32 6-11 4.31-26 
12-17 5.36-31 8-12 6.32-
27 16-21 7.27x16 22-28 
8.33x22 18x36 9.41-37 19-
23 10.34-29 23x34 11.39x30 
14-19 12.44-39 19-23 13.50-
44 10-14 14.30-24 20x29 
15.47-41 36x47 16.26-21 
17x26 17.37-31 26x37 
18.42x31 47x33 19.39x6

diagram 1
34.14-19?

diagram 2
41.38-33!

diagram 3 
20.45-40?

diagram 4
38.30-25?!

diagram 5
24.36-31?

diagram 6
25.20-25?

diagram 7
47.35-30?

diagram 8
21.49-44?

diagram 10
34.28-22?!

diagram 9
13.10-14?

w.c.maertzdorf - 
j.lemmen 1-1
KNDB bekerwedstrijden, 
20-05-2006
27.8-12 28.33-29 24x22 
29.30-24 19x39 30.31-26 
22x31 31.26x28 15-20 
32.36x27 39-43 33.48x39 
18-23 34.28x19 20-24 
35.19x30 25x43

c. van dusseldorp -  
h.clasquin 2-0
KNDB bekerwedstrijden, 
03-06-2006
27.18-22 28.29x18 22x31 
29.34-29 13x22 30.29-24

diagram 11
27.8-12 !?

diagram 12
27.18-22?
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DOOR CEES STROOPER 

< Formule >
De formule om tegelij-
kertijd in meerdere cafés 
een denksporttoernooi 
te organiseren is afge-
keken van de schaak- en 
de bridgewereld, waar 
dergelijke toernooien 
al diverse jaren bekend 
zijn. Waarschijnlijk is het 
voor de damwereld een 
nieuwe toernooivorm. ADG 
organiseerde de ‘drive’ 
voor het eerst in 2005, toen 
ter gelegenheid van het 
50 jarig bestaan van de 
vereniging. Naast het feit 
dat meerdere cafés moeten 
worden aangedaan, is ook 
een nieuw element dat de 
organisatie teams (viertal-
len) formeert. Dit gebeurt 
door het deelnemersveld 
op rating te rangschikken, 
vervolgens vier groepen te 
formeren, waarna uit elke 
groep een speler wordt 
gekozen. Op deze wijze is 
het mogelijk dat de spelers 
zoveel mogelijk uitkomen 
tegen tegenstanders van 
min of meer gelijke speel-
sterkte. Bovendien heeft 

deze teamvorming voor 
de organisatie als voordeel 
dat vooraf voor elk team 
een routeschema kan 
worden gemaakt waarmee 
elk team in principe na 
elke ronde moet doorschui-
ven naar een ander café. 
Belangrijk voor het slagen 
van een dergelijk evene-
ment is een serie cafés 
op redelijke loopafstand 
van elkaar. In die zin is de 
Amersfoortse binnenstad 
met haar mooie pleinen 
uitstekend geschikt. De 

Café-dam-drive
Voor de tweede keer in successie organiseerde het Amersfoorts Dam 
Genootschap A.D.G. een café-dam-drive. Dit damtoernooi vond plaats op zon-
dag 25 juni 2006 in het historische centrum van Amersfoort, in vier cafés.

maximale loopafstand tus-
sen de Amersfoortse cafés 
(Grand Café Vyssotski, café 
Marktzicht, Onder de Linde 
en Het Filmhuis) bedraagt 
zo’n 5 à 7 minuten.

< Discipline >
De in totaal 32 deelnemers 
druppelden binnen vanaf 
11.30 uur in het coördina-
tiecentrum, café Het Film-
huis. Rond het middaguur 
opende Cees Strooper, de 
voorzitter van ADG,  het 
toernooi. Spannend voor 

DEELNEMERS AAN DE CAFé-DAM-DRIVE OP EEN TERRAS IN HET CENTRUM 

VAN AMERSFOORT FOTO: COR VAN ROOIJ

de organisatie, bestaande 
uit Marcel Everloo en Ger-
rit van den Ham,  is dat de 
teamsamenstelling pas kan 
worden gemaakt op het 
moment dat alle spelers 
aanwezig zijn. Dat vereist 
dus discipline van de deel-
nemers, die zich veelal via 
e-mail hadden aangemeld, 
om daadwerkelijk én op 
tijd te verschijnen. Uitein-
delijk dus 32 deelnemers, 
verdeeld over 8 viertallen. 
Voorzitter Strooper deed 
een beroep op de sportivi-
teit van de spelers. Bij een 
dergelijke toernooiopzet, 
waarbij de spelers steeds 
rouleren, is het voor de 
organisatie niet mogelijk 
met arbiters te werken. 
In 2005 was het vanwege 
prachtig weer mogelijk om 
de partijen te spelen op de 
terrassen van de verschil-
lende cafés. Dit jaar kon 
vanwege de regen alleen 
op het terras bij Marktzicht 
een dergelijke propaganda 
worden gemaakt. 

< Teambuilding >
Zoals hierboven vermeld is 
een bijzonder aspect van 
het toernooi dat op het 
laatste moment teams ge-
vormd worden op rating. 
Dat biedt de mogelijkheid 
om eens nader contact te 
krijgen met andere dam-

mers buiten ieders eigen 
vaste damkring. Deze 
teambuilding wordt nog 
versterkt door de geza-
menlijke lunch van alle 
deelnemers halverwege 
het toernooi.

< Prijsuitreiking >
Uiteindelijk konden om 
ongeveer 17.15 uur de 
teamprijzen worden uit-
gereikt in Het Filmhuis. De 
eerste prijs bestond uit een 
geldbedrag van € 160,-; 
de tweede prijs bedroeg € 
80,-; de derde prijs € 40,-. 
Winnaar werd Team E, be-
staande uit de spelers Klaas 
Bor, Herman Arissen, John 
Sins en Henri Kieft, met 12 
wedstrijdpunten. 
Gedeeld tweede en derde 
werden Team A (Anton 
van Berkel, Jan van Amstel, 
Henk Timmer en Henk 
Smits) en Team C (Peter 
van der Stap, Bert van 
Oostrom, Wim Bor en Ad 
Vreeswijk) met 9 wedstrijd-
punten.

< Foto’s >
Op de website van ADG 
www.amersfoortsdamge-
nootschap.nl kunnen de 
foto’s van het evenement 
worden bekeken. Ook zijn 
hier de volledige eindstand 
en individuele resultaten te 
vinden.

1 Pim Meurs 17
2 Klaas-Hendrik Leijenaar 14
3 Daniël Merkus 13
4 Martijn Rentmeester 13
5 Mike Koopmanschap 12
6 Maikel Palmans 11

7 Arjen Timmer 10
8 Thomas Wielaard 10
9 Robin Vogelaar 9
10 Jochem Zweerink 9
11 Stijn Tuijtel 8
12 René Wijpkema 6

eindStand nk junioren 2006

Damclub Witte van Moort organiseerde van 5 tot 
en met 15 juli het NK junioren in Westerhaar. Pim 
Meurs werd overtuigend kampioen. Hij eindigde 
drie punten voor Klaas-Hendrik Leijenaar. 
Daniël Merkus completeerde het podium. Martijn 
Rentmeester had hetzelfde aantal punten als 
Daniël, maar minder overwinningen, en eindigde 
daardoor op de vierde plaats.
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DOOR FRED IVENS

Ze kwamen hand in hand naar voren: Michiel en Wiesje 
Kroesbergen. Pas getrouwd, op huwelijksreis naar 
het DNC Open NK 2006 in Den Haag en met een fles 
champagne door de organisatie even voor het voetlicht 
gehaald. Beter kon eigenlijk niet worden onderstreept 
dat ook de elfde editie van het Haagse zomertoernooi 
weer een echt (dam)familie-evenement was.
Ze kwamen hand in hand naar het erepodium: Michiel 
Kroesbergen en Jean-Marc - El Animal -  Ndjofang, de 
nummers zeven en acht (gedeeld) in BowlingWorld 
Zuiderpark. Even hilarisch als illustratief voor de wijze 
waarop de spelers met elkaar om pleegden te gaan: 
op het bord vaak keiharde strijd maar daarnaast vooral 
sociaal en gemoedelijk. En soms ook emotioneel, zoals 
Willem Jolink nadat hij de prijs voor de winnaar met het 
grootste ratingverschil in ontvangst had genomen. En 
Richard Bos, de nummer twee in dit klassement, die met 
een stralend gezicht naar voren kwam in de wetenschap 
dat hij toch maar eventjes subtoppers Marc Bremer en 
Mari van Ballegooijen beentje had gelicht. Dan weet je 
waarvoor je het als organisatiecomité doet.

Met 130 deelnemers – een nieuw record – onder wie elf 
grootmeesters puilde de Blauwe Zaal van BowlingWorld 
Zuiderpark uit maar konden de arbiters Johan Demasure 
en Piet Rozenboom dankzij de prettig-professionele 
medewerking van directeur Do Tetteroo en zijn staf pro-
bleemloos uitbreiden naar het restaurant. Dat scheelde 
met al die hitte die door Guntis Valneris als ‘een hel’ en 
door Kees Thijssen als een best te verdragen temperatuur 
heel verschillend werd ervaren.

< Gat in de lucht >
Na negen rondjes Zwitsers waren liefst tien spelers met 
13 uit 9 komen bovendrijven en moest de computer 
uitsluitsel geven. In de persoon van Alexander Getmanski 
kreeg het toernooi de winnaar die het verdiende. De 
28-jarige Rus paarde vechtlust aan creativiteit en was 
dolgelukkig met de grote beker als open kampioen van 
Nederland die hij van bondsbestuurder Nadine van Tiel 
kreeg uitgereikt. Hij sprong in het erepodium bijkans 
een gat in de lucht en voorzag de bokaal van ene fiks 
aantal smakzoenen. Zijn gedrag sloot naadloos aan bij de 
passie, de beleving en emotie in de sport waarover VVD-
coryfee Mark Rutte en ICT-directeur yso van den Berg 
van de hoofdsponsor bij de opening hadden gesproken. 
Rutte (op het dambord tevoren nog even ‘bijgepraat’ 
door zijn voorlichter Friso Fennema) leed in een vlug-
gertje tegen bondsbestuurder Jeanine van der Horst 
overigens zonder een spier te vertrekken een van zijn 
zeldzame nederlagen.

< Nevenactiviteiten >
Het randgebeuren was ook dit toernooi weer prima ver-
zorgd met een lopend buffet annex bowlingavond, Park 
Blitz (gewonnen door Baljakin, tevens als beste Nederlan-
der voor een jaar eigenaar van de Aad Ivens Trofee) en 
ook Disco Blitz (eerste: Ndjofang), waaraan de regionale 
zender TV West uitvoerig aandacht schonk.
Hoofdsponsor DNC De Nederlanden Compagnie N.V. 
schonk ook nu weer als extra prijs negen damklokken. 
Het toernooi werd verder gesteund door Staedion, Den 
Haag Topsport, Van Leeuwen & Meurs, Haeghe Groep, 
Hupfer, SCT Accountants, Caminada Notarissen, Stomerij 
Intercleaning, BowlingWorld Zuiderpark en Drukkerij 
Stimuka. 

Behalve het NK aspiranten was, voor het eerst, ook het 
open NK jeugd aan een van de Nederlandse zomertoer-
nooien verbonden. Het merendeel van de afvaardiging 
uit de Siberische diamantstad Jakoetsk ging met de eer-
ste en tweede prijs strijken. KNDB, waar was trouwens de 
beker? Het open NK vrouwen moest wegens gebrek aan 
voldoende belangstelling worden geschrapt. De limiet 
van tien vrouwen bleek niet haalbaar. Jammer dat de 
bond niet met wat meer soepelheid dit nieuwe evene-
ment langzaam maar zeker wilde laten groeien. Wellicht 
volgend jaar wél in Brunssum of Nijmegen.

dnc oPen nk 2006 weer geSlaagd (dam)familie-evenement

Hand in hand naar het erepodium

Eindstand
DNC Open NK Pt W
1 Alexander Getmanski 13 84
2 Vadim Virny 13 82
3 Guntis Valneris 13 80
4 Alexander Baljakin 13 79
 Yuriy Anikeev 13 79
 Rob Clerc 13 79
7 Jean-Marc Ndjofang 13 78
 Michiel Kroesbergen 13 78
9 Alexander Schwarzman 13 77
 Darya Tkachenko 13 77

combinatiePrijS

De inititatiefnemer tot dit 
toernooi en organisator-
van-het-eerste-uur Theo 
Dijkstra reikte weer de 
combinatieprijzen uit. Win-
naar was de jonge Nikolay 
Gulyaev ( Jakoetsk) die Sarah 
Rijgersberg spectaculair te 
grazen nam. 

Na 19-23 volgde vernieti-
gend 33-28! 22x42 48x8 
2x13 31x2!

Anko Baksoellah kreeg de 
tweede (geld)prijs: Jelmer 
Martens werd na 12-18? 
weggecombineerd door 39-
33 28x50 26-21 17x26 38-32 
27x38 42x33 50x28 37-31 
26x37 41x1

De nummer drie, Danny 
Slotboom, verraste Mohamed 
Lamine Dialeele na 40-34? 
(43-38? 16-21 27x16 18-22!) 
met 19-24!! 28x30 17-22 uit!

MARK RUTTE DOET DE OPENINGSZET VOOR DNC OPEN NK 2006 OP BORD 

VAN DE WINNAAR VAN VORIG JAAR ALEXANDER SCHWARZMAN (TEGEN 

WIM BREMMER)

MARK RUTTE SPEELT EEN VLUGGERTJE TEGEN KNDB-PENNINGMEESTER 

JEANINE VAN DER HORST WAARIN DE VVD-CORyFEE ZICHTBAAR PLEZIER 

HEEFT

Zie ook de website: 
www.damweb.nl/tho

TOERNOOIWINNAAR ALEXANDER GETMANSKI
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DOOR JEROEN KOS

Bij de start van het toer-
nooi was er meteen al een 
grote verrassing. Pieter 
had na een goed gespeeld 
eindspel de winst voor het 
grijpen tegen clubgenoot 
Sjoerd ten Brinke, maar 
had geen oog voor de klok 
en verloor de partij. Sjoerd 
zorgde in de tweede ronde 
voor een nieuwe stunt 
door Frerik te verslaan 
en werd de verrassende 
leider van het klassement. 
In de derde ronde maakte 
Thijs Gerritsen daar een 
einde aan door Sjoerd 
te verslaan. Stefan won 
overtuigend van debutante 
Mei-Jhi Wu en nam de 
leiding over. Een dag later 
kreeg hij gezelschap van 
Roel. Tot aan de laatste 
ronde zouden ze samen 

aan kop blijven. Ondertus-
sen wisten Pieter en Frerik 
zich te herstellen van hun 
slechte start. Zij waren de 
koplopers tot één punt ge-
naderd. Net als vorig jaar 
zou de laatste ronde dus 
erg spannend worden.

< Geen barrages >
Van groot belang waren de 
regels die gelden bij gelijk 
eindigen. Om barrages 
uit te sluiten waren de 
volgende regels opgesteld: 
het aantal winstpartijen 
en daarna het onderlinge 
resultaat. Vervolgens de 
winst tegen de hoogst 
geëindigde speler. Als er 
dan nog geen beslissing is 
wordt er geloot. Vooral de 
laatste twee regels zorg-
den voor discussie. Winst 
op de hoogst geëindigde 
speler is een feite een 

variant op het oude en ver-
guisde SB systeem. En dat 
er om een podiumplaats 
geloot moet worden was 
iets waar liever niemand 
aan wilde denken. 

In theorie waren er nog 
vier spelers die in de laatste 
ronde kampioen konden 
worden. Stefan maakte 
echter snel een einde 
aan de kansen van Pieter 
en Frerik door na een 
wilde partij te winnen van 
Thijs. Nu waren alle ogen 
gericht op Roel die van de 
degelijke yuen moest zien 
te winnen. In een span-
nende Ghestem partij wist 
Roel door te breken naar 
dam en was hij niet meer 
van winst af te houden. 
Daarmee was deze pupil (!) 
de nieuwe aspiranten kam-
pioen. Stefan werd tweede 

en op de derde en vierde 
plaats eindigden Pieter en 
Frerik. Omdat ze precies 
dezelfde score hadden zat 
er niets anders op dan te 
loten om de derde plaats. 

Pieter was de gelukkige. 
Voor het EK had dit alles 
geen gevolgen, omdat Roel 
met de pupillen meedoet 
mag Frerik ook mee naar 
Estland.

eindStand
nk aSPiranten 2006
  AW Pt   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

1 Roel  Boomstra 9-13   • 1 1 1 2 2 2 1 2 1
2 Stefan  Stapper 9-13   1 • 1 1 1 2 2 2 1 2
3 Pieter  Steijlen* 9-11  1 1 • 1 1 1 2 2 0 2
 frerik  Andriessen* 9-11  1 1 1 • 1 1 2 2 0 2
5 Yuen  Wong 9- 9   0 1 1 1 • 1 1 2 1 1
6 Zainal  Palmans 9- 8   0 0 1 1 1 • 2 0 1 2
7 Thijs  Gerritsen 9- 7   0 0 0 0 1 0 • 2 2 2
8 Mei-Jhi  Wu 9- 7   1 0 0 0 0 2 0 • 2 2
9 Sjoerd ten Brinke 9- 7   0 1 2 2 1 1 0 0 • 0
10 Matthias de Kruijf 9- 4   1 0 0 0 1 0 0 0 2 •

* Pieter Steijlen derde na loting. 

DE PRIJSWINNAARS VAN HET NK ASPIRANTEN (VLNR): STEFAN STAPPER (2e), ROEL BOOMSTRA (1e), EN PIETER STEIJLEN (3e NA LOTING) 

EN FRERIK ANDRIESSEN (4e) SAMEN OP DE BRONZEN TREDE. 

Roel Boomstra 
aspirantenkampioen van Nederland

Voor de tweede achtereenvolgende keer werd het aspiranten kampioenschap in Den Haag gehouden, gelijktijdig  met het DNC 
Open in BowlingWorld Zuiderpark. Het toernooi beloofde deze keer nog spannender te worden dan vorig jaar. Naast de 
titelverdediger Pieter Steijlen en lokale favoriet Stefan Stapper was daar Roel Boomstra, één van de grootste jeugdtalenten.

FOTO: COR STAPPER
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v a n  h e t 
b e S t u u r

beSluiten van de bondSraadS-
vergadering van 24 juni 2006

Plus- en minremise toegevoegd aan beslis-
regels bij gelijk eindigen op het nk
Bij gelijk eindigen wordt voor het bepalen van de 
eindstand na het aantal winstpartijen, het saldo van 
plus- en minremises en daarna het aantal plusre-
mises toegevoegd aan de beslisregels. Zie voor de 
reglementering www.kndb.nl en de toernooivoor-
waarden.

fischer voorkeurssysteem bij wedstrijden met 
vaste partijduur
Met digitale klokken is het mogelijk, per gedane 
zet een bepaalde hoeveelheid tijd toe te voegen 
aan de totale bedenktijd. Op deze manier wordt 
het praktisch onmogelijk, iemand ‘door de klok 
te drukken’. Dit is het Fischer systeem. Bij partijen 
met vaste partijduur, zoals blitz- snel- en rapiddam-
wedstrijden is Fischer voortaan het geprefereerde 
systeem.

afstemming tussen kndb en fmjd reglement
Om een eind te maken aan internationale verwar-
ringen heeft de bondsraad een aantal artikelen van 
het Spel- en Wedstrijdreglement laten aanpassen. 
Een volledig overzicht van de veranderingen vindt u 
op www.kndb.nl. Een greep uit de aanpassingen:
-  Bij aanvang van de partij wordt voortaan de klok 

van wit in werking gesteld
-  Notatieplicht wordt alleen opgeschort voor de 

speler in tijdnood 
-  Het is niet toegestaan remise overeen te komen 

voordat wederzijds veertig zetten zijn gedaan
-  Bij sneldammen is het niet toegestaan remise 

overeen te komen met wederzijds meer dan tien 
schijven op het bord

-  Het is verplicht voor de speler die dam haalt zijn 
schijf te kronen, als onderdeel van zijn zet

-  Bij het slaan mogen de geslagen stukken ook in 
tegenovergestelde richting worden weggenomen

-  Bij het slaan van één schijf door een schijf mag 
ook eerst de schijf van de tegenstander worden 
weggenomen en dan de eigen schijf verplaatst

johan haijtink erelid van de kndb 
Bondsdirecteur Johan Haijtink werd vanwege zijn 
enorme verdiensten voor de damsport benoemd tot 
erelid van de KNDB. Voorzitter Haitze Meurs spelde 
Haijtink het ereteken op: “Dit is wel het minste wat 
we je kunnen doen toekomen.”

kndb leden dit najaar 
naar de StembuS

De bondsraadsvergadering van 24 juni 
2006 heeft volgens schema nieuwe 
bondsraadsverkiezingen uitgeschreven. 
De nieuw gekozen bondsraad zal 
tijdens de bondsraadsvergadering van 
17 maart 2007 worden benoemd. Als u 
wilt meedenken en meebeslissen over de 
toekomst van de damsport, kunt u zich nu 
verkiesbaar stellen!

bent u ook verkiesbaar?
Om de verkiezingen in goede banen te leiden, 
heeft de bondsraad in aanvulling op statuten 
en huishoudelijk reglement een kiesreglement 
aangenomen. Het volledige kiesreglement vindt u 
op www.kndb.nl. 
U heeft het recht, zich verkiesbaar te stellen voor 
één van de 30 zetels in de bondsraad. U kunt zich 
tot 1 oktober melden bij het stembureau van uw 
provinciale of bijzondere bond.
Verder heeft u het recht, tussen 15 november 
2006 en 1 januari 2007 in uw bond uw stem uit te 
brengen op de kandidaat van uw keuze. 
U kunt uw stem uitbrengen via de stemcommissie 
van uw damvereniging of bijzondere bond.

Voor een overzicht van alle data kunt u 
het spoorboekje van de verkiezingen op 
www.kndb.nl raadplegen.

uitnodiging toernooi en 
recePtie Scheidend bondS-
directeur johan haijtink 

Zaterdag 23 september geeft het bestuur dam-
mend Nederland gelegenheid om afscheid te 
nemen van Johan Haijtink als bondsdirecteur. In 
overleg met Johan is gekozen voor een sneldam-
toernooitje en een receptie. 
Het toernooi is van 13.00 tot 16.00 met aanslui-
tend tot 18.00 uur receptie. Wilt u het bij het 
bondsbureau melden, als u van plan bent, deel te 
nemen aan het toernooi? Locatie is het IJsselpa-
viljoen aan de IJsselkade 1, 7201 HA Zutphen. Het 
IJsselpaviljoen is goed bereikbaar met openbaar 
vervoer. Tot zaterdag de 23e!

overleden

Het bestuur geeft met leedwezen kennis van 
het overlijden van: S. Pruiksma, HDC Harden-
berg; J.M. Rademaker, DVSB Soest; H.F. de Lang, 
DDV Driebergen; J.G. de Lang, DDV Driebergen; 
H. Scholtens, Fivelgo Appingedam; C. Bulk, 
Amstelland Amstelveen; J.H. Berghuis, Warffum; 
H.J. Koeleman, KDC Katwijk.
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vernaam	 sen/jun/asp	 jeugd	totaal
DV Heijting Huissen 1 36 37
DC Amstelveen 1 25 26
ODB/Haeghe-Z Den Haag 10 11 21
DC Zenderstad IJsselstein  18 18
Univé/DOG Elden  15 15
DC Huizum 3 11 14
BDV Bennekom 3 11 14
DC Zaanstreek 2 12 14
DeZ Laren  14 14
WSDV Wageningen 1 12 13
ADG Amersfoort 1 11 12
DC Dronten  12 12
Lelystad 2 9 11
DC Vries  11 11
RDC Rijnsburg  11 11
TDV Tilburg 1 9 10
DC Hengelo  10 10
Ontspanning Oldeboorn 1 8 9
DES Lunteren 1 8 9
Verhaar Montage DVA 1 8 9
PWG ‘s-Gravenpolder 3 5 8
De Oldehove 2 6 8
BDSV Barneveld 2 6 8
Univé Bunschoten 2 6 8
DC IJmuiden 1 7 8
Eureka Hoensbroek 1 7 8
Jong en Oud Stolwijk  8 8
Witte van Moort 3 4 7
Meurs/DeZ Culemborg  7 7
DUO Vorden/Doetinchem  7 7
S&A DAM Dongen  7 7
DC Scheveningen 6  6
De Hammerdammer Den Ham 1 5 6
DC Lent  6 6
UDC Ulft  6 6
DC Heteren  6 6
DeZ Hardinxveld-Giessendam  6 6
DC Buitenpost 5  5
DC Huizen 1 4 5
ADC Alphen aan den Rijn 1 4 5
SDC Sneek  5 5
DIOS Eibergen  5 5
De Alblasserwaard Wijngaarden  5 5
VGO Hoornaar  5 5
DC Hoorn Heerde 4  4
Hiltex 3 1 4

Angarde Informatica Tilburg 3 1 4
DC Almelo 2 2 4
Enkhuizer Damclub 1 3 4
Ons Genoegen Den Ilp 1 3 4
Samen Sterk Hazerswoude 1 3 4
KDC Katwijk 1 3 4
JDC Itens  4 4
VELO Wateringen  4 4
DC Wierden 3  3
DeZ Woudrichem 3  3
De Variant Oudenbosch 3  3
Raes DC Maastricht 3  3
OG Drachten 2 1 3
DeZ/NGKZ Hattem 1 2 3
De Lier 1 2 3
DV Warffum  3 3
ADC Aalten  3 3
DVSB Soest  3 3
SNA Heerhugowaard  3 3
De Kroonschijf Molenaarsgraaf  3 3
Rinsumageest 2  2
OG Workum 2  2
SSS Kampen 2  2
DC Elen en Rhaan 2  2
DeZ Hierden 2  2
DAWO Woudenberg 2  2
NDG Nieuwegein 2  2
DC Den Haag 2  2
DC Naaldwijk 2  2
Van Stigt Thans Schiedam 2  2
PV NS Rotterdam 2  2
Constant-Charlois Rotterdam 2  2
CEMA/De Vaste Zet 2  2
DVS Schaesberg 2  2
EDC Enschede 1 1 2
OG Wapenveld 1 1 2
DC Dordrecht 1 1 2
DC Heerenveen  2 2
HDC Den Helder  2 2
HDC Haarlem  2 2
DC Aagtekerke  2 2
Steenwijk ‘36 1  1
ZWHD Bakhuizen 1  1
MGf Bolsward 1  1
DC Gorredijk 1  1
DC Opeinde 1  1
Roden / Leek 1  1

DC Oosterveen Gramsbergen 1  1
Kijk Uit Balkbrug 1  1
BDV Borne 1  1
Kijk Uit Dalfsen 1  1
DOS Hartholt Olie Heino 1  1
Nijverdal 1  1
DC Zwolle 1  1
DC Alukan Sint Jansklooster 1  1
DSV Ons Genoegen Gorssel 1  1
De Batavieren Dodewaard 1  1
DC Ederveen 1  1
DVT Terborg 1  1
VTD Tiel 1  1
DC Zevenaar 1  1
DCN Nijmegen 1  1
ADC Amerongen 1  1
DC Loosdrecht 1  1
VDC Veenendaal 1  1
Amstelland 1  1
ADW Amsterdam 1  1
BDC Beverwijk 1  1
Oosterend 1  1
Kunst en Genoegen De Kwakel 1  1
DC Middelie 1  1
Purmerend ‘66 1  1
DC Almere 1  1
Gandhi Amsterdam 1  1
DOS Delft 1  1
DC Westland 1  1
DID Bergambacht 1  1
KDV Krimpen a/d IJssel 1  1
OG Bodegraven 1  1
NDV Nieuwland 1  1
Gapinge 1  1
PSV Dammen 1  1
Heijmans Excelsior 1  1
BDO Oss 1  1
De Ridder Brunssum 1  1
DC Oerterp  1 1
De Toer Grou  1 1
Hijken DTC  1 1
DDC Deventer  1 1
ONASV Nunspeet  1 1
Vadac Varsseveld  1 1
Slagvaardig Wamel  1 1
DC Oostkapelle  1 1
Totaal	 163	 452	 615

Dv vbi huissen knDb leDenwerfkampioen ’05-‘06

“het ging eigenlijk een beetje vanzelf”
DOOR MARCEL KOSTERS

De eindstand van de KNDB ledenwerf competitie ’05-’06 is bekend. 
De winnaars ontvingen behalve een beker ook een masterclass bij de gloed-
nieuwe Damacademie van Anatoli Gantwarg, Kees Thijssen en Henk de Witt.

Individueel ledenwerf kam-
pioen Leen de Rooij: “Het 
ging eigenlijk een beetje 
vanzelf.” Snel van onder-
werp veranderend: “Kijk, 
ik heb net een nieuwe 
compositie gemaakt (zie 
foto).”

Fred Versteeg, voorzitter van seniorenwerf kampioen 
ODB Haeghe: “We zijn een sociale vereniging, waar 
gezelligheid voorop staat. Naast de clubavond dammen 
we ook in een moskee en in een  bejaardenhuis.”

Landskampioen VBI Huissen. Van links naar rechts: 
Jo ten Westeneind (wedstrijdzaken), Joop Hendriksen 
(voorzitter) en Jo Weijman (jeugdzaken). Hendriksen: 
“Dit kampioenschap hebben we te danken aan de 
wijze waarop VBI elk jaar de nieuwe opleiding opzet. 
In oktober/ november houden we het JeurissenJanssen 
schooldamtoernooi. Daaruit rekruteren we dertig tot 
veertig jonge speelsters en spelers. Zij krijgen een eerste 
damopleiding van 10 lessen. Dit sluiten we af met een 
diploma en degenen die dit willen, treden dan toe tot de 
vereniging en daarmee ook tot de KNDB.”
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Ton sijbranDs

P a r t i j
a n a l y S e

Het is waar: over het alge-
meen maken de partijen 
die - pakweg - zo’n hon-
derd jaar geleden werden 
gespeeld, een hopeloos ge-
dateerde indruk. En dan is 
“gedateerd” vaak nog het 
meest welwillende dat er 
over te zeggen valt, want 
niet zelden produceerde 
men zetten waarop de 
hedendaagse dammer het 
predikaat “barbaars” zou 
plakken. (Al geloof ik dat 
er maar weinig kopstukken 
zijn geweest die het in hun 
partijen zo bont maakten 
als Weiss, wiens kwalitei-
ten op het combinatieve 
vlak hier uiteraard niet ter 
discussie staan.)
Maar elke regel kent zijn 
uitzonderingen, en soms 
stuit je op een (oer)oude 
partij die juist een welda-
dig moderne indruk maakt. 
Dat overkwam mij bijvoor-
beeld vijf jaar geleden toen 
ik, naar aanleiding van 
een NK-partij tussen Ron 
Heusdens en Hans Jansen, 
in de historie van de ket-
tingstelling dook en op het 
onbekende doch ronduit 
fascinerende duel Lieubray-
Labouret 1922(!) stuitte. 
(Zie de Volkskrant van 23 
juni 2001.) En het was mij 
in september 1991, bij een 
speurtocht naar de mooiste 
winstpartijen van R.C. Kel-
ler, ook al eens overkomen.
Waar ik het aan te danken 
had weet ik niet, maar 
plotseling was daar die 
prachtige, gestroomlijnde, 
ja kristalheldere partij die 
Keller - op het moment 
van “conceptie” overigens 
nog maar negentien jaar 
oud! - in het Nederlands 
kampioenschap 1924 van 
een zekere A. Visser won. 
Het was sowieso al een 
bijzondere ervaring te 
ontdekken dat er zelfs in 
die oertijd partijen bleken 
te zijn gespeeld die èn 
interessant waren èn mooi. 
(Ook naar hedendaagse 
maatstaven gemeten bevat 
Visser-Keller naar mijn 
smaak niet één zet - ik zou 

hem althans nìet kunnen 
aanwijzen - die men als 
“lelijk” zou kunnen kwali-
ficeren.)
Maar afgezien van het 
esthetische genoegen dat 
ik er - dus - aan beleefde, 
leek Visser-Keller 1924 mij 
ook een buitengewoon 
belangrijke partij. Voor 
zover ik kon nagaan is 
het namelijk de eerste 
partij uit de damgeschie-
denis waarin een bepaald 
soort omsingeling (de 
witte formaties 36/31/27 en 
35/30/24 versus een zwarte 
centrumstand die rondom 
de schijven 13, 16, 17, 18 
en 23 is opgetrokken) op 
het bord kwam, en dàt 
nog wel in de zuiverste 
vorm (want zonder allerlei 
“ballast-schijven”) die men 
zich maar denken kan! 
Bovendien is het strate-
gische thema dat Keller 
en Visser 82 jaar geleden 
aan de orde stelden, van 
alle tijden. Die conclusie 
dringt zich onontkoombaar 
op wanneer men kennis 
neemt van de vele, vaak 
verbluffende parallellen 
met hedendaagse praktijk-
voorbeelden, die evenwel 
vooral in het tweede deel 
van deze analyse ter sprake 
zullen komen.

Het is overigens géén 
toeval dat ik voor dit num-
mer gekozen heb voor een 
partij van R.C. Keller, de 
grootmeester die tussen 
1926 en 1955 liefst 13 
nationale titels vergaarde 
en daarmee nog steeds 
recordhouder is. Op 10 sep-
tember is/was het namelijk 
precies 25 jaar geleden dat 
Keller (Emmerich, 14 sep-
tember 1905) op 75-jarige 
leeftijd overleed. Toegege-
ven: er is niet de geringste 
reden te vrezen dat Kellers 
naam binnen afzienbare 
tijd in de vergetelheid zal 
raken; ik verwacht ten-
minste nìet dat men de 
“Keller-variant” massaal de 
rug zal toekeren. Maar wat 
ik mij afvraag, is of Kellers 

partijen nog wel worden 
nagespeeld en bestudeerd 
- dààr maak ik mij eerlijk 
gezegd wèl zorgen om. Of 
ben ik te pessimistisch en 
zou men anno 2006 wel 
degelijk bij machte zijn om 
- uit het blote hoofd, dat 
spreekt - een lijstje met 
favoriete Keller-partijen 
samen te stellen? Het zou 
mooi zijn. Maar het kan in 
geen van beide gevallen 
kwaad, lijkt mij, om de 
kennismaking met een 
van de fraaiste partijen uit 
Kellers lange en succesrijke 
carrière te hernieuwen.
Ten slotte: van Kellers 
tegenstander in onder-
staand duel is mij helaas 
niet veel méér bekend dan 
dat hij - evenals Keller - lid 
van het Verenigd Amster-
dams Damgenootschap 
was, in 1916 de wedstrijd 
om de meestertitel had 
gewonnen en in het NK 
1923 op de tweede plaats 
was geëindigd. Gevoegd 
bij de wetenschap dat hij 
in het NK 1919 van de 
latere wereldkampioen 
Ben Springer won, kàn het 
haast niet anders of Visser 
moet een goede, mogelijk 
zelfs voortreffelijke speler 
zijn geweest! Maar dat 
laat zich gelukkig óók aan 
zijn (ondernemende) spel 
tegen Keller aflezen.

a. visser-keller 
(nk 1924)

1.32-28 19-23 2.28x19 
14x23 3.37-32 10-14 
4.41-37 5-10 5.33-28 17-22 
6.28x19 14x23 7.39-33 
10-14 8.44-39 14-19 9.50-44 
11-17 10.46-41 6-11 11.32-
28 23x32 12.37x28 18-23 
13.34-30 23x32 14.38x18 
12x23 15.41-37 7-12 16.37-
32 12-18 17.42-38 20-25 
18.47-42 25x34 19.39x30 
17-21 20.32-27!?
Door zelf naar 27 te ruilen 
verhindert Visser een 
eventuele vijandelijke inval 
op dit veld. Tegelijkertijd 
neemt hij een voorschot 
op de omsingeling van het 

zwarte centrum, een om-
singeling die hij met zijn 
24ste zet zal voltooien.
20…21x32 21.38x27 11-17 
22.44-39 15-20 23.42-38 
8-12 24.30-24!? 20x29 
25.33x24 19x30 26.35x24 
(zie diagram)

diagram 1

Met de dubbele ruil naar 
24 ligt het spelbeeld dat 
deze partij grotendeels 
bepaalt, definitief vast. Het 
thema dat in het verdere 
verloop centraal staat, 
komt - enigszins vereen-
voudigd - op de volgende 
twee vragen neer:
A) Lukt het wit het vijan-
delijke centrum zozeer 
in toom te houden dat 
zwart ooit met 17-22 “in” 
de halve hekstelling zal 
moeten gaan staan (met 
alle mogelijke gevolgen 
van dien)?
B) Kan zwart, door die zet 
17-22 consequent achter-
wege te laten en in plaats 
daarvan herhaaldelijk aan 
te vallen met 17-21, zijn 
tegenstander ooit verplich-
ten 31-26 te spelen (met 
alle, nog veel ernstiger 
gevolgen van dien)?
Temeer daar geen van 
beide kampen in het 
oog springende zwaktes 
vertonen (er bevinden zich 
bijvoorbeeld geen overtol-
lige stukken op de velden 
41 en/of 46, terwijl ook de 
schijven van wits rechter 
vleugel een redelijk cen-
trale positie innemen), kan 
men de onderhavige partij 
wat mij betreft als een se-
rieuze toetssteen voor het 
door Visser geëntameerde 
speltype beschouwen!
26…17-21!

Keller besluit de (onafge-
broken) aanval op 27 in te 
zetten. Natuurlijk levert 
zwart met die speelwijze 
zeeën van tempi in, zodat 
het niet helemaal denk-
beeldig is dat hij uiteinde-
lijk in een levensgevaarlijke 
omsingeling verzeild raakt. 
Maar dat risico loopt hij 
alleen dàn wanneer Visser 
alle positionele nuances 
zou doorgronden en tijdig 
de juiste tegenmaatregelen 
zou treffen. En dat blijkt 
- begrijpelijkerwijs - teveel 
gevraagd voor een speler 
uit het eerste kwart van 
de 20ste eeuw die voor de 
allereerste keer met dit 
specifieke speltype wordt 
geconfronteerd…
27.40-35 21x32 28.38x27 
12-17 29.43-38 1-7 (zie 
diagram)

diagram 2

30.45-40?
Op zich lijkt het volmaakt 
logisch om 45 naar 34 te 
dirigeren en vervolgens 
een opstelling met 34-30 in 
te nemen: wie zou nìet zo 
spelen? Toch wijst bestude-
ring van het partijverloop 
uit dat dit plan onder de 
gegeven omstandigheden 
ontoereikend is. Dat komt 
doordat de opmars van 
45 naar 30 niets bijdraagt 
aan de oplossing van het 
levensgrote probleem 
waarvoor wit zich binnen 
een achttal zetten gesteld 
ziet, het probleem name-
lijk dat na twee nieuwe 
aanvallen op schijf 27 de 
mogelijkheden om 17-21 
met 42-38x27 op te vangen 
zijn uitgeput, en dat zwart 
ingeval van (39.)31-26 met 
dodelijke kracht (39…)23-

Wijlen Iser Koeperman vertelde mij eens dat hij, lang geleden alweer, het plan 
had opgevat een boek over Isidore Weiss te schrijven maar dit voornemen 
ogenblikkelijk weer had laten varen nadat hij Weiss’ partijen had nagespeeld. 
“Schrecklich”, luidde het kernachtige oordeel van de wereldkampioen over het 
- bij tijd en wijle abominabele - positiespel van zijn verre voorganger.
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28! laat volgen.
Dit ondergangsscenario 
nu kan wit enkel en alleen 
doorkruisen door tijdig, 
dat wil zeggen uiterlijk op 
de 37ste zet, 39-33! (21x32) 
en 38.38x27 te doen; de 
opstoot 23-28 is dan van de 
baan, en bovendien heeft 
hij precies voldoende tijd 
om 38…12-17 met 39.31-
26! te beantwoorden. Maar 
hij kan natuurlijk niet op 
33 spelen zonder eerst veld 
24 te ontruimen. Daarbij 
dient wit echter tevens te 
bedenken dat hij zelfs na 
een spelgang als 30.45-40 
7-12 31.40-34 2-7 32.49-43 
17-21 33.24-20 (de eerste 
afwijking van het werke-
lijke verloop) 33…21x32 
34.38x27 12-17 35.43-38 
7-12 36.48-43 17-21 37.39-
33 21x32 38.38x27 12-17! 
39.31-26 9-14! 40.20x9 3x14 
nog lang niet in veiligheid 
zou zijn, gevolg vooral van 
de permanente “buiten-
spel”-positie van schijf 36.
En dat is de reden waarom 
ik denk dat wit niet vroeg 
genoeg 30.24-20(!) kan 
spelen. Immers: ruimt 
zwart ook in dat geval de 
indringer op 20 uit de weg 
(30…9-14 31.20x9 3x14), 
dan moet het voor wit niet 
al te moeilijk zijn zich op 
veld 31 te handhaven en 
een situatie als hierboven 
te omzeilen. Concentreert 
zwart zich uitsluitend op 
zijn actie tegen 27 en laat 
hij schijf 20 ongemoeid, 
dan konden de kansen 
wel eens drastisch keren, 
zeker wanneer zwart zich 
- behalve dus het rand-
veld 15 - ook nog eens de 
velden 29 of 24 zou laten 
afsnoepen. Een enkel voor-
beeldje: 30…7-12 31.20-
15! 17-21 32.49-43 21x32 
33.38x27 12-17 34.43-38 
2-8 35.48-43 8-12 36.45-40 
17-21? (hiermee laat zwart 
de laatste gelegenheid 
voor de uitbraak 23-29 aan 
zich voorbijgaan) 37.39-
33! 21x32 38.38x27 12-17 
39.31-26! 13-19 (ook voor 
deze zet is het inmiddels te 

laat) 40.35-30! (zie analyse-
diagram) en zwart wordt 
strategisch overspeeld. (Er 
is een lichte overeenkomst 
met de partij die Tsjizjow 
in het WK-toernooi van 
Groningen 1990 van Jannes 
van der Wal won.)

diagram 3

Kortom: Visser had er 
verstandig aan gedaan zo 
snel mogelijk (30.)24-20 te 
spelen; alleen dan had hij 
de zwarte centrumstand in 
bedwang kunnen houden. 
Na de tijdrovende opmars 
45-40-34-30 zal dit niet 
meer lukken.
30…7-12 31.40-34 2-7 
32.49-43 17-21! 33.34-30 
21x32 34.38x27 12-17 
35.48-42 7-12 36.42-38 (zie 
diagram)

diagram 4

Er is een verrassende paral-
lel tussen de diagramstand 
en de stelling die zich 67 
jaar later zou voordoen in 
de partij Tsjizjow-Koifman 
uit het Maars-toernooi van 
Harderwijk 1991. Want 
behalve dat de kleuren ver-
wisseld waren, was het eni-
ge verschil dat bij Tsjizjow 
12 nog op 8 stond en schijf 
3 op veld 10! Maar juist dit 
laatste “detail” bracht met 
zich mee dat Koifman er 
heel wat florissanter vóór 

stond dan Visser, de speler 
wiens stand hij als het ware 
had “geleend”. Zo had op 
37…8-12?! kunnen volgen 
38.39-33! 17-21? 39.24-
20! 21x32 40.38x27 12-17 
41.31-26! en wit heeft de 
stelling volledig in zijn 
greep, ongeacht of zwart 
met 41…13-19 42.20-15! 
vervolgt dan wel met 
41…10-14 (dit is nog slech-
ter) 42.30-25! (ter vermij-
ding van het bevrijdende 
schijnoffer 42.20-15 14-20! 
43.15x24 23-29) 42…13-19 
43.35-30! (43…4-10 44.20-
15 23-28 45.15x11 28x48 
46.11-7 +).
Vandaar dat Tsjizjow, die 
in de voorafgaande fase 
tot driemaal toe 17-21 had 
gedaan, van een vierde (en 
eventueel vijfde) aanslag 
op 27 afzag en in plaats 
daarvan 37…17-22 speelde. 
Na 38.30-25 10-14 39.39-34 
23-28! 40.34-29! (verhin-
dert 40…8-12? door 41.38-
32!, 42.29-23 en 43.27x7) 
40…28-33! 41.38-32! (zon-
der vrees voor 41…33-38? 
42.43-39! 38-42 43.31-26! 
+) 41…8-12! 42.29x38 22-
28 43.32x23 18x20 44.38-
32! zag het er nog steeds 
(enigszins) dreigend voor 
zwart uit. Maar Tsjizjows 
tegenaanval kwam precies 
op tijd (44…20-24 45.43-
38 12-17 46.31-26 17-22 
47.27x18 13x22 48.26-21 
16x27 49.32x21 22-28 
50.21-16 24-29 51.16-11 28-
33 52.38-32 33-39), en zo 
zou dit fraaie en stijlvolle 
duel tussen de wereldkam-
pioen en zijn (toenmalige) 
collega bij de junioren in 
remise eindigen.
36…17-21!
Waar Tsjizjows aanval 
stagneerde, werkt Keller 
ongestoord verder aan zijn 
plan. Deze nieuwe aanslag 
op schijf 27 (de derde 
alweer, terwijl de vierde en 
laatste er binnen drie zet-
ten staat aan te komen…) 
doet de witte stand in zijn 
voegen kraken.
37.39-34 21x32 38.38x27 
12-17 (zie diagram)

diagram 5

39.31-26
Met deze zet geeft Visser 
zijn tegenstander ruim 
baan over het midden-
bord. Maar het is waar dat 
39.24-20, de enige andere 
parade tegen 39...17-21 +, 
geen beter resultaat had 
gegeven na de adequate 
reactie 39...13-19! Zo heeft 
wit - anders dan in een 
eerder behandeld variantje 
(zie het commentaar bij 
30.45-40) - géén tijd om 
het stuk op 20 aan afruil te 
onttrekken, daar 40.20-
15? een volle schijf verliest 
door 40...17-21! (nu wèl) 
41.27-22 18x27 42.31x22 9-
14! +. Voorts zijn 40.43-39? 
en 40.43-38? uitgeschakeld 
door de kleine maar giftige 
combinatie 40...18-22!, 
41…19-24, 42…9-14 en 
43…4x44/42 +. Er blijven 
dus slechts twee moge-
lijkheden over, waarvan 
ik - ter afsluiting van dit 
artikel - alleen de eerste 
behandel:
40.30-25 (hoe zwart ook 
na het relatief hardnek-
kiger 40.31-26 wint, zal 
ik volgende keer laten 
zien; al is er natuurlijk 
niets dat de lezer ervan 
weerhoudt daar zèlf zijn 
gedachten over te laten 
gaan…) 40…9-14! 41.20x9 
3x14 (blaast de dreiging 
42...17-21 + nieuw leven in) 
en zowel na 42.34-30 23-
29! als na 42.31-26 19-24! 
speelt zwart, die inmiddels 
aan beide vleugels een 
voordelige stellingsstruc-
tuur heeft weten af te 
dwingen, een gewonnen 
partij. In het laatste geval 
kan er bijvoorbeeld nog 

volgen 43.43-38 4-9! 44.38-
33 9-13! 45.34-30 13-19 (zie 
analyse-diagram)

diagram 6

46.33-29* (want 46.36-
31 verliest op slag door 
46…23-29! en 47…18-
23 - Norden-Robillard, 
Amerikaans zone-toernooi 
1980) 46…23x34! 47.30x39 
met keuze tussen enerzijds 
47…18-23 48.39-33 14-20 
49.25x14 19x10 50.26-21 
17x26 51.27-22 16-21 + (B. 
Visser-H. van den Heuvel, 
Clubcompetitie 2005/2006) 
en anderzijds 47…19-23 
48.39-33 14-19! 49.36-31 
23-29 50.33-28 29-34 + (Vi-
zulis-Watoetin, Confedera-
tion Cup 2006).

Op dit punt aanbeland 
neem ik noodgedwongen 
afscheid van de lezer. Die 
zal waarschijnlijk weinig 
moeite meer hebben met 
de vraag op welke wijze 
Keller zijn aanval na Vissers 
39.31-26 voortzette. Maar 
het lijkt mij wèl nuttig (en 
anders is het op z’n minst 
een aangename tijdspas-
sering!) om, in afwachting 
van de volgende afleve-
ring, zèlf alvast te onder-
zoeken waaruit zwarts 
meest nauwkeurige weg 
naar winst bestaat. Want 
dat is veel minder van-
zelfsprekend: zelfs Keller 
zou - zoals we over twee 
maanden zullen zien - in 
de afwerking de nodige 
steekjes laten vallen…
 
(WORDT VERVOLGD)

“Schrecklich” 
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Diagram 4
Harry Kolk

Jacob Okken
 
De stand van diagram 4 is 
een mogelijkheid uit de 
partij van Jacob Okken 
tegen Harry Kolk. Uit de 
ontmoeting Houdt Stand 
Hoogezand-Assen 1980. 
Dammers als de Mali-
nese grootmeester Manina 
N’Diaye zien zulke combi-
naties binnen tien secon-
den. Zwart wint middels 
een fraaie coup Napoleon 
21-27 32x21 23-29 34x14 
25x32 14x25 15-20 25x14 
24-30 35x24 32-37 31x42 
13-18 22x13 12-17 21x12 
7x47.

Diagram 5
M. Warin

R.Pizutto

De stand van diagram 5 
komt uit een partij van, 
voor mij onbekende 
namen,
R.Pizutto en M.Warin uit 
1969. De witspeler miste 
hier een verborgen slag 
met 39-33 28x39 38-32 
27x38 26-21 17x26 37-32 
26x28 30-25 19x30 25x3.

Diagram 6
Johan Bastiaannet

Herman van Westerloo

De stand van diagram 6 
komt uit een partij van 
Herman van Westerloo te-
gen Johan Bastiaannet en 
het zou gaan om een partij 
uit de onderlinge competi-
tie bij VAD- Amsterdam. Bij 
analyse kwamen de spelers 
tot de volgende afwikke-
ling, waarin wit met een 
mooie slag kan winnen: 37-
32 28x48 38-32 27x38 49-43 
38x49 24-19 13x33 39x17 
12x21 47-41 48x30 40-35 
49x40 35x24 20x29 45x5!

Diagram 7
Prijsvraag

Tot slot de traditionele 
prijsvraag in de stand van 
diagram 7. Ik wil eens 
baldadig zijn en leg u een 
fantasieprobleem voor, met 
maar liefst 5 zwarte dam-
men. Wilt u de schoonheid 
van het damspel proeven 
dan moet u zeker gaan 
zoeken naar de oplossing. 
Er zijn weinig dammers op 
aarde die de eindslag ooit 
hebben mogen uitvoeren. 
De opdracht is wit speelt 
en wint. 
Stuur uw oplossing en 
graag ook een paar fraaie 
fragmenten, composi-
ties of clubbladen, naar 
bovengenoemd adres. 
Ook tips, waar ik op het 
Internet damfragmenten 
kan aantreffen, zijn van 
harte welkom. Onder de 
inzenders van goede oplos-
singen wordt een damboek 
of damboekenbon verloot. 
Veel succes ermee!
 

Vanwege de vele zomerdamtoernooien en andere damactiviteiten zullen 
er veel artikelen en toernooiverslagen verschijnen in Het Damspel. En 
omdat ik de andere ook ruimte gun, zal ik me beperken tot een zestal 
aardige zesklappers. Deze heb ik al lange tijd in mijn map en heb altijd 
bewaard voor momenten als deze. Een andere keer als ik meer ruimte 
tot mijn beschikking heb zal ik meer fraais laten zien. Bijvoorbeeld in 
zevenklappers en achtklappers. Opvallend dit keer is dat alle fragmenten 
niet uitgevoerd zijn, doch alleen mogelijkheden waren.

ZesZesklappers

Diagram 1
Rob Schrooten

Leo Aliar

Maar ik begin met een 
fragment uit eigen partij. 
Tijdens de bondswedstrijd 
in de hoofdklasse Troesoe 
Arnhem tegen Heijting 
Huissen meende ik na 14-
20 van Rob Schrooten de 
winst te gaan forceren met 
26-21 nu is 6-11 gedwon-
gen waarop 21-17 en 11-16 
volgde. In hevig tijdnood 
met 35 seconden en nog 
10 zetten te gaan zag ik 
in een flits wel de gemiste 
zesklapper, maar meende 
dat na 27-21 16x27 32x21 
de eenvoudigste vorm met 
38-33 en 48-43 niet opgaat. 
(Damblindheid, u kent dat 
wel in tijdnood.) Want ik 
zag wel dat 18x27 niet 
opgaat wegens 17-11 16x7 
48-43 27x16 38-33 29x40 
en 45x1. (Er zit ook een 
andere winnende zeven-
klapper in.) 

Diagram 3
N. Raes

Johan Haijtink

De stand van diagram 3 is 
eentje uit de oude doos. 
In de bondscompetitie in 
1983 in de wedstrijd De 
Ridder, Brunssum tegen 
Ons Genoegen Utrecht 
kwam de witspeler Johan 
Haijtink bij analyse tot de 
ontdekking dat N. Raes 
met zwart in deze stand 
niet mag voortzetten met 
5-10, want dan zou een 
verpletterden zesklapper 
volgen met 25-20 14x25 33-
28 23x41 42-37 41x32 43-39 
32x43 36-31 27x36 47-41 
36x47 26-21 17x26 39-33 
47x29 34x5 25x34 en 48x6.

Diagram 2
Harry de Waard

Bas Baksoellah

De stand van diagram 2 
komt uit De Doorbraak, 
cluborgaan van het 
Amersfoortse Damgenoot-
schap. Hierin laat duizend-
poot Harry de Waard een 
fragment zien uit het 
open kampioenschap van 
Thailand, gehouden afge-
lopen mei. In een flits zag 
de combinatievirtuoos dat 
Bas Baksoellah na 44-40 
20x29 niet mocht voortzet-
ten met 39-33, wegens de 
zesklapper 12-17 33x24 17-
21 26x19 3-8 31x13 10-14 
19x10 8x46 10-5 4-10 5x41 
46x43 49x38 en dan zou 
25-30 voordeel geven.
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f r e d  i v e n S

DOOR FRANK VERDEL

Jeugddammen in de zuidelijkste 
provincie. Voor wie het niet weet, in 
het verleden werden er zeker succes-
sen behaald door de dammers met de 
zachtste g. Om het geheugen op te 
frissen: de eerste nationale jeugd-
kampioen, Piet Boers, vond zijn wieg 
in het glooiende land, Willy Okrogel-
nik herhaalde deze prestatie twee 
keer. Andere nationale titels werden 
behaald door Theo Schippers (junio-
rensneldamkampioen) en Paul Nitsch 
(eerste pupillenkampioen van Neder-
land). De nationale kleur in de strijd 
om de mondiale juniorentitel werd 
tweemaal door een dammer uit het 
bronsgroen verdedigd. Rob Schippers 
en Eddy Budé scoorden zeer verdien-
stelijk met respectievelijk een vierde 
en een derde plaats. En ook collectief 
timmerde de Limburgse jeugd aan de 
weg. In de jaren zeventig en tachtig 
wist het provinciale tiental maar liefst 
driemaal de nationale jeugddamdag 
te winnen. Maar halverwege de jaren 
tachtig werd het stil.

Geïnspireerd door de resultaten elders 
in den lande en gestimuleerd door de 
landelijke bond maakte men in Lim-
burg een nieuwe start. 
De eerste resultaten zijn bescheiden, 
zeker afgezet tegen de grote voor-
beelden in Holland en Gelderland. 
Maar jeugdige dammers kennen 
inmiddels de weg naar damschool en 
clublokaal om daar de kneepjes van 
het vak te leren en de competitie met 
elkaar aan te gaan. Twee Limburgse 
jeugdspelers zijn toegetreden tot de 
landelijke training en in hun kielzog 
klimt een verder aantal gestaag op 
naar een hoger niveau. Trainings-
mapjes bereiken ook in Limburg de 
fanatieke beginneling.

< Gediplomeerde jeugdleiders >
Met daarnaast een vers achttal gedi-
plomeerde damleiders in het zuiden 
wordt er weer gewerkt aan een 
nieuwe basis. De rest van Nederland 
zal spoedig weer kennis gaan maken 
met een hernieuwde traditie: triom-
ferende Limburgse jeugdspelers in de 
landelijke arena!

jeugddammen in limburg
zaterdag 12 juni. ondanks de eerste zomerhitte weet een aantal jeugd-
dammers de weg naar het clublokaal van de vaste zet te vinden. in 
plaats van deze vrije dag te genieten in zwembad of lekker in het zonne-
tje, geven elf enthousiaste kinderen gehoor om extra damles te krijgen. 
acht damleiders in de dop draven op voor het examen jeugddamtrai-
ner a. een proefles is voorbereid en de theoretische kennis in de grijze 
massa paraat.

CURSIST FRANK VERDEL GEEFT ZIJN PROEFLES VOOR JEUGDDAMTRAINER A. 

OP DE RUG GEZIEN EXAMINATOR HARRy VELRAEDS.

FOTO: ROB AARTSEN

Oplossingen en winnaars van de vorige keer HD, juni 2006. 
Het ging in het vorige nummer om 2 prijsvragen. Wit: 17, 28, 32, 37, 39, 40, 42, 
44, 47, 49. Zwart: 6, 8, 12, 18, 19, 23, 25, 30, 35, 36. Wit wint door: 39-34 47-41 
37-31 31x2 2x30 49x16.
Volgende oplossing: Wit: 6, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 40, 42, 43, 44, 47, 48, 50. 
Zwart 1, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 29, 35, 36. Wit wint door: 
27-22 22x2 26x17 2-7 44-39 6-1 1x27 39-34 50-44 48-43 42x2 (32-38) 47-42 2-24 
25x5. Een prachtig probleem van de heer A.P. de Zwart uit Haarlem, welk ik heb 
gehaald uit ’t Haarlemmertje, clubblad van Haarlemsche Damclub. De gelukkige 
winnaars zijn de heren W.Riemens uit Goes en J.L. Bolks uit Emmen. Beide heren 
van Harte!

Heeft u dat ook wel eens: 
je poetst je tanden, krijgt 
plotsklaps de hik en kan dan 
ineens niet meer rechtop 
staan. Het overkwam mij een 
jaar of veertig geleden op een 
gedenkwaardige zaterdag. 
Het was de laatste ronde 
van de clubcompetitie en dat 
werd in die tijd gezamenlijk 
in één grote ruimte verspeeld. 
In dit geval in De Coehoorn 
in Arnhem. 

RDG-teamleider Leo 
Springer kwam m’n vader 
en mij met de auto ophalen. 
Strompelend wurmde ik 
me zuchtend en steunend 
voorzichtig neer op de 
achterbank, pal achter Leo’s 
toenmalige levensgezellin. 
Het was mijn eerste ken-
nismaking met Herma, van 
wie ik op dat moment nog 
niet wist dat ze m’n latere 
schoonzus zou worden.
In Arnhem gingen we eerst 
nog een kop koffie drinken. 
In het restaurant zat ook 
al het tiental van De Goede 
Zet uit Groningen. Een wat 
oudere dammer vroeg me 
wat er aan scheelde. ‘Spit’, 
zei ik. Wel, daar kon hij wel 
wat aan doen. Hij was de 
vader van de bekende proble-
mist Sjoerd Lautenbach en 
praktiseerde als ‘strijker’, 
zoals dat in de volksmond 
heet. Ik stond – zachtjes 
uitgedrukt – nogal sceptisch 
tegenover zijn ‘behandelplan’ 
maar had te veel pijn om het 
niet te proberen. De man 
kwam naast me zitten, trok 
m’n over- en onderhemd uit 
m’n broek en begon – mid-
denin het restaurant - over 
m’n onderrug te wrijven. Ik 
werd er aanvankelijk warm 
noch koud van maar Herma, 
die een lach nauwelijks kon 
onderdrukken, moest op-
passen. Zij en ik schenen op 
één lijn te zitten of zoiets en 
daar zou ze last van kunnen 
krijgen. Als ik het me goed 
herinner moest zij zich even 

verwijderen totdat Lauten-
bach met de behandeling 
klaar was. 
En het wonder geschiedde, ik 
stond op en kon zowaar weer 
zonder pijn rechtop lopen. 
Toen ik de ‘wonderdokter’ 
hartelijk bedankte kreeg ik 
nog wel de raad mee hem op 
te zoeken als er bijverschijn-
selen zouden optreden. Wel, 
ik kreeg in de opening van 
mijn partij tegen Jaap Bus 
(Twente’s Eerste) al last van 
slaperigheid. Dus Lauten-
bach opgezocht. Hij moest 
een donkere ruimte hebben 
en die vonden we in een 
berghok. Ik ging op de vuil-
nisbak zitten (waren toen 
nog van ijzer) en hij duwde 
met beide handen over m’n 
hoofd en streek tegen m’n 
haren in. ‘Zo, nu zal het wel 
beter gaan’. En dat ging het. 
Ik weet nog dat ik een sterke 
partij speelde die echter niet 
te winnen bleek.

< Bier >
De leukste laatste ronde 
was een jaar of tien(?) 
later. Plaats van hande-
ling: de Amstelbrouwerij in 
Amsterdam. Het staat me bij 
dat het tijdens het dammen 
wat rumoeriger was dan 
gebruikelijk. Maar ja, met 
een paar honderd dammers 
in één ruimte en een kwartje 
per pilsje…. Als u daarbij be-
denkt dat we door een royale 
overwinning op Philips na 
één jaar weer terugkeerden 
in het damwalhalla, ligt de 
gedachte voor de hand dat 
ik met m’n RDG-makkers 
voor heel weinig geld héél 
vrolijk ben geworden. Ik kan 
het me allemaal niet meer 
zo goed voor de geest halen, 
maar dat zal de leeftijd zijn. 
De locatie is in elk geval nooit 
meer wegens succes gepro-
longeerd. Helaas. 

de Strijker, 
de dammer en 
de latere SchoonzuS

Vervolg Kijkjes in de damwereld
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leen De rooij
benoniGaarD 19
6831 bl arnhem

leenDerooij@planeT.nl

P r o b l e m a t i e k

Het is bijna twintig jaar 
geleden dat Johan van den 
Boogaard de probleem-
rubriek in Het Damspel 
overnam van het duo Hein 
Wilsens/ Piet Lauwen. 
In november 1986 nam 
Johan het heft in handen. 
Hij was toen al 62 jaar en 
niemand verwachtte dat hij 
de langstzittende pro-
bleemredacteur zou wor-
den. Als het aan Johan had 
gelegen, was hij nog een 
tijdje doorgegaan, maar na 
de komst van de compu-
ter moest een deel van 
het “handwerk” al door 
anderen worden verricht. 
Bovendien kostte het hem 
steeds meer moeite om de 
administratie correct bij te 
houden. Na enig aandrin-
gen van buitenaf achtte 
Johan de tijd gekomen om 
te stoppen. Dat zal niet 
zijn meegevallen, want zijn 
rubriek vormde voor hem 
een bijna levensvullende 
taak.
De liefhebbers van deze 
rubriek zullen gemerkt 
hebben dat het peil van 
de problemen doorgaans 
hoog lag. Johan verkoos 
tweede publicaties boven 
tweederangs producten. 
Wij zijn hem dankbaar 
voor het vele plezier dat hij 
(vooral) de oplossers heeft 
bezorgd.

Johan van den Boogaard is 
een problemist met grote 

technische vaardigheden. 
Hij heeft een herkenbare 
eigen stijl ontwikkeld. Het 
liefst maakt hij zijn proble-
men zo moeilijk mogelijk. 
Als uitgangspunt kiest hij 
vaak lastige eindspelen of 
motieven. De oplosser die 
na de combinatieve afwik-
keling de eindstreep denkt 
te passeren, moet nog 
een extra ronde afleggen. 
Twee-in-één problemen. 
De echte puzzelaars kun-
nen ervan smullen!
Johans problemen zijn een 
paar jaar geleden gebun-
deld en in 19 deeltjes van 
elk 240 problemen uitge-
geven door onze onlangs 
overleden vriend Ton van 
den Elzen, onder auspiciën 
van damvereniging Heij-
mans Excelsior.
Een proeve van Johans 
vaardigheid ziet u in het 
bovenstaande viertal pro-
blemen.

1. In augustus 2005 schreef 
ik in De Problemist voor 
het publiek van deskundi-
gen: “Moet ik uitleggen 
waarom ik dit een van de 
fraaiste problemen vind 
van de probleemredacteur 
van Het Damspel?”
N.B. Bij de oplossingen 
gebruiken we de “verkorte 
notatie” (daar komen we 
in een volgende rubriek op 
terug), maar in de demon-
stratieruimte doen we het 
traditioneel, zodat ook de 

geïnteresseerde voorbij-
ganger het begrijpt.

Allereerst de logica. Vol-
gens de “Scherpe Regels” 
moet een aanvangsstand te 
herleiden zijn tot een posi-
tie waarin geen van beide 
partijen op slag staat. In 
de stand van diagram 1 
waren de voorafgaande 
zetten 33-29 en (28-32) 
Hier eindigt de logica voor 
de partijspeler; de rest is 
fantasie.
Oplossing: 38-33 26x17 
34-30! Zwart kan op vier 
manieren grabbelen, 
maar waarvoor hij ook 
kiest, er volgt een plakker 
op 11 (b.v. 25x43) 49x38 
(b.v.28x50) 16-11 (45x23) 
11x2 (b.v.14x25) 2x17!! 
(b.v.50x11) 31x4 (32x43) 
42-38 (43x32) 47-41 (36x47) 
4-15 (47x20) 15x2. Guerra. 
Mijn commentaar in De 
Problemist ging als volgt 
verder: “Eerst wordt 11 
bekwaam in het spel be-
trokken, daarna creëert wit 
de mogelijkheid voor een 
plakker. Met een ijsbreker 
vaart wit naar 2, maar het 
hoogtepunt is de ongebrui-
kelijke slag 2x17! Daarna 
komt er een tweede witte 
dam aan te pas om de buit 
binnen te halen.

Van de nummers 2 t/m 4 
kunt u genieten zonder dat 
de commentator er hinder-
lijk doorheen spreekt (met 

een knipoog naar Evert ten 
Napel) 

2. 37-32 (26x46) 47-41 
22x33 48-43 20x18 25-20 
39-33 34x12 12-8 43-39 
49x9 15x4 (13-19) 4-10 (19-
24) 10-15 (24-30) 15-29 (1-
6) 29-7 (6-11) 7x16 (30-34) 
16-7 (35-40) 44x35 (34-39) 
7-34 (39x30) 35x2

3. 23-18 33-28 11x22 40-34 
42x22 44-40 50x8 34-30 
24-20 43-38 48x8. Motief 
C.Blankenaar (27-32) 8-2 
(6-11A) 16x7 (32-38B) 2-19 
(38-43 gedwongen) 7-2 
(43-49 gedw.) 19-35 (49-38) 
26-21 35-49  A (32-38) 2-19 
(38-43) 19-32!  B (32-37) 
2-19 (37-42) 19-37

4. 21-16 23-18! (13x42) 
16-11 11x4 25x34 43-38 45-
40 50x10 J.Colombel 4-22 
(29-34) 22-44 (14-20) 36-31 
(20-24) 31-27 (24-30) 27-21 
(30-35) 44-33 (35-40) 33-28 
(40-45) 28-50 (34-39) 50x17 
(45-50) 21-16 16x7
De witte dam heeft enkele 
malen veldkeuzevrijheid. 
Dat is minder fraai.

De lezers die willen nage-
nieten van het werk van de 
vorige redacteur kunnen 
hun krachten beproeven 
op het volgende viertal. Er 
hoeven geen oplossingen 
te worden ingestuurd. 
Deze keer kunt u oefenen 
op de hometrainer.

hommage aan johan van den boogaard

Noot van de redactie: 
de prijswinnaars van de 
rubriek van Johan van 
den Boogaard zullen in 
het volgende num-
mer bekend worden 
gemaakt. 

< Oproep >

Heren problemisten; 
wilt u mij voor deze 
rubriek een aantal van 
uw beste problemen 
toesturen? Criterium 
voor plaatsing: had 
ik hem zelf op mijn 
naam willen staan? 
Voor beginners ben ik 
tolerant; ook partij-
problemen zullen in 
deze rubriek worden 
geplaatst, mits ze van 
aanvaardbaar niveau 
zijn. Wilt u voor de 
zekerheid ook de 
problemen die de 
vorige redacteur van u 
in portefeuille had naar 
mij toesturen? 

Diagram 1 Diagram 2 Diagram 3 Diagram 4

Diagram 5 Diagram 6 Diagram 7 Diagram 8
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r u b r i e kv r o u w e n
P a g i n a

DOOR HENK DE WITT

Veel vrouwentoernooien zijn er niet, terwijl steeds weer 
blijkt dat deze toernooien door de vrouwen (en meisjes) 
zeer op prijs worden gesteld. Gespeeld werd in het 
sfeervolle restaurant van het DUWO Conferentiecen-
trum. KNDB-bestuurslid Nadine van Tiel, die de ope-
ningstoespraak verzorgde, keurde de ruimte nog bijna 
af vanwege het plafond dat uit spiegelglas bestond. Zij 
vreesde dat voyeuristisch ingestelde dammannen via 
deze spiegelwand in de décolletés van de dames zouden 
proberen te gluren. Dat viel alleszins mee. De vrouwen 
waren zedig gekleed, op een enkele blote arm na. De 
zedencommissie van het festival besloot met het oog 
op de hoge temperaturen hiervan geen punt te maken. 
Spionnen van de commissie stelden bovendien vast dat 
het mannelijke deel van het publiek slechts oog had voor 
de varianten die op de borden werden gebracht. 

Verheugend was de deelname van elf recreanten. En 
eindelijk deed Iepie Poepjes eens mee in Delft. Iepie, die 
de organisatoren in Delft jarenlang aan het lijntje had 
gehouden met vage toezeggingen en verzuchtingen dat 
het zo lang rijden was van Lemmer naar Delft. Terwijl 
we Iepie in zo’n beetje elke uithoek van het land waar 
gedamd wordt tegenkomen.... Enige pressie van haar 
goede vriendin Barbara Graas hielp haar deze keer over 
de streep. Barbara werd voor deze fraaie geste beloond 
door het toernooi bij de clubdamsters voor de derde keer 
op rij te winnen. Zij bleef aspirantenkampioene Mei-Jhi 
Wu één weerstandspuntje voor. Pupil Karlijn Overes werd 
fraai derde. 

Eindstand clubdamsters Plaats Pnt WP
1 Barbara Graas Wormerveer 9 46
2 Mei-Jhi Wu  Groningen 9 45
3 Karlijn Overes Hoogblokland 9 42
4 Sarah Rijgersberg Delft 9 41
5 Iepie Poepjes Lemmer 7 40
6 Joke Hartkamp Almere 7 38
7 Andrea Gutter Enkhuizen 7 29
8 Francis Huijsen Den Haag 6 44
9 Laura Timmerman IJsselstein 6 37
10 Christien Fung Rijswijk 6 30
11 Jet Kok Leiden 5 34
12 Astrid van der Stelt Renkum 5 32
13 Marcia Hofmans Heerhugowaard 5 29
14 Ruth Bouman Amsterdam 4 33
15 Lenie van de Graag Ter Heijde 2 26

Eindstand recreanten Plaats Pnt WP
1 Ada van Huyksloot Delft 9 41,5
2 Janny Gutter Enkhuizen 8 41
3 Anneke Pohan Rijswijk 8 41
4 Pieta van Diggele Zwammerdam 8 32
5 Hellen Smees Delft 7,5 32,5
6 Silvia Rijgersberg Delft 7 47,5
7 Amber Bakker  Delft 7 37,5
8 Sylvia Mastenbroek Delft 6 30,5
9 Willy Wijnmaalen Delft 5,5  33,5
10 Elsie Hall Delft 4 31,5
11 Nel Smits Delft 2 31

Vrouwentoernooi in Delft

Eén van de onderdelen van het DUWO Kennisstad Damfestival was het vrouwentoernooi op 
zondag 9 juli. Ondanks de vakantieperiode en het mooie strandweer trok het toernooi zesentwintig 
vrouwen. Dit geeft goede hoop dat het evenement ook volgend jaar weer op de agenda zal staan. 

Bij de recreanten deed Ada 
van Huyksloot na jaren-
lange afwezigheid weer 
eens mee. De rust had haar 
kennelijk goed gedaan, 
want zij kwam, zag en won 
tot haar eigen verbazing 
de eerste prijs.

BARBARA GRAAS SPEELT TEGEN CHRISTIEN FUNG. NAAST BARBARA IEPIE POEPJES. 

DE RECREANTEN IN ACTIE FOTO’S: GERARD RIJGERSBERG
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k o r t  d a m n i e u w S

(advertentie)

Eind 2005 is er een nieuw trainings-
instituut opgericht, de Damacademie. 
De initiatiefnemers zijn viervoudig wereld-
kampioen Anatoli Gantwarg, viervoudig 
Nederlands kampioen Kees Thijssen en 
ondergetekende.

DOOR HENK DE WITT

Er zijn verschillende redenen voor dit 
initiatief. Anatoli Gantwarg, erkend en 
succesvol toptrainer, meent dat de trai-
ningscultuur in Nederland verbeterd kan 
worden. Het sleutelwoord is strategie. Er 
zijn nauwelijks boeken over damstrategie 
en zelfs wanneer het woord strategie 
in een boektitel voorkomt blijkt de vlag 
de lading niet altijd te ontdekken. Het 
gaat om begrip van het spel, het vanaf 
de opening toe spelen naar winnende of 
kansrijke posities. Telkens wordt getoetst 
aan de hand van concrete partijen van 
de getrainde waar vorderingen worden 
gemaakt of waar sprake is van stagnatie. 
Zo wordt systematisch aan de verbetering 
van het spel gewerkt. Er wordt nauwelijks 
gewerkt met losse vaardigheidstesten. 
Het combinatieve en tactische element 
is een geïntegreerd onderdeel van de 
strategietraining.
Maatwerk en groei naar zelfstandigheid 
zijn belangrijke elementen binnen de 
training. Elke dammer heeft zijn eigen 
voorkeur voor bepaalde spelsystemen, 
zijn eigen temperament, specifieke sterke 
of juist minder sterke punten. Daarmee 
wordt rekening gehouden. Zelfstandig 
kunnen werken is onmisbaar voor de 
verdere ontwikkeling.
Bij de Damacademie gaat het om kwali-
teitstraining. Toptrainers zullen daarom 
niet worden belast met een overdaad aan 
regels en verslagen. Hun ‘verslag’ is vooral 
de vooruitgang van de getrainde, zoals 
die zichtbaar wordt in rating en prestaties 
in toernooien. 
De trainingsmethode is niet alleen 
geschikt voor (top)talent maar ook voor 
modale en zwakkere dammers. Zeker als 

het oudere spelers betreft, kan nauwe-
lijks meer vooruitgang in de prestaties 
worden verwacht, echter het vergroten 
van inzicht in het spel bevordert het 
plezier! Het effect daarvan mag niet on-
derschat worden als men bedenkt dat het 
juist vaak modale dammers zijn die zich 
verdienstelijk maken als bestuurder en als 
organisator van toernooien. Meer inzicht 
in de aard en mogelijkheden van het 
damspel kan hen enthousiasmeren. Deze 
trainingen hoeven niet door topspelers 
gegeven te worden.

Wat kost een training bij de damacade-
mie? Voor een privé-training gaan wij 
momenteel uit van € 25 per uur voor de 
trainer, waarbij overheadkosten voor de 
getrainde buiten schot blijven. Voor som-
migen zal deze € 25 binnen hun draag-
kracht vallen. Voor anderen zijn bijdragen 
van hun club en/of  fondsen wenselijk. 
Tot nu toe zijn er een aantal trainingen 
gegeven in het gebied van de West-Hol-
landse Dambond. De damschool van deze 
provincie beschikt over enige fondsen en 
heeft financieel bijgedragen. 
Bij de KNDB werd een startsubsidie aan-
gevraagd. Het bestuur nam niet zelf de 
beslissing maar liet dit over aan één van 
haar functionarissen, de  coördinator Ta-
lentontwikkeling. Deze wees de aanvraag 
af. De damacademie is een privé-initiatief. 
Toch kan het voor de KNDB interessant 
zijn zich welwillend tegenover het initia-
tief op te stellen. Uiteraard kan de dam-
academie zich op termijn ontwikkelen tot 
een concurrent van Talentontwikkeling. 
De bond hoeft de komst van nieuwe, 
hoogwaardige trainingsvormen echter 
geenszins te vrezen, immers deze zullen 
ten goede komen aan de damsport. 
In het komende seizoen zullen Ana-
toli Gantwarg en Kees Thijssen behalve 
privétrainingen ook enkele masterclasses 
geven. Ondergetekende zal voorlopig 
optreden als coördinator.

Henk de Witt, Oosteinde 154b, 2611 SR 
Delft, 015-2134311, hdewitt@wanadoo.nl

damacademie

ANATOLI GANTWARG
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HENK DE WITTKEES THIJSSEN

Kring voor de 
Damproblematiek 

Belangrijk bericht voor alle bij de KNDB 
aangesloten damclubs en hun leden

De damproblematiek is een erg leuke bezigheid, 
zowel in de actieve als in de passieve vorm. Of je 
er nu de voorkeur aan geeft om dampuzzels te 
ontwerpen of om ze op te lossen, het is een hobby 
die in hoge mate creativiteit en onderzoekend 
genoegen verschaft. Door aandacht aan deze variant 
van het spel te schenken kan iedere damclub zijn 
activiteiten verrijken.

Ook dit jaar biedt de Kring voor Damproblematiek 
aan de bij de KNDB aangesloten damclubs weer 
de gelegenheid om in te tekenen op een (of meer) 
jaarabonnement(en) op het blad “De Problemist” 
(jaargang 2007), tegen 
het gereduceerd tarief 
van € 18,-.  Daarvoor 
krijgt de club eens in de 
twee maanden een fraai 
tijdschrift met ongeveer 
24 lezenswaardige 
pagina’s vol mooie 
damproblemen en 
artikelen. Veel voor 
bijna niets dus, laat 
alle besturen hun club 
aanmelden!!

Ook privé kunnen belangstellenden zich desgewenst 
abonneren en ze treden daarmee dan tevens als lid 
toe tot de Kring voor Damproblematiek (KVD), het 
eerste jaar eveneens voor een bedrag van € 18,-. Het 
abonnementsgeld/de kosten van het lidmaatschap 
kunnen worden voldaan op postgirorekening 
nr. 407690 t.n.v. de penningmeester van de KVD 
(de heer F. van Gaans) te Rotterdam

Geef (voor 1 december 2006) je club of jezelf op bij: 
de heer F. van Gaans, Goudsesingel 468, 3011 KP 
Rotterdam (010-4117763, e-mail: fvgaans@
compuserve.com) of bij het secretariaat van de 
KVD, de heer K. Hemminga, Saltshof 2013, 6604 ER 
Wijchen (024-3230016, e-mail: krijnh@gmail.com)

Onder degenen die hun aanmelding vergezeld 
doen gaan van een correct oplossing van de twee 
bovenstaande damproblemen worden twee gratis 
jaarabonnementen verloot.
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internationaal

d a m n i e u w S
igor mikhaltSjenko 
laat grootmeeSterS 
kanSlooS

De pas 18-jarige Igor 
Mikhaltsjenko (geboren 
op 13 december 1987) uit 
Minsk won begin juli in zijn 
woonplaats het jaarlijkse 
grootmeestertoernooi. 
Mikhaltsjenko bleef onge-
slagen en hij won van de 
grootmeesters Getmanski 
en Kalmakov, terwijl ook 
de taaie Litouwse kampi-
oen Domtsjev niet tegen 
Igor bleek opgewassen. 
Een maand later werd 
Mikhaltsjenko Europees 
kampioen bij de junioren, 
vlak voor Pim Meurs.

Eindstand Grootmeestertoernooi Minsk: 
1.  Igor Mikhaltsjenko (Wit-Rusland)  9-12 
2.  Jevgeni Watoetin (Wit-Rusland)  11
3.  Aleksander Getmanski (Rusland)  10 
4. Joeri Anikejev (Oekraïene)  9 
5.  Andrej Kalmakov (Rusland)  9 
6.  Raimonds Vipulis (Letland)  9 
7. Andrej Valjoek (Wit-Rusland)  8 
8. Aleksej Domtsjev (Litouwen)  8 
9.  Sergej Nosevitsj (Wit-Rusland)  8 
10. Aleksander Boelatov (Wit-Rusland)  6

andrej toltSjikov 
wereldkamPioen 
aSPiranten
De Witrussische Damfederatie heeft nog een ander su-
pertalent opgeleid naast Igor Mikhaltsjenko.
De leukste partij die ik de afgelopen periode heb gezien 
is die waarin Andrej Toltsjikov uit Minsk tijdens het WK 
voor aspiranten won van de Russische hoop Ainoer Sjai-
bakov. Toltsjikov veroverde in Mongolië voor de tweede 
keer de wereldtitel bij de aspiranten. In 2003 was de 
op 17 april zestien jaar geworden Andrej al eens eerder 
wereldkampioen bij de kadetten geworden.
Pieter Steijlen uit Culemborg hield de spannende race 
met Toltsjikov tot op de laatste dag vol, maar moest zich 
tevreden stellen met zilver. Meer over het WK aspiranten 
op pagina 4 van deze uitgave.

a.Shaibakov-a.toltsjikov 0-2 [1.55-1.55]
4de ronde WK aspiranten, Ulaanbaatar, 4 juli 2006

1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 06-11 4.41-37 12-17 
5.46-41 01-06 6.34-29 08-12 7.40-34 19-23 8.45-40 14-19 
9.32-28 23x32 10.37x28 20-24 11.29x20 15x24 12.41-37 
16-21 13.31-26 11-16 14.37-31 10-14 15.34-30 05-10 16.30-
25 07-11 17.40-34 02-07 18.50-45 03-08 19.34-30 21-27 
20.45-40 18-23 21.47-41 23x32 22.33-29 24x33 23.39x37 
19-24 24.30x19 14x23 25.44-39 23-28 26.38-33 13-18 
27.42-38 10-14 28.40-34 08-13 29.35-30 13-19 30.34-29 
09-13 31.29-24 27-32 32.38x27 16-21 33.27x16 28-32 
34.37x28 14-20 35.25x23 18x38 36.43x32 22x44 37.49x40 
13-19 38.24x13 12-18 39.13x22 17x46 40.31-27 46-23 
41.40-35 11-17 42.27-21 07-11

leoPold kouogueu 
kamPioen van afrika
De Kameroener Leopold 
Kouogueu is in Yaoundé 
uitgeroepen tot kampioen 
van Afrika. Kouogueu 
eindigde gelijk met Ndiaga 
Samb uit Senegal, maar 
hoefde niet te herkampen 
dankzij het in een nieuw 
jasje gestopte SB systeem. 
Kouogueu werd namelijk 
eerste omdat hij won van 
de als 4de geëindigde Sou-
leymane Ba uit Mali, tegen 
wie Samb niet verder was 
gekomen dan remise. 
Om soortgelijke redenen werd de vierde plaats aan Sou-
leymane Ba gegeven, waardoor deze zich ten koste van 
Bassirou Bâ  plaatste voor het WK 2007 in Hardenberg. 
In Senegal is men niet zo ingenomen met dit vermomde 
SB-systeem.

Eindstand bovenaan: Leopold Kouogueu (Kameroen) 
15-22,  2. Ndiaga Samb (Senegal) 15-22, 3. Jean-Marc 
Ndjofang (Kameroen) 15-21, 4.Souleymane Ba (Mali) 
15-19, 5. Bassirou Bâ  (Senegal) 15-19, 6. Moussa Camara 
(Guinee) 15-18, 7. Lucien Thomy Mbongo (Kameroen) 
15-16, 8. Abdoulaye Der (Senegal) 15-16

alekSander georgiev 
kamPioen van 
ruSland
Volgens Ton Sijbrands was Aleksander Georgiev niet 
geheel onfortuinlijk toen hij in juni in Oefa, Basjkor-
tostan, voor de zevende keer Kampioen van Rusland 
werd. In zijn rubriek in de Volkskrant van 29 juli schreef 
Sijbrands: “In het toernooi om de Russische titel finishte 
wereldkampioen Aleksej Tsjizjov één punt achter zijn 
voorganger Georgiev. En alsof dat al niet erg genoeg 
was, moest hij na toepassing van het SB-systeem ook nog 
eens Amrillajev en Getmanski vóór laten gaan. 
Die vierde plaats in de eindrangschikking vormde een 
schamele beloning voor een even sterk als indrukwek-
kend optreden. Zo waren Tsjizjovs winstpartijen alle vijf 
van hoge kwaliteit. En in drie van zijn remise-partijen 
(Sjaibakov, Kostionov, Broesanov vooral) was de wereld-
kampioen eveneens dicht bij de winst. Iets dergelijks 
kan van de toernooiwinnaar, wie werkelijk alles mee zat 
(remisestanden werden gewonnen, een verloren stelling 
– tegen Schwarzman – leverde alsnog een punt op), niet 
gezegd worden.”

humberto bifolco junioren-
kamPioen van Panamerika
Eind juli greep Humberto Bifolco uit Sao Paulo, Brazilië, de Panamerikaanse junioren-
titel in Port of Spain, de hoofdstad van Trinidad & Tobago. Het zilver ging naar Gedion 
van Eiken uit Curaçao, het brons was voor Jin Chia Feng uit Bonaire. 
Bij de meisjes werd Turani Lodriguez uit Curaçao kampioen, vlak voor eilandgenote 
Vivian Troncon en Anita Ramnsundar uit T&T. 
Opvallend was dat er geen Surinaamse deelnemers waren in Port of Spain. 

john 
Sadiek 
kamPioen 
van 
Suriname
John Sadiek is voor de 
tiende keer Kampioen 
van Suriname geworden. 
Opvallend is dat Guno 
Burleson, Gerson Bendt 
en Rinaldo Kemnaad, 
volgens de FMJD ratinglijst 
de nummers 1, 3 en 5 van 
Suriname, niet aan het 
kampioenschap meededen. 
De Surinaamse krant “De 
Ware Tijd” bericht dat zij 
de aanvoerders zijn van 
een groepering die weigert 
te spelen in wedstrijden 
van de Surinaamse Dam-
bond, zolang Raj Narain 
daarvan voorzitter is.

Tallinn 2006 was voor Anatoli Gantwarg, Salou 
2006 ging weer naar Kees Thijssen en Dirk van 
Schaik jr. won de 26ste Golden Prague.

FOTO: PETERIS FREIDENFELD

A.Shaibakov-A.Toltsjikov 
0-2
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k o r t  d a m n i e u w S

De volgende personen hebben zitting 
in de Jeugdcommissie van de KNDB: 
Jozef Linssen (namens KNDB bestuur), 
Henk Stroetinga, Rik Keurentjes, Jan 
Voortman, Cora Koopman, Jochem 
Zweerink en Nina Hoekman (namens de 
Commissie Trainingen). 

Een greep uit de activiteiten: De 
commissie ontwikkelt jeugdbeleid en 
bereidt wijzingen in relevante wed-
strijdbepalingen voor. Zo heeft de 
commissie de afgelopen jaren sterk 
aandacht besteed aan de ontwikkeling 
van wedstrijden voor meisjes en aan 
de ontwikkeling van Halve Finale wed-
strijden voor de jongste categorieën. 
Zo proberen we het schooldammen 
Voortgezet Onderwijs meer aandacht 
te geven. Zo waren we betrokken bij 
de ontwikkeling van DamZ! en DamXL, 
te bereiken via de KNDB-website. 
DamZ! heeft zijn plaats verworven 
inmiddels. DamXL moet nog groeien, 
maar het begin is gemaakt. Zo zijn we 
betrokken bij de papieren uitgave van 
DamZ!, welke uitgedeeld kan worden 
na schooldamtoernooien zoals die op 
verenigingsniveau worden georgani-
seerd. 

Komend jaar zal de commissie sterker 
betrokken worden bij het plaatsingsbe-
leid van de Commissie Trainingen. Dit 
zijn activiteiten waaruit blijkt dat we 
het jeugddammen een stimulans willen 
(en ook moeten) geven. Ook zorgt de 
commissie ervoor dat onze jeugdle-
den aan hun wedstrijden toe kunnen 
komen en ze moet al deze wedstrijden 
elk jaar zien onder te brengen. Dat is 
een lastige klus. Gelukkig zijn er heel 
wat verenigingen met een bruisend 
jeugdbeleid, die bereid zijn een hel-
pende hand toe te steken, doordat die 
bijvoorbeeld een jubileum te vieren 
hebben en daar wat cachet aan willen 
geven door een KNDB-toernooi te 
organiseren. 
De Jeugdcommissie wil zich graag meer 
profileren: de jeugdspelers en ook de 
verenigingen moeten weten wat we 

doen, wie we zijn en bij wie je waar-
voor terecht kunt. Daarom geeft on-
derstaande tabel de activiteiten weer 
voor het seizoen 2006-2007, waarbij 
in de laatste kolom de naam van de 
portefeuillehouder wordt genoemd. 
Ook ziet u dat er nog heel wat organi-
satieplaatsen open staan. Dus, indien 
u een toernooi wenst te organiseren, 
meldt u dat via e-mail of telefonisch 
(emailadres: jeugdzaken@kndb.nl) of 
rechtstreeks bij de portefeuillehouders 
(telefoonnummers kunt u vinden in het 
KNDB handboek en e–mail adressen 
zijn beschikbaar via het KNDB bonds-
bureau). 

Een organisatie van een toernooi wordt 
in samenwerking uitgevoerd met de 
portefeuillehouder. De organisatie-
plaats zorgt voor speelzaal, arbiter(s) 
en materiaal, het bondsbureau zorgt 
voor een programmaboekje, en een 
(bescheiden) financiële vergoeding 
voor de organisatie. Uiteraard kunt u 
sponsoren werven, en eventueel een 
advertentie in het programmaboekje 
plaatsen. In de meeste gevallen is 
iemand namens de KNDB aanwezig, in 
het algemeen de portefeuillehouder, 
op (een gedeelte van) de toernooidag. 
Soms lukt dat niet, vooral wanneer 
een toernooi tegelijkertijd in verschil-
lende groepen op verschillende locaties 
gespeeld wordt. 
We proberen onze jeugd zo goed mo-
gelijk aan hun trekken te laten komen. 
We proberen ons te laten zien. Soms 
lukt dat heel goed, een enkele keer 
wat minder. In ieder geval is het onze 
wens om het contact met  jeugdleden 
en begeleiders, trainers, ouders etc. te 
verstevigen.

Bekijkt u de tabel en wanneer  u over-
weegt een KNDB-toernooi onder uw 
hoede te willen nemen, laat het ons 
weten. Het is zeker de moeite waard.

Met vriendelijke groet,
Namens de Jeugdcommissie KNDB, 
Jozef Linssen

Jeugdcommissie KNDB

DOOR JOZEF LINSSEN

(COöRDINATOR JEUGDZAKEN KNDB) 

In navolging van de afgelopen jaren, waarin de 
KNDB een boekje DamZ! heeft uitgebracht heeft 
de KNDB voor het komende najaar een DamZ!-
cd + booklet beschikbaar om uit te delen aan de 
deelnemers van de schooldamtoernooien. 

DamZ!-cd bouwt voort op de vorige afleveringen, maar 
het is natuurlijk veel meer. Het hart van de cd wordt ge-
vormd door het programma DamMentor. Met DamMen-
tor kan op de pc getraind worden. Op de cd staan twee 
cursussen, de Van der Wal-cursus en de Wiersma-cursus. 
Daarnaast kunnen er zetjes getraind worden: standen uit 
Leer Spelenderwijs Dammen en het oefenboek Tweezet-
ters van Leen de Rooij. DamMentor is ook te vinden op 
internet: www.dammentor.nl. Via deze site kunnen in 
de toekomst ook andere cursussen gedownload worden. 
In het volgende nummer van Het Damspel leest u meer 
informatie over DamMentor. 

Naast de genoemde cursussen bevat de cd screensavers, 
een damspel te spelen op verschillende niveau’s, spelre-
gels, leereffecten, andere games, etc. etc. Vele kinderen 
kunnen hun hart ophalen met deze cd en het bijgele-

verde boekje en we hopen dat 
deze cd een bijdrage levert aan het 
bekend maken en het imago van de 
damsport. 

Het KNDB bestuur prijst DamZ!-cd + 
booklet aan, in het bijzonder om af 
te geven aan de deelnemers van de 
plaatselijke schooldamtoernooien. 

U kunt de DamZ!-cd + booklet bestellen bij het KNDB 
Bondsbureau. Het pakketje wordt gratis verstrekt, alleen 
de portokosten worden in rekening gebracht.

damz!-cd + booklet 
 gratiS beStellen

Niemand in de buurt om een partijtje 
tegen te dammen? Dan speel je toch 
tegen Dam 2.2? Het is een sterk 
damprogramma. 
Beginners 
kunnen bij 
Tempo het best 
een leerniveau 
kiezen.

De game Pinky’s 
avontuur heeft 10 levels. 
Daar ben je dus wel even 
mee bezig. Succes!

Oja, bij dit spel gebruik 
je de pijltjestoetsen in 
plaats van je muis.

De schuifpuzzels zijn best lastig. Kijk 
maar goed hoe ze eruitzien. En dan logisch nadenken...

Alles over 
trainen met 
DamMentor 
lees je 
verderop in 
dit boekje.

Pimp je computer met een 
strakke damachtergrond en 
een damscreensaver.

Hoi allemaal!

Mijn naam is Pinky 

en ik ben supertrots 

op de DamZ!-cd. 

Hij zit bomvol leuke 

programma’s die 

over dammen gaan. 

Veel plezier!

Groetjes van Pinky

Sommige programma’s 
moet je op je computer 
installeren voor je ermee 
kunt werken. Eenmaal 
geïnstalleerd vind je ze 
bij Programma’s. 

booklet_11.indd   2-3 28-08-2006   16:42:42
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Activiteiten en verdeling Jeugdcommissie KNDB Seizoen 2006-2007

datum  activiteit aantal deelnemers organisatieplaats(en) portefeuillehouder
    
31 mei 2007 HF welpen meisjes 2-3 groepen, vrije inschrijving ??, ??, (??) Henk Stroetinga
31 mei 2007 HF pupillen meisjes 2-3 groepen, vrije inschrijving ??, ??, (??) Henk Stroetinga
6 en 7 april 2007 HF aspiranten meisjes 2-3 groepen, vrije inschrijving ??, ??, (??) Henk Stroetinga
6 en 7 april 2007 HF junioren meisjes 2 groepen, vrije inschrijving ??, ?? Henk Stroetinga
    
14 april 2007 HF welpen algemeen 3 groepen van 16 IJmuiden, ??, ?? Henk Stroetinga
26 mei 2007 F Welpen algemeen 16 Wageningen Henk Stroetinga
    
6 en 7 april 2007 HF pupillen algemeen 4 groepen van 16 ??, ??, ??, ?? Henk Stroetinga
1-5 mei 2007 F pupillen algemeen 18 Huissen Henk Stroetinga

16 juni 2007 NK sneldammen indelen van jeugdgroepen ?? Henk Stroetinga
    
1-5 mei 2007 HF junioren algemeen 3 groepen van 8 Westerhaar, Wageningen, ?? Jozef Linssen
1-5 mei 2007  HF aspiranten algemeen 3 groepen van 8 ??, ??, ?? Jozef Linssen
    
4-14 juli 2007 F junioren algemeen 12 Westerhaar Jozef Linssen
6-14 juli 2007  F aspiranten algemeen 10 ?? Jozef Linssen
    
17-19 mei 2007 F junioren meisjes 6 Den Bosch Jozef Linssen
17-19 mei 2007 F aspiranten meisjes 10 Den Bosch Jozef Linssen
17-19 mei 2007  F pupillen meisjes 14 Den Bosch Jozef Linssen
19 mei 2007 F welpen meisjes 16 Den Bosch Jozef Linssen
    
12 mei 2007  HF schooldammen VO vrije inschrijving ?? Rik Keurentjes
9 juni 2007  F schooldammen VO vrije inschrijving ?? Rik Keurentjes
    
12 mei 2007  HF schooldammen BO  6 groepen van 16 teams (pupillen) ??, ??, ??, ??, ??, ?? Jan Voortman
12 mei 2007  HF schooldammen BO 6 groepen 10 teams (welpen) ??, ??, ??, ??, ??, ?? Jan Voortman
    
9 juni 2007  F schooldammen BO 1 groep van 18 teams (pupillen) ?? Jan Voortman
9 juni 2007  F schooldammen BO 1 groep 18 teams (welpen) ?? Jan Voortman
    
7 oktober 2006* HF teamwedstrijden (J) vrije inschrijving (3 tallen) Amsterdam* Cora Koopman
7 oktober 2006*  HF teamwedstrijden (A) vrije inschrijving (4 tallen) Amsterdam* Cora Koopman
7 oktober 2006  HF teamwedstrijden (P) max. 24 teams (4 tallen) Amsterdam Cora Koopman
    
2 december 2006  F teamwedstrijden (J) 3 tallen ?? Cora Koopman
2 december 2006 F teamwedstrijden (A) 4 tallen ?? Cora Koopman
2 december 2006 F teamwedstrijden (P) 4 tallen ?? Cora Koopman
2 december 2006 F teamwedstrijden (W) vrije inschrijving (4 tallen) ?? Cora Koopman
    
28 april 2007 Nationale Jeugddamdag  Alphen aan den Rijn Jochem Zweerink
30 juni 2007 NK sneldammen Jeugdteams ?? Jochem Zweerink

* wordt alleen gespeeld bij voldoende aanmeldingen en is waarschijnlijk niet nodig.

DOOR HANS VAN DER NAP

voor uitzonderlijke goede sportprestaties 
heeft de gemeente assen een sportcerti-
ficaat ontwikkeld om de sportprestaties 
te stimuleren. volgens de spelregels moet 
je minimaal provinciaal kampioen zijn 
geworden om hiervoor in aanmerking 
te komen. helaas werd basisschool de 
marskramer dat niet. ik diende toch een 
verzoek in om het certificaat voor mijn 
leerlingen te verkrijgen. het welpenteam 

van de marskramer bereikte namelijk de 
nationale finale schooldammen en die 
bereik je niet zomaar! 

Gemeente Assen honoreerde de aanvraag. Het 
sportcertificaat van de gemeente Assen werd 
door wethouder Piek in de kantine van de Me-
ander feestelijk uitgedeeld. De belangstelling 
was groot en ieder kreeg een hapje en een 
drankje. De wethouder hield eerst een toe-
spraakje en daarna werden de 36 gegadigden, 
groepsgewijs of individueel bij hem geroepen. 

Piek zette de sportliefhebbers in het zonnetje, 
gaf ze een prachtig geplastificeerd certificaat 
en een knalrood T-shirt met bijpassende tekst. 
De Marskramer was als enige school aanwezig 
en als enige die in een denksport uitblonk. De 
andere gegadigden waren van lichamelijke 
sportverenigingen. De topsporters van onze 
school waren: Jesse Holwerda, Koen Hogen-
boom, Daniëlle Koetsier, Marijn Ton en Ryan 
Benneker. De pers maakte foto’s in de sport-
hal. We kunnen trots terug kijken op onze 
prestaties van 2005.

gemeente aSSen Stimuleert!
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e i n d S P e l

Het betreft hier steeds vrij recent werk, waaronder 
zelfs een van de 34 eerste publicaties die het hoofdstuk 
‘Etuden 100’ van Etjoednymi Tropami 5 (‘ET-5’) rijk is. Dit 
sluitstuk van de ET-reeks is eind 2005 uitgebracht in Han-
nover - sinds september 2001 de nieuwe woonplaats van 
Stanovskyy – dus, anders dan ‘ET-1’ (1999), ‘ET-2’ (2001) 
en ‘ET-3’ (2001), juist niet in zijn geboortestad Odessa. 
Het telt 78 pagina’s en bevat naast 120 eindspelstudies 
op de 100 velden voorts een selectie van 240 ‘etuden’ 
in het Russisch dammen op de 64 velden, de spelsoort 
waarin welbeschouwd het zwaartepunt ligt van Stanovs-
kyy’s eindspeloeuvre. Op het kleine bord is Stanovskyy 
inderdaad het beste thuis, wat ook al te merken is aan de 
talrijkere en uitgebreidere commentaren bij de oplos-
singen op de rechterpagina – op de linkerpagina vindt 
men ongeacht de spelsoort steeds 12 diagrammen van 
gedegen kwaliteit. Wel is voor een goed begrip van deze 
commentaren een zekere kennis van de Russische taal 
onontbeerlijk. Gelukkig zijn van enkele bladzijden voorin 
‘ET-5’ welverzorgde vertalingen in het Duits opgenomen: 
‘Vorwort’ en ‘Einige Überlegungen’ . Hoe bevorderlijk 
voor de toegankelijkheid van dit ET-deeltje! De ET-deel-
tjes 1 tot en met 3 zijn daarentegen alle uitsluitend in 
het Russisch en bevatten elk vele bladzijden met alleen 
maar tekst - zo opent ‘ET-1’  (120 pagina’s) met een 
retrospectief van maar liefst 24 bladzijden! Dit geldt ver-
moedelijk ook voor het door de Witrussische problemist 
en eindspelcomponist Pjotr Sjkloedov uitgegeven ‘ET-4’  
(Novopolotsk 2004, 141 pagina’s). Alleen is dit wel het 
enige deeltje dat nog steeds niet in mijn bezit is. Dus zal 
ik Stanovskyy eerdaags daarvoor benaderen. Kan ik hem 
meteen ook even vragen hoe de diverse deeltjes van ET 
verkrijgbaar zijn…  

 De drie eindspelcomposities die ik voor het damtechni-
sche gedeelte van deze slotaflevering uitgekozen heb, 
verraden stuk voor stuk Stanovskyy’s voorliefde voor het 
werken met veel witte en ook zwarte dammen. Wat ik 
trouwens ook al opmerkte bij de presentatie van het 
‘Blankenaartje’ in de eerste aflevering. Ziehier nog zo’n 

‘Blankenaartje’ - de in dit 
eindspelgenre welhaast 
obligate zwarte dam staat 
weliswaar nog niet op het 
bord, maar komt er geheid: 

1.31-48! 38-42(!)
Op het eerste gezicht wat 
verrassend dat Stanovskyy 
de hoofdvariant juist zo 
vervolgt.  Want het enige 
alternatief 1…28-32 blijkt 
zwart beslist wat meer ver-
dedigingsmogelijkheden te 

bieden. Al trekt hij ook dan steeds aan het kortste eind, 
men zie: 2.48x25! 38-42 3.49x27! 10-14 (indien 3…42-
47, dan fraai 4.25-20! 47x15 5.36-47 +) 4.25x3 42-47 (of 
4…42-48 5.36-31 48x26 6.27-21 +) 5.27-4! 47-29 6.3-20 
29x15 7.36-47 met andermaal dodelijke insluiting van de 
zwarte dam op veld 15. 

Wel een winstschema dat anno 2006 allang niet meer 
kan worden aangemerkt als nieuw, wat Stanovskyy wel-
licht zal weten. Vandaar soms dat hij zijn eigen inbreng 
in het geheel – aardig tegenspel op basis van een meer-
slagfinesse – op de voorgrond wenst te plaatsen?
2.49x5! 42-47 3.5-10! 47-33 4.48-42 33x47 5.10-15 +.
Met alweer insluiting van de zwarte dam, ditmaal op 
veld 47.

Enkele malen zelfs heeft Stanovskyy zich laten inspireren 
door het ultieme gevecht van een eenzame zwarte dam 
tegen drie witte dammen. Een nogal kaal strijdperk dat 
desalniettemin zelfs een van de stokpaardjes van mijn 
voorganger Tjalling Goedemoed zou gaan worden. Wel 
kan een zekere aankleding ervan zo’n één-tegen-drietje 
opeens een heel stuk aantrekkelijker maken en dat is 
Stanovskyy best toevertrouwd:

Hoe hier het onpareerbaar 
dreigende 1…21-27 nog 
te ondervangen? Dat mag 
misschien onmogelijk lijken, 
toch kan het wel degelijk: 
1.23-14! 21-27
Zwarts beste kans: op 
1…3-9 beslist 2.14x3 21-27 
3.31x13 26x42 4.13-31 +; en 
indien 1…3-8, dan 2.12x3 
21-27 3.31x13 26x42 4.13-24 
+. Dat in beide spelgangen 
de witte dam bij de 3e zet 

veldkeuze heeft, is wel een minpuntje.
2.31x9! 26x48 3.12-7 3-8
Uit nood geboren, de zwarte dam heeft vrijwel geen 
bewegingsvrijheid meer. Zo verliest 3…48-34 op slag 
door 4.7-1 34-48 5.1-34(!) enz. +.  Al kan wit in plaats 
daarvan evengoed 5.1-7 doen en daarmee afstevenen op 
de hoofdvariant. 
4.7-2 48-26
Op 4…8-12 natuurlijk 5.2-30 48x25 6.9-3 +.

5.2x24! 26-12 6.24-8 12x3 
7.14-25 +.

Ter afsluiting een kort en 
krachtig, maar smaakvol 
combinatie-eindspel: 
1.6-1 23-5
Wijkt de aangevallen dam 
uit naar veld 28, dan volgt 
2.21-27! 31x30 3.1-40 +. 
Gaat hij daarentegen hele-
maal naar veld 46, dan past 
wit zijn combinatie gewoon 
even wat aan: 2.21-32! 

46x30 3.1-40 35x44 4.49x36 +. Er is zelfs een derde 
variant waarin wit dankbaar profiteert van schijf 35 als 
combinatie-object: 1…31-26 2.1x45 26x30 3.45-40 +. 
De hoofdvariant is evenwel van een heel ander karakter:
2.1-23! 5x16 3.24-38 16x43 4.49x36 35-40 5.36-22 40-45 
6.22-50 +.

johan basTiaanneT
orTeliussTraaT 147 hs

1057 aX amsTerDam
fmjD.office@worlDonline.nl

Een blik op het eindspeloeuvre van

M.M. Stanovskyy
Dit slot van het 
tweeluik over 
Stanovskyy zal in 
verband met het 
verwachte grote 
aanbod van andere 
kopij wat korter 
moeten worden dan 
mij enkele maanden 
geleden voor ogen 
heeft gestaan. Gaat 
dit wellicht ten koste 
van wat techniek?  
Een beetje maar, 
want ik kom nog 
best toe aan een 
integrale bespreking 
van een drietal, 
overigens vrij luchtige, 
eindspelcomposities.

– 2 en slot

Etjoednymi Tropami - 5

Etjoednymi Tropami - 4 Etjoednymi Tropami - 4
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DOOR ANTON JANSSEN

De komst van deze instelling was voor de dammers in dit 
toernooi een geschenk uit de hemel. Mevrouw Jacobs 
legde het doel van haar organisatie nog eens uit bij de 
sluiting van het toernooi: “Wij willen Nijmegen beter 
op de kaart zetten. Daarvoor brengen onze brugpijlers 
gelden in. Die worden besteed aan Nijmeegse initia-
tieven. Nijmegen is trots op dit zomerse internationaal 
damtoernooi. En we zijn er trots op dat hier spelers uit 
tien landen achter de damborden zaten.”

< Toernooiverloop >
Over naar het toernooiverloop. Voor grootmeester 
Alexander Getmanski had het treffen twee gezichten. 
Halverwege het toernooi leek de Rus, die een week 
eerder in Den Haag Open Nederlands Kampioen was 
geworden, opnieuw op weg naar de hoofdprijs. Vanaf 
de zesde ronde produceerde de koploper van het eerste 
uur louter remises. Guntis Valneris was ontbrand en 
legde met winst op Joeri Hezemans, Mark Deurloo 
en wereldkampioene Darya Tkachenko de basis voor 
zijn toernooiwinst. De slotronde bracht veel spanning. 
Valneris won op de klok van Tkachenko en Getmanski 
kreeg in tijdnood de winst op Nikolay Germogenov niet 
rond. Valneris werd ongedeeld eerste. Jasper Lemmen 
had een sterke toernooiweek en greep de tweede prijs 
via winst op de laatste dag. De Rus Nikolay Guljajev was 
zijn slachtoffer. Nationaal kampioen Kees Thijssen bleef 
ongeslagen en had enkele SB-punten meer dan Getman-
ski, uiteindelijk vierde. De Rus was in 1995 en 1996 jeugd-
wereldkampioen en in 1998 en 1999 Russisch kampioen. 

We zullen meer van hem zien en horen. De Rus speelt 
in de komende competitie voor Meurs Denk en Zet uit 
Culemborg in de Ereklasse.
 
< Sterke jonge Russen >
Nijmegen was het toernooi waarin drie Russische jonge-
lingen opmerkelijk sterk acteerden. Nikolay Germogenov 
(8), Nikolay Guljajev (16) en Alexander Safonov (33) 
kwamen in gezelschap van Ron Heusdens en verbaas-
den met hun spelwendingen en resultaten. Ze waren de 
smaakmakers van het toernooi. Heusdens zelf sloot zijn 
toernooi af op de vijfde plek door Alexander Baljakin 
zijn enige nederlaag toe te brengen. Sven Winkel en Rob 
Clerc, voor het eerst in Nijmegen deelnemer, kwamen als 
zes en zeven door het finishlint.

< Nijmegen Open 2007 >
Het Nijmeegs damtoernooi heeft een eigen sfeertje en 
biedt plaats aan veel gezichten. Topspelers, recreanten 
en jeugdspelers bevolken de ruime speelzaal in de Jan 
Massinkhal. Het was die week tropisch warm maar geen 
dammer die over de hittegolf klaagde.  Vermoeiend 
was het zeker: op drie dagen een dubbel programma 
afwerken. Het hoort gewoon bij de al 22 jaren achtereen 
beproefde Nijmeegse toernooiformule. De dammers in 
Nijmegen zijn een week onderweg om te dammen. Dat 
doen ze in de speelzaal, na afloop meestal uitvoerig in 
het restaurant of de analyseruimte, ’s avonds bij het eten 
en wanneer er in de omgeving (bij Damclub Lent) een 
sneldamtoernooi is, wordt ook dat meegenomen. 
Nijmegen heeft een eigen plaats in de reeks zomertoer-
nooien. Wat valt er meer te wensen? Dat er volgend jaar 
weer een instelling als Novio Pontis is, die het interna-
tionale damtreffen financieel mogelijk maakt. Voor het 
bestuur van de Stichting Open Damkampioenschappen 
van Nijmegen ligt er een uitdaging om die sponsor ook 
voor 2007 te vinden! Succes!

Guntis Valneris
op valreep winnaar 
van Novio Pontis 
Nijmegen Open 2006

ALEXANDER SAFONOV: RUSSISCH TALENT

eindStanden

Algemeen klassement: 1 Guntis Valneris, 2 Jasper Lemmen, 
3 Kees Thijssen. Winnaars van de ratinggroepen: Nikolay 
Germogenov, fons Huybrechts, Joeri Hezemans en Joppe Lemmen.
Vrouwen: 1 Darya Tkachenko (Oekraïne), 2 Rianka Rentmeester.
Open kampioenschap van Nijmegen: 1 Jasper Lemmen, 
2 Hans Ladage, 3 Rienk van Marle. Frans Kalsbeek prijs 
(40 inzendingen): Mark Deurloo. Bergklassement: Joeri 
Hezemans. Ploegenklassement: fons Huybrechts, Nikolay 
Germogenov, Hans Robben en Bruno féret.

Mark Deurloo won het 
Frans Kalsbeek-klassement 
dankzij het volgende 
fragment.

Sander Spaans -
Mark Deurloo
16-21 27x16 18-23 29x27 17-
22 27x18 12x23 33x22 13-18 
22x24 14-20 25x14 9x47.

GMI Geert van Aalten 
verloor spectaculair van 
de verrassend goed voor 
de dag komende Nikolay 
Germogenov.

Nikolay Germogenov -
Geert van Aalten
27-22 18x27 28-22 17x39 
30-25 24x31 25x3 27x38 
3x50.

Onder de naam Novio Pontis 2006 had Nijmegen in juli weer zijn internationaal damtoernooi. Novio 
Pontis zult u zeggen: Waar staat dat nu weer voor? Ik zal het u uitleggen: Novio Pontis was de 
hoofdsponsor van het komende damtoernooi. Zo’n twintig vooraanstaande ondernemingen en instellingen 
uit stad en regio steunen deze stichting. Ze worden de ‘Brugpijlers’ genoemd. Novio Pontis, dat wordt 
bestuurd door ondernemers die de stad een warm hart toedragen, kent een grote groep ‘sympathisanten’.

franS kalSbeek-
klaSSement
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v o o r  d e  b e g i n n e r

opGaven serie 15: 

combinatieS met een eindSPel

Deze serie bestaat weer uit twaalf standen waarin wit met een combinatie wint. In de eerste vier 
diagrammen slaat wit toe met dezelfde eindslag. Bij de laatste vijf standen is iets bijzonders aan de 
hand. Na de combinatie kan zwart namelijk nog verdedigen. Maar met een leuk eindspelletje weet 
wit alsnog te winnen. Veel succes en plezier met het oplossen.

< Spelregels voor 
de laddercompetitie > 
•  Inzenden voor 14 oktober 

anders tellen je oplossin-
gen 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 op-
lossing, dus niet alleen de 
eerste zet!

•  Een correcte bijoplossing 
wordt beloond.

•  De prijswinnaars begin-
nen weer onderaan de 
ladder.

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

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

diagram 169 diagram 170 diagram 171 diagram 172

diagram 173 diagram 174 diagram 175 diagram 176

diagram 177 diagram 178 diagram 179 diagram 180
wouter SiPma

Geslaagd!
Dit is de laatste rubriek ‘Geslaagd’ in 
Het Damspel. Geslaagden zijn nog wel 
te zien op www.damz.nl. 
Tekst en foto’s kunnen 
gestuurd worden 
naar pinky@damz.nl. 

amStelveen
Bij Damclub Amstelveen slaagde Simon Frits-
chy voor het Sijbrands-wit diploma.
Voor het Van der Wal-diploma slaagden: Lisa 
Barrenbergs, Denise den Hartog, Jasmine 
Fernandes Peres, Jesse Kleene, Esmé van 
Leuveren, Kiara Lobato, Sinclair Peeters, Tobias 
Roest, Roy Rooseboom, Johnny Rijszen en Ke-
vin Verheijen. Het DCA-diploma werd behaald 
door: Joop Akerboom, Waqar Amjad, Noah 
Tess Arends, Lamyae Atmani, Elsa Bartels, 
Miran Belhanai, Naomi Fessehazion, Lars Groe-
nendijk, Abdoulah Hamdan, Jeroen Jansen 
van Rosendaal, Kirill Janssen, Dennis de Jong, 
Freek Kollaard, Sinit Nazerab, Zaheera Nooit-
meer, Ward Puijker, Sandy Sukrisno, Lindsay 
Tan, Raoul Tiesinga en Tim van Wees.

aSSen
Op basisschool de Marskramer in Assen zijn op 
19 april 2006 de volgende leerlingen geslaagd 
voor het damdiploma Jannes van der Wal. 

Welpen: 3b Joël Schans, Marc Heijmans (Met 
het leeswerk ondersteunden de ouders!), 
5d Wout van Raalten, Lars Otto, Wouter ten 
Brink, Jelmer Santing, 5b Maarten Knipping, 
Dennie Werink, Eline Bergsma, 5c Mariska Ved-
der, 6a Pascal Elzenaar, 6c Koen Hogeboom, 
Robbin Kor. Pupillen: 7a Daniëlle Koetsier, 
Bastiaan Kauffeld, Nico Joling, Marijn Ton, 
Ramon Boelens, 7b Christian van de Velde, 
Jasper Loman, GerritJan van de Sloot, Noortje 
Zurburg, 7c  Rémon Prakken. Dat bleek een 
goede voorbereiding voor het Nederlands 
kampioenschap schooldammen te Hoornaar, 
waar de twee welpenteams vierde en zevende 
werden.   

geleen
In de laatste week van juni zijn bij DVZ te 
Geleen de volgende jeugdspelers geslaagd: 
Wiersma-zwart: Nina Bockting en Nils Jansen. 
Sijbrands-wit: Ivar Jansen. Roozenburg-wit: 
Folkert Jansen.
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157. 1.38-33 28x39  2.48-43 39x48  3.30-24 48x30  4.35x11
158. 1.44-39 35x24  2.42-38 32x43  3.48x17
159. 1.32-27 21x32  2.31-27 32x21  3.34-29 24x33  4.42-38 

33x42  5.41-37 42x31  6.36x20
160. 1.29-24 20x29  2.30-24 29x20  3.27-22 17x28  4.39-33 

28x39  5.40-34 39x30  6.35x11
161. 1.29-23 19x26  2.36-31 26x37  3.48-42 37x48  4.39-34 

48x30  5.35x2
162. 1.22-18 13x22  2.28x8 19x39  3.45-40 2x13  4.40-34 

39x30  5.35x4
163. 1.25-20 26x28  2.20x18 13x22  3.39-34 28x30  4.35x4
164. 1.35-20 24x35  2.33-29 23x34  3.39x30 35x24  4.28-22 

17x28  5.32x12 8x17  
6.27-21 16x27  7.37-31 26x37  8.42x11
165. 1.11-7 1x12  2.29-24 20x29  3.39-34 29x49  4.41-37 

49x41  5.46x10
166. 1.28-23 19x28  2.30x19 14x23  3.27-22 28x17  4.26-21 

16x36  5.37-31 36x27  6.32x5
167. 1.39-33 16x49  2.29-24 30x28  3.37-32 49x19  4.32x1
168. 1.44-40 35x44 (op 38x49 volgt dezelfde combinatie) 

2.50x19 15x13  3.17-12 7x27  4.16x7 38x49  5.7-2 
27x16  6.2x27 49x21  7.26x17

< De ladderstand >

PrijSwinnaarS
de drie prijswinnaars 
zijn arman Sjachov, 
arwin lammers en 
harmjan lammers. van 
harte gefeliciteerd! 
het prijsje krijgen 
jullie binnenkort toe-
gestuurd. 

ijmuiden
De jeugdspelers die op 19 en 26 mei en 2 
juni voor de verschillende KNDB-diploma’s 
slaagden bij Damclub IJmuiden zijn: Wiersma-
wit: Dana van der Wiele, Rodney van Beilen. 
Wiersma-zwart: Rick Hartman, Berrie Bottelier 
en Felix van den Berg. Roozenburg-wit: Conall 
Sleutel. Springer-wit: Feroz Amirkhan

leeuwarden
In Leeuwarden  op de Prins Mauritsschool 
slaagden op 25 april 2006:
Wiersma wit: Roy Rizal en Daniël Deep Singh. 
Wiersma zwart: Mohamed Jaddioui, Kirsten 
Tjam en Faiza Elmi. Sijbrands wit: Michael 
Dreunhuizen. Sijbrands zwart: Elina Huynh.
Bij de jeugdleider van damclub De Oldehove 
slaagden op 10 mei 2006:
Wiersma zwart: Nick de la Fonteyne. 
Roozenburg wit: Geoffry de la Fonteyne. 
Roozenburg zwart: Wijnand Ankersmit.

renkum
Bij VRD in Renkum slaagden zes kinderen voor 
het Wiersma-wit diploma en vijf kinderen voor 
het Van der Wal diploma. De geslaagden zijn: 
Wiersma-wit: Jonathan van den Born, Max 
Mouthaan, Lion Mussé, Wesley Mussé, Lucas 
Schepers, Vick Spijkstra. Van der Wal: Daniël 
van Diepen, Job Sanderman, Ariejëla Scholten, 
Jordy Verstegen, Vivian Verstegen (foutloos!).

valkenburg
Eén keer per twee weken wordt op maandag-
middag na schooltijd gedamd op Basisschool 
St. Joseph in Valkenburg (Limburg). Meestal 
wordt eerst een damles gegeven en daarna 
worden er wat partijtjes gespeeld. Op 8 mei 
en 22 mei hebben in totaal 10 leerlingen het 
Van der Wal examen gemaakt. Dammeester 
Andy Damen kan tevreden zijn, want iedereen 
slaagde. De volgende dammers en damsters 
kregen het Van der Wal diploma uitgereikt: 
Paul van den Bragt, Sanne Thewessen, Lars 

Roks, Sophie van Aken, Zoë Smit, Noëlle Bar-
tels, Ruben Willems, Manouk Huiskens, Roel 
Robeers en Denvin Mehallaoui.

zegveld
Bij damclub Kijk Uit Zegveld werden op 
maandagmiddag 22 mei de jeugddamexamens 
afgenomen. Alle twaalf deelnemers hebben 
onder toeziend oog van de damdiplomaconsul 
van de DMH en naar volle tevredenheid van 
hun jeugdleiders Arie en Hennie de Bruin de 
jeugdddamexamens met goed gevolg afge-
rond. De geslaagde jeugddammers in Zegveld 
waren: Wiersma wit: Geert van Dam, Arjen 
Blok, Boaz Brak, Jaco Kastelein, Geert van 
Ingen, Matthijs Bakker. Wiersma zwart: Sylvian 
Lekx. Sijbrands wit: Huibert Brak. Sijbrands 
zwart: Peter de Bruijn, Stefan deVink, Geert 
Langerak. Roozenburg wit: Martin de Vink. 

ZEGVELD: Na afloop van de examens werden de 
deelnemers getrakteerd op een glaasje frisdrank en een zakje chips en kregen zij onder luid 
gejuich van familieleden, begeleiders en andere belangstellenden uit handen van Kijk Uit 
Zegveld-voorzitter Kristian Spaanderman hun jeugddamdiploma uitgereikt.

Geslaagd!

< Oplossingen serie 14 >

129 punten: Arman Sjachov
118 punten: Arwin Lammers en 
Harmjan Lammers
116 punten: Gideon de Bruin
115 punten: Jos Plijter
111 punten: Luuk Maters
109 punten: Roel v.d. Hek, Willem 
Stunnenberg, Michiel Torn, Arie 
v.d. Weteringh
108 punten: Bas van Velsen
107 punten: Jan Jaap de Heer
105 punten: Anne Wouda
104 punten: Hasmik Sjachov
98 punten: Thijs Alderliesten
97 punten: Michel Stempher
96 punten: Wout Aleven, Pepijn 
van den Brink, Arda Disveld
95 punten: folkert Jansen, Benja-
min Pruijs, Bertus Scheer
89 punten: Stephan de Boer
86 punten: Petra v.d. Groep
85 punten: Geoffrey Boere, Mar-
tin van Meerkerk, John B. Reade
84 punten: Thijs van den Broek, 
Dallas Koops, Sjoerd Rijpkema
83 punten: Benjamin Guicherit, 
Anne Molenaar, Hugo Molenaar, 
André de Raad, Wouter Sipma
80 punten: Bren Schaap
76 punten: Conall Sleutel
75 punten: René Alderliesten
73 punten: Steven Manders
72 punten: Arjan Bemelmans, 
Matthias Moesker, Ester van 
Muijen
71 punten: Bas van Engelen en 
Roald Looge
69 punten: Tobias Pohan 
Simandjuntak 
68 punten: Johan Ottens, Simon 
Verstegen
61 punten: Wouter van der Klis
60 punten: Lotte Aleven, Ralf 
Harsveld, Joppe Lemmen, Ritchie 
Wijnker  
58 punten: Romke Panstra en 
Ysbrand Panstra
57 punten: Kaspar Heijnen
52 punten: Thomas Vermeulen
51 punten: Max Vierhout
48 punten: Tim Hendriksen, Tom 
Janmaat, Dirk Joosten, Edith Rap, 

Jesse Tielens, Mike Wrede
47 punten: Niels Verboon
46 punten: A. finders
45 punten: Joey Nijstad
41 punten: Bas van Berkel
39 punten: Jarne Hammer
36 punten: Jesse van Beek, Bas 
van den Broek, Tim Endstra, Jho-
natan van den Hoorn, Richard van 
Kempen, Jannes Kromhout, Nick 
Reinink, Darren Spoor*, Pepijn 
Teunisse*, Rik Verboon
35 punten: Casey van Beek, 
Dylan van Schie, Aswin Witte
34 punten: Koos van Amerongen, 
Ruth Scholten, Maarten de With, 
Gerrit de Zwart
31 punten: Jan-Pieter de Baat
25 punten: Bart Turkenburg
24 punten: Jesse ten Berge*, 
Bastiaan de Gunst, Joeri 
Hezemans*, Ivar Jansen, Ronald 
Neijenhuis, Thijs Spreen Brouwer
23 punten: Martijn de Leeuw, 
Ries Uittenbogaard, G. Zwaferink
22 punten: Dirk-Jan Dekker, Jaco 
Hardenbol, Corné Leeuwestein, 
Timon Stolk
18 punten: Bart van Zon en Koen 
van Zon
17 punten: Larissa Schimmel en 
Dennis Stevens
12 punten: Sander van den 
Broek*, Davey Crooy, Ben End-
stra, Toby Hendrikman*, Willem 
Hoek, Joris Ketelaars, M. Kroeske, 
Lisa Moss, Jasper Munnichs*, Erik 
van Rossum
11 punten: feroz Amirkhan*, 
Geoffrey de la fonteyne, Gerwin 
Schimmel 
10 punten: Guido v.d. Burgh, H. 
Groeneveld, Dennis de Wit
9 punten: Michelle Roumans
7 punten: Bart Plieger en 
Roeland Plieger
6 punten: Arlieke Mourven* 
5 punten: Wesley Lichtendonk 
en Jonathan Verstegen
4 punten: Darius Lamochi
2 punten: Colin Kerkhof

verzin een 
nieuwe 
naam!

Jullie hadden natuurlijk 
al lang gemerkt dat de 
opgaven in deze rubriek 
best lastig kunnen zijn. 
De rubrieksnaam “Voor 
de beginner” is niet echt 
goed gekozen. Vanaf de 
volgende serie wil ik 
een nieuwe naam voor 
de rubriek. Weet jij een 
goede naam? Stuur ‘m op. 
De winnende inzender 
ontvangt een leuk prijsje.
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roy liem-kon-tja 
nieuwe dooworld 
kamPioen
Het negende Dooworld jeugddamtoernooi 
dat op 17 juni j.l. in Den Ilp werd gespeeld is 
overtuigend gewonnen door Roy Liem-Kon-Tja 
uit Den Haag. Hij stond in de hoofdgroep slechts 
een punt af aan de plaatselijke favoriet Thomas 
Vermeulen, die een goed toernooi als beste 
Noord-Hollander op een 3e plaats beëindigde. 
De prijzen in de overige groepen werden keurig 
verdeeld over de deelnemende verenigingen. De 
top 3 in iedere groep ontvingen mooie bekers. 
Voor de overige deelnemers had de organise-
rende vereniging Ons Genoegen vanwege het 
WK voetbal voor fraaie medailles met oranje 
linten gezorgd. 
Aan het toernooi hebben 61 kinderen van 14 
verenigingen  deelgenomen. Het Dooworld-
toernooi was tevens het vijfde toernooi om 
de Noord-Hollandcup. Na eerdere toernooien 
in IJmuiden, Enkhuizen, Assendelft, Heerhu-
gowaard is Ritchie Wijnker uit Den Helder de 
nieuwe winnaar van de Noord-Holland cup. Hij 
bleef Roy Coster uit Heerhugowaard en Thomas 
Vermeulen uit Den Ilp voor. De winnaar was 
vanwege zijn deelname aan het NK sneldammen 
in Heino zelf niet aanwezig om zijn prijs in ont-
vangst te nemen en heeft de supergrote cup via 
de jeugdleider van HDC Den Helder ontvangen.
    
winnaars 9e dooworld jeugddamtoernooi
Groep 1: Roy Liem-Kon-Tja (DV Den Haag). 
Groep 2: Roy Coster (SNA). Groep 3: Maaike 
Kamer (DEZ Reeuwijk). Groep 4: Balal Moennoe 
(Hiltex). Groep 5: Bram Scholten (DC Purmerend). 
Groep 6: Wesley v.d. Meulen (DCA Amstelveen). 
Groep 7: Jarno Goevert (SNA). Groep 8: Ali 
Fthalla (ADC Alphen). 

-> Een verslag en foto’s van dit NK 
welpen staat op www.damz.nl en op 
http://home.hccnet.nl/n.j.leemberg/
enkhuizerdamclub

NK WElPEN 2006  PlaaTS PT
1 Wopke de Vries Drachten 15
2 Jannes Kromhout Bennekom 14
3 Martijn van IJzendoorn Wateringen 13
4 Henk Jan Merkus Barneveld 12
5 Bart Bikker Noordeloos 12
6 Sander van den Broek Tilburg 11
7 Larissa Heshusius IJsselstein 11
8 Wilco Kruijer Heerhugowaard 11
9 Roeland Evers Hijken 11
10 Alex Ketelaars Soest 9
11 Cedric Sullivan Groningen 9
12 Mark Looman Wamel 9
13 Gerlinda Schaafsma Lunteren 9
14 Charlotte Kuilder Westerhaar 9
15 Barry Jak Heerhugowaard 9
16 Koen van Zon Dongen 9
17 Sjoerd Koudijs Bennekom 8
18 Thomas van der Klis Alphen a/d Rijn 8
19 Jaco Kastelein Zegveld 8
20 Bart Turkenburg Bennekom 8
21 Ivar Jansen Geleen 7
22 Marije Noordhoek Wolphaartsdijk 7
23 Erik Houwaart Katwijk 6
24 Hessel van der Hoorn Assendelft 5
25 Eveline Wiering Bovenkarspel 4
26 Mieke Koopen Enkhuizen 0

Martijn Wopke Jannes

Wopke de Vries wint NK welpen

In de zomervakantie werden Europese Kampioenschappen 
gedamd in Estland. Heike Verheul werd daar kampioene 
bij de meisjes pupillen!!! Dat was nog nooit een 
Nederlands meisje gelukt. Toen Heike nog niet eens thuis 
was, werd ze al geïnterviewd door journalisten. Thuis stond 
de filmploeg van het Jeugdjournaal op haar te wachten. Er 
was nog meer succes. Roel Boomstra won het zilver bij de 
jongens pupillen. Vorig jaar werd Roel ook al tweede.

-> Meer over het EK vind je op www.damz.nl

Heike Verheul is 
Europees Kampioene!

KijK VOOr AllE DAmNiEuWtjEs OP WWW.DAmZ.Nl
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d a m k a l e n d e r

actuele kalender
op internet:

www.kndb.nl

 = jeugdevenement

sEPtEmBEr 2006
16 Nationale Competitie 

1e ronde.
16  Reeuwijk. 5e Reeu-

wijks Jeugdtoernooi. H. de 
Knikker (0182) 39 32 75.

23  Huissen. Centrale 
training junioren, pupillen 
en meisjes.

24 Huissen. Centrale training 
subtop, vrouwen en aspi-
ranten.

24  IJmuiden. Van der 
Wiele jeugdtoernooi. 
W. Winter (0626) 71 27 93.

30 Nationale Competitie 
2e ronde.

OKtOBEr 2006
7  Clubcompetitie junio-

ren, aspiranten en pupillen.
14 Nationale Competitie 

3e ronde.
17-20 Lent. Plus minus 55 toer-

nooi. J. Janssen (024) 323 
75 64.

18-21 Amersfoort. 26e Open 
Damkampioenschap. M. 
Everloo (033) 480 84 59.

21  Huissen. Centrale 
training junioren, pupillen 
en meisjes.

21-29 Amsterdam. Bijlmer-toer-
nooi. A. Mohamedjoesoef 
(020) 368 11 37.

22 Huissen. Centrale training 
subtop, vrouwen en aspi-
ranten.

22  IJmuiden. Van der 
Wielen jeugdtoernooi. W. 
Winter (0626) 71 27 93.

28 Nationale Competitie 
4e ronde.

30-8/11 Zaandam. NK vrouwen.

NOVEmBEr 2006
4 Bondsraadsvergadering.
4  Selectiedag centrale 

trainingen.
11 Nationale Competitie 

5e ronde.
12-18 Liberec (Tsj). EK veteranen.
18  Huissen. Centrale 

training junioren, pupillen 
en meisjes.

19 Huissen. Centrale training 
subtop, vrouwen en aspi-
ranten.

19  IJmuiden. Van der 
Wiele jeugdtoernooi. W. 
Winter (0626) 71 27 93.

25 Nationale Competitie 
6e ronde.

DECEmBEr 2006
2  Clubcompetitie junio-

ren, aspiranten, pupillen en 
welpen.

3 NK rapid voorronde.
9 Nationale Competitie 

7e ronde.
10  IJmuiden. Van der 

Wiele jeugdtoernooi. W. 
Winter (0626) 71 27 93.

10-23 Dakar (Senegal). Olympi-
ade.

16 CAT/CJT - Surinaamse 
spelers in Nederland.

17 NK rapid finale.
28 Wamel. 29e Open Snel-

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

30 ‘s-Gravenpolder. 2e PWG 
damtoernooi. J. Veerhoek 
(0113) 64 96 82.

jANuAri 2007
6-7 Halve finales algemeen en 

vrouwen.
6 Woudsend. 50e Damdag 

Woudsend / Nieuwjaars 
Jubileum Damtoernooi. S.S. 
Reekers (0514) 59 16 39.

13 Nationale Competitie 
8e ronde.

20-21 Halve finales algemeen en 
vrouwen.

21  IJmuiden. Van der 
Wiele jeugdtoernooi. 
W. Winter (0626) 71 27 93.

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.
17 Hardenberg. Wildkamp 

Damtoernooi. H. Veltink 
(0523) 26 27 81.

24 Halve finales algemeen en 
vrouwen.

24 Sneek. Lankhorst-toernooi 
(jeugd en senioren). T. 
Holkema (0515) 41 33 13.

24 Strijen. 1e Open sneldam-
kampioenschap Hoekse 
Waard. K. Osté (0186) 57 
35 36.

25 Halve finales algemeen en 

vrouwen barrages.

mAArt 2007
3 Nationale Competitie. 

11e ronde
4  IJmuiden. Van der 

Wiele jeugdtoernooi. W. 
Winter (0626) 71 27 93.

10 Nationale Competitie 
promotie/degradatie.

10 Bondsraadsvergadering.
17 Centrale training subtop, 

vrouwen en aspiranten.
18  Centrale training juni-

oren, pupillen en meisjes.
24 Nationale Competitie 

promotie/degradatie.
24 Heino. Damdag. J.f. Ger-

ritsen (0572) 39 23 02.
31-14/4 NK algemeen.
31  Halve finale NK meis-

jes welpen en pupillen.

APril 2007
6-7  Halve finale NK pupil-

len.
6-7  Halve finale meisjes 

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

vrouwen en aspiranten.
22  Centrale training juni-

oren, pupillen en meisjes.
28  Nationale Jeugddam-

dag.
28 Andijk. Damdag. S. Laan 

0228-515123.

mEi 2007
1-5  Halve finale NK junio-

ren.

1-5  Halve finale NK aspi-
ranten.

1-5  NK pupillen.
2-5 Bunschoten. 8e Barnsteen-

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

11-2/6 Hardenberg. WK Dammen 
2007. H. Boers (038) 386 
83 15.

12 KNDB-beker 1e ronde.
12  Halve finales school-

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

gorieën.
26 KNDB-beker 2e ronde.

juNi 2007
2 Centrale training subtop, 

vrouwen en aspiranten.
3  Centrale training juni-

oren, 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
14-21 Den Haag. DNC Open. 

A. Kruyshoop (0640) 01 86 
52.

22-28 Nijmegen. Nijmegen Open. 
P. Visser (026) 325 68 69.

Organisatoren kunnen hun informatie doorgeven aan het bondsbureau, 026-4952309 of 
bondsbureau@kndb.nl. Indien bij een evenement in deze damkalender geen contactpersoon 
vermeld staat, is informatie te verkrijgen bij het bondsbureau van de KNDB.

Toernooien, TraininGen en weDsTrijDen

Het C.B.P.-toernooi van DDC is in de loop der jaren een begrip geworden. Rond 
het weekend van Pinksteren komen jaarlijks zo’n 40 dammers – voornamelijk uit 
Overijssel en Gelderland – in Deventer bijeen, om er weer een geslaagd evenement 
van te maken. Dat lijkt al jaren te lukken en mag van de organisatie ook jaren zo 
doorgaan.

Gerrit Wassink won voor de tweede achtereenvolgende keer het C.B.P.-toernooi. Reeds in de voorlaat-
ste ronde was hij zeker van de eerste plaats met drie punten voorsprong op de achtervolging, daar kon 
de verliespartij in de laatste ronde tegen de als tweede geëindigde Henk Kleinrensink niets meer aan 
afdoen. 

Meer over het C.B.P.-toernooi is te vinden op: www.deventerdamclub.nl

gerrit waSSink wint c.b.P. toernooi
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wim van mourik
sT. jacobslaan 94
6533 bv nijmeGen

(024) 356 52 32

c u r i o S a

< De ontdekking van een dambord >

De ontdekker van dit oude dambord is Hidde Risselada. 
Bij een verjaardag kwam hij in gesprek met een ons on-
bekende dame die een oud dambord thuis had. Risselada 
onderkende uit hetgeen zij hem vertelde dat het een 
bijzonder bord betrof. Hij kwam overeen dat hij het bord 
enige tijd mocht lenen en nam het mee om met Sietse 
Nagel te bekijken. 

De dambordkant heeft een gesleten 100-veldenbord, 
aangebracht met witte en zwarte verf. Om het speelveld 
is een brede witte rand aangebracht met een sierlijk krul-
lende lijn in groen. De achterkant is zoals gebruikelijk bij 
gedateerde borden het meest interessant.
Normaal gesproken verwachten we hier een molenspel, 
met of zonder diagonale lijnen. Een enkele keer echter  
komen we geschilderde voorstellingen tegen zoals het 
19e eeuwse dambord van gebakken aardewerk tegels 
van Christoffel Bisschop in het Fries Museum, waarop 
een landschap met molen is geschilderd ( zie Het Nieuwe 
Damspel: 1985-3-72). Of zoals een 18e eeuws 100-velden 
dambord met Rococo-versiering een geschilderde dam-

voorstelling heeft (particulier bezit- zie HND: 1983-1-24). 
Soms zien we een opgeplakt papieren ganzenbord op 
een dambord. Of een 64 veldenbord, mij bekend, dat van 
een vogel is voorzien.  
Hier echter zien we een geheel nieuw tafereel: een soort 
paardenracespel. Een paardenhoofd en hals naar links 
afgebeeld in het centrum van het bord. In een smalle 
groene cirkel staan de letters F.F.A  en het jaartal 1871 
geschilderd.  Tussen de groene cirkel en de bordrand vol-
gen drie circulaire banden verdeeld in vlakken. De eerst-
volgende band is verdeeld in 32 langwerpige vlakken. Of 
deze kleine vlakken alleen voor sier zijn of ook daadwer-
kelijk dienen als speelvelden is een nog te beantwoor-
den vraag. De daarna volgende twee banden zijn ieder 
verdeeld in acht speelvelden. Alle genoemde speelvelden 
zijn afwisselend ofwel geel ofwel oranje/rood van kleur. 
De hoeksegmenten hebben een groene ondergrond met 
een op de foto niet goed zichtbaar bruingekleurd blad- 
of rankenmotief.  De randlijst heeft een profiel, zoals we 
zien bij veel Friese borden. Risselada en Nagel troffen 
twee letters aan ingekrast in het bord: de initialen F en 
D.  De eigenaresse werd om een mogelijke betekenis ge-
vraagd. Deze initialen moeten van Feike Damstra (gebo-
ren 25-10-1877) zijn, de pake van haar ex-echtgenoot. Of 
en welke speelstukken dienst deden bij het paardenspel 
is niet bekend. Er zijn geen dobbelstenen aanwezig.

< De speelstukken >

De 2 x 20 schijven met circulair motief zijn opgeborgen 
in een kistje dat bestaat uit een blok met twee rijen van 
vier uitfreesde gaten. Per gat kunnen 5 schijven worden 
geplaatst. Het kistje is voorzien van een schuifdeksel 
waarop de afbeelding van een vrouw. Het zou een godin 
kunnen zijn met een tros druiven. De ouderdom van het 
kistje en schijven lijkt in overeenstemming met het bord. 
Het toeval wil dat Leen en Ria de Rooij mij een opberg-
kistje met schijven van dit type schonken voor mijn col-
lectie. Herkomst echter niet Friesland, maar Brazilië. 

oProeP oude damborden heeft SucceS

In de vorige rubriek werd een oproep gedaan om oude damborden te melden. Dat heeft tot nu toe al 
nieuwe borden opgeleverd met de jaartallen 1842 en 1853. Na het vergaren van verdere gegevens en 
goede foto’s zullen deze in de komende tijd worden afgedrukt in deze rubriek. Nu aandacht voor een 
dambord dat via Damforum Fryslân en FMJD-forum al bij meerdere dammers bekend is. Sietse 
Nagel berichtte mij er over in 2005.

DAMBORD, 100 VELDEN, ZWART/WIT, FRIESLAND

PAARDENRACESPEL? , INITIALEN F.F.A., DATERING: 1871, FRIESLAND

< Oproep oude borden >

Weet u nog meer oude damborden ?
Graag een seintje naar Wim van Mourik.
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wim van mourik

P a n o r a m a
 a f l e v e r i n g

 5 7
De gedachte dat hier dammen is afge-
beeld kwam bij mij op en mogelijk ook 
bij andere dammers. We zijn besmet 
met de gedachte dat het spel dat we 
spelen hier wel zal worden gespeeld. 
We zien een bord met schijven en dus 
zal het wel dammen zijn?  Maar is het 
ook dammen als er geen velden zijn te 
zien?

De met “Petrus van Aelst” ( 1502-1550) 
en “inv. & f.” gesigneerde tekening 
werd aangetroffen in: Max J. Friedlän-
der, Early Netherlandish paintings, Jan 
van Scorel en Pieter Coeck van Aelst, 
Vol XII, 1975, plaat 85. De datering 
op de achterzijde van de tekening:  
Petrus Koeke van Aelst f. 1529  is van 
Cornelis Ploos van Amstel (1726-1798). 
Belangrijk Nederlandse kunstverzame-
laars in zijn tijd. De titel: “The prodigal 
son (?).”  “A young man engaged in a 
board game in the company of three 
women.” Met een vraagteken geeft 
de schrijver al aan dat er twijfel is aan 
het thema: De verloren zoon. In cor-
respondentie met het museum wordt 
er in wisselende bewoordingen over 
de tekening geschreven: “Gezelschap 
in interieur ( De Verloren zoon).” Maar 
ook: “Jonge man aan bordspel.” Bij de 
toegezonden afbeelding volgde: “Gen-
rescène met een boer in een herberg.” 
Genoeg redenen om het museum te 
vragen om meer achtergrondgege-
vens. Op de inventariskaart bleek als 
onderwerp vermeld: “De marktboer 
aan de speeltafel. Voorheen beschreven 
als: de Verloren Zoon.” Het thema van 
De Verloren Zoon heeft blijkbaar geen 
stand gehouden.  

< Het  tafereel >
De tekening beeldt een verhaal uit, 
waarin  open- of verborgen symboliek 
is verwerkt, die de 16e eeuwer wel 
begreep. Stille wenken die op een verborgen 
moraal duiden: verwijzingen naar ondeugden, 
erotiek, ijdelheid en vergankelijkheid van het 
leven. De kaart van Boijmans geeft aan: “ In 
een duister vertrek zitten een man en een 
vrouw een bordspel te spelen aan een tafel. 
De man zit links van de tafel en heeft een 
onverzorgd uiterlijk, lange ongekamde haren 
en een gat in zijn broek. Hij pakt een kip uit 
het mandje dat naast hem op zijn bankje 
staat. De vrouw tegenover hem int het geld 
dat ze blijkbaar met het spel gewonnen heeft. 
Achter de man staat een vrouw met een kan in 
haar linkerhand. Ze legt haar rechterhand op 
zijn schouder. Rechts op de achtergrond staat 
een jonge vrouw die op een lange lat wijst. Op 
de achtergrond een schouw met een fries van 
dansende putti.”

Afgeleid uit de symboliek: De man heeft zich 
ingelaten met een stel “dames”(is losbandig);     

nieuwe onTDekkinGen  2

dammen in 1529 door Pieter 
coecke van aelSt ?

PIETER COECKE VAN AELST, 1529, 

GRAUW PAPIER, PEN IN BRUIN, GEWASSEN, WIT GEHOOGD,  

MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN, INV. NO.MB 330.

hij zal armoede lijden [een gat in zijn linker 
broekspijp] want hij is berooid (is zijn geld 
kwijt aan de dame en moet zelfs zijn handels-
waar, zijn kip, afstaan); hij is zich te buiten-
gegaan aan drank (drinkkan); heeft de liefde 
bedreven (de kip en de putti = godjes van 
de liefde op de schoorsteen); heeft schulden 
(deze staan op de lat geschreven).

< Het bord >
We zien een plat bord met een naad. Vermoe-
delijk duidt dit op een opvouwbaar bord, hoe-
wel er ook niet opvouwbare borden bestaan 
gemaakt uit  èèn, twee of meer dikke planken 
waarbij naden zijn te zien. Een opengevouwen 
bord wil vrijwel in alle gevallen zeggen dat er 
sprake is van triktrakspel, een uitzonderlijke 
tekst van Daniel Marin (1637) daargelaten, 
waarin de buitenkant triktrak heeft. Op het 
bord liggen losse schijven en enkele schijven 
op elkaar. Een borddeel ligt schuin omhoog 

op de voet van de kandelaar. Mogelijk nog 
een verborgen teken dat het om een inklap-
baar triktrakbord gaat of het zegt iets over 
het afglijden van de man. De vrouw heeft in 
haar rechterhand een klein voorwerp, kleiner 
dan de schijven op het bord. Een dobbelsteen 
lijkt dus aannemelijk. De munten bij het bord 
karakteriseren het gokken bij het triktrakspel.

Conclusie: Het spelbord op tafel is een triktrak-
bord. 

LIT: GER LUIJTEN, A.W.F.M.MEIJ, FROM PISANELLO TO CE-

ZANNE, MASTER DRAWINGS FROM THE MUSEUM BOIJMANS 

VAN BEUNINGEN, ROTTERDAM, 1990, 16
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