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Van de redactie…
Weer is het hem gelukt. Voor de vijfde keer op rij behaalde Kees Thijssen de nationale titel. Kees, gefeliciteerd! Van 12 mei tot en met 2 juni kunt u Kees weer in
actie zien tijdens het WK in Hardenberg. Komt u ook om de Nederlands kampioen,
Auke Scholma en Jeroen van den Akker aan te moedigen? Als u langskomt, kunt u
gelijk de nieuwe elektronische damborden bewonderen. Meer hierover op pagina
7. Daarnaast in dit nummer wat meer aandacht voor de sponsoren van de KNDB
en Het Damspel. Verder was Fred Ivens op de reünie van de Vriendendamkring en
vraagt Leen de Rooij zich af waarom er zo weinig vrouwelijke problemisten zijn.
Kortom: genoeg te lezen!
Astrid van der Stelt
redactrice Het Damspel
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Uw toernooi in Het Damspel?
Neem contact op met de redactie.
(sponsor)

Deze full colour editie van ‘Het Damspel’ wordt mede mogelijk
gemaakt door Wildkamp BV, hoofdsponsor van het
WK Dammen 2007 in Hardenberg. Wildkamp is
Nederland’s breedst gesorteerde distributeur van
kunststofleidingsystemen,
technische
artikelen.
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Kees Thijssen

viert lustrum met vijfde titel op rij

door Gert van Willigen

Ondanks een korte voorbereidingstijd slaagden DVSB
en Evert Davelaar erin om voldoende sponsorgeld bij
elkaar te sprokkelen en geschikte locaties te vinden. De
spelers overnachtten in een bungalowpark, waar ze met
z’n tweeën of drieën een huisje deelden. De speellocatie
werd de Stayokay in Soest (de voormalige jeugdherberg):
stil maar een beetje klein. De meeste toeschouwers (vaak
meer dan 100 tegelijk) bleken echter, net als vorig jaar,
achter de computer te zitten. Dit was uiteraard weer te
danken aan de semi-live berichtgeving: al tijdens de partijen werden de zetten op de speciale toernooiwebsite
gepubliceerd, die ontworpen was door Arjen de Mooij.
Tijdens het toernooi waren Eric van Dusseldorp en Wiesje
Kroesbergen (de vrouw van Michiel) de webmasters.
Eric maakte ook een aantal analyses en Wiesje hield zich
vooral bezig met het invoeren van de zetten, maar eerst
moesten die overgeschreven worden van de notatiebiljetten van de spelers. Vooral Teus de Mik slaagde daar
wonderwel in, ondanks het beroerde handschrift van
sommige spelers.

Bij de opening zorgde Evert voor hilariteit door de spelers te vergelijken met de doelgroepen van de Stayokay:
kasteelheren, wandelaars/fietsers en liefhebbers van
stedentrips. De opening werd aangegrepen om een
aantal prijzen uit te reiken: Frank Teer gaf namens de
FMJD diploma’s aan Jeroen van den Akker (GMI), Bennie
Provoost (MF), Eric van Dusseldorp (MF) en Evert Davelaar (internationaal arbiter); Marcel Kosters reikte de promotieprijs van 2006 uit aan Anton van Berkel die goede
resultaten boekte bij het NK van 2006, kampioen werd
met zijn club en Rapidkampioen van 2006 werd maar
vooral opviel door de verbetering van het wereldrecord
simultaandammen.
Er werden op drie dagen twee rondes gespeeld en op de
andere zeven dagen telkens één ronde. Het speeltempo
was eerst 2 uur voor 50 zetten, dan 1 uur voor 25 zetten
en dan 20 seconden per zet. De regels voor het bepalen
van de eindstand waren wel veranderd; plusremises en
minremises gaven de doorslag bij spelers met evenveel

De top drie van het NK
ontvangt een vogelhuisje;
het symbool van het
komende WK.
foto cor de rooij

Lees verder op pagina 4 >>
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Kees Thijssen werd met vier overwinningen overtuigend
kampioen met twee punten voorsprong op zijn achtervolgers; net als vorig jaar was hij na de voorlaatste ronde al
niet meer in te halen. Dit is zijn vijfde titel op rij en daarmee evenaart hij het record van R.C. Keller, die van 1936
tot en met 1940 kampioen werd. Auke Scholma, die als
enige Kees Thijssen een minremise bezorgde, leek na verlies van Alexander Baljakin in de tiende ronde uitgeschakeld voor een WK-plaats, maar werd na een eindsprint
toch nog tweede. Jeroen van den Akker begon sterk en
stond het hele toernooi in de kop. Zijn derde plaats was
geen grote verrassing maar wel het beste NK-resultaat in
zijn carrière. Alexander Baljakin viel, net als vorig jaar, net
buiten de boot; hij haalde evenveel punten als de nummers twee en drie maar minder overwinningen. Maar het
verschil was miniem: als hij in de elfde ronde van Leopold
Sekongo had gewonnen… In elk geval plaatste hij zich
rechtstreeks voor het NK van volgend jaar.
Bij de sluiting reikte de heer Porte, directeur van de
voornaamste sponsor Rabobank Soest Baarn Eemnes, de
prijzen uit. Ook de WK-organisatie was aanwezig om
de geplaatste spelers in de bloemen te zetten. In het
traditionele slotwoord namens de spelers onthulde Auke
Scholma waar hij de inspiratie vandaan had gehaald voor
zijn uitstekende prestaties: hij was er getuige van geweest dat er in het weiland naast de bungalows die week
een veulen was geboren. Hij bedankte ook de arbiters
Evert Davelaar en Cor van Rooij.
Hiernaast volgen een paar fragmenten uit het toernooi
(met dank aan Eric van Dusseldorp).
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Diagram 4

Ronde 3 Michiel Kroesbergen – Anton van
Berkel Na 18-23 kan wit
niet opvangen met 42-37
omdat zwart dan na het
slaan in het voordeel komt
met 12-18. Het is dus tijd
voor een list: 35-30 23*32
(beter dan 24*35), 34-29
25*23, 33-28 22*33, 38*7
en na 8-12, 7*18 24-29!
stond het weer gelijk.

24*33, 4*36 11-17, 39*28.
Als zwart nu de dam vangt
met 3-9, 36*4 8-13, 4*11
6*17 staat hij zeer goed.
Ron speelde echter 16-21
en liet het remise lopen.

Ronde 8 Bennie
Provoost – Alexander
Baljakin Wit zag dat zwart
na 16-11 wint door 30-34!
en offerde daarom terecht
eerst een schijf met 29-23!
18*29, 21-16. Zwart mag
niet opvangen met 13-18?
en heeft niet veel beter
dan 12-18, 16*7 17-22,
28*17 8-12, 17*8 13*11
met gelijke stand. Alexander probeerde echter te
profiteren van de tijdnood
van Bennie en nam grote
risico’s: 30-34, 16*9 34*21,
9-4 29*38. Met de stille zet
4-9 krijgt wit nu zo goed
als winnend voordeel,
maar vind zo’n zet maar
eens in tijdnood! Na 4-31
24-29, 44-40 38-43, 31-22?
slaagde zwarts tactiek en
kon hij het met een fraaie
combinatie uitmaken (zie
tweede diagram): 43-48!

Ronde 4 Anton van
Berkel – Ron Heusdens
(zie diagram 2) Wit
staat slecht en neemt zijn
toevlucht tot een wanhoopscombinatie: 29-23
19*26, 36-31 26*37, 34-29
22*31, 38-32 37*28, 33*4
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Diagram 3

Ronde 5 Jeroen van den
Akker – Peter Schuitema
Peter Schuitema kondigde
al tijdens de Halve Finales
zijn afscheid aan maar
plaatste zich op de valreep
voor het eerst voor het
NK. Hij groeide uit tot de
smaakmaker van het toernooi maar haalde weinig
punten. Hier verliest hij
door een combinatie die
Jeroen van den Akker
van Jan Peter Patist heeft
geleerd: 2-8? 17-11 16*7,
27-21 26*17, 37-31 36*27,
32*3.

Diagram 5

gerard jansen

alexander baljakin

Diagram 2

Kees Thijssen
Auke Scholma
Jeroen van den Akker
Alexander Baljakin
Gerard Jansen
Boudewijn Derkx
Michiel Kroesbergen
Hein Meijer
Sven Winkel
Leopold Sekongo
Ron Heusdens
Anton van Berkel
Bennie Provoost
Peter Schuitema

1+
1
•
1
2
1
1
1
1
11
0
0
0

Jeroen van den akker

Diagram 1

Naam

1•
1
2
1
11
1
0
0
0
0
1
2

sven winkel

kees thijssen
leopold sekongo

Speciaal aan dit toernooi was dat er niet alleen om het
kampioenschap gespeeld werd; de twee hoogst eindigende spelers zouden zich kwalificeren voor het wereldkampioenschap in Hardenberg, dat op 12 mei begint.
Kees Thijssen had zich als kampioen van 2006 al geplaatst
dus als hij eerste of tweede zou worden, zou nummer
drie zich kwalificeren.

peter schuitema

punten en overwinningen. Een plusremise haal je als
je drie schijven voorstaat, waarbij een dam voor twee
schijven telt. De pers had hier moeite mee en nam de
plusjes vaak niet over in de uitslagen; ook meerdere toeschouwers begrepen niet waarom de ene speler hoger
stond dan de andere. Bij bestudering van de eindstand
blijkt dat ook zonder de bepalingen met de plus- en min
remises precies dezelfde eindstand bereikt zou zijn, maar
dat is voor een deel toeval. Als het criterium ‘de meeste
overwinningen’ niet had bestaan was de eindstand wel
anders geweest en was Alexander Baljakin naar het WK
gegaan in plaats van Jeroen van den Akker. Wat wel
duidelijk is, is dat de partijen langer duren doordat er
in remisestanden doorgespeeld wordt om een plusje te
halen: de partijen waarin dat lukte duurden gemiddeld
12 zetten langer dan de andere partijen; geen enkele
partij duurde echter langer dan 6 uur.

ron heusdens

Vervolg van pagina 3

boudewijn derkx

hein meijer

bennie provoost

anton van berkel

michiel kroesbergen

auke scholma
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foto’s peter derkx

22*6 (22*11 verliest ook)
19-24, 26*17 29-34, 40*29
24*11, 6*3 25-30, 3*34
48*25.
Ronde 9 Ron Heusdens
– Auke Scholma (zie
diagram 5)
38-33? is een blunder van
wit. Auke straft hem af:
13-18, 32-28 23*32, 31-27
22*31, 26*28 en schijf 6
loopt naar dam.
Diagram 6

Ronde 9 Hein Meijer
– Sven Winkel
Na 14-20? (beter is 14-19)
krijgt wit een uitgelezen
kans op winst: 34-30!
20-25, 28-23? En het werd
remise. Beter dan 28-23 is
29-23! 25*34, 23-18 12*23,
28*8 34-40, 8-2

Bennie Provoost zette zijn
partijen meestal goed op,
maar de scherpte ontbrak
om de kansen te benutten.
Zo ook hier: na 28-23 dreigt
wit een dam te nemen met
38-32 en 33-28. Hein Meijer
wilde hem niet toelaten
en speelde 10-14. Wit
vervolgde met het logische
41-36 maar sterker is 43-39.
Zo is 17-22 verhinderd door
34-30 en 37x6 en 17-21
door 23-18, 34-30 en 37x6.
De beste zet voor zwart is
dus 11-16. Wit speelt dan
41-36 om schijf 27 aan te
vallen. Zwart kan zich niet
met 17-21AB, 37-31 27-32,
38x27 21x32 verdedigen
wegens een 2-om-3 met 2318 en 24-19. Het alternatief
A8-12 is nauwelijks beter,
want na 23-19 14x23, 29x7
20x29, 34x23 2x11, 33-28
gaat schijf 27 verloren. Na
B2-7 is 33-28 weliswaar
verhinderd maar na 38-32
houdt wit voordeel.
Diagram 8

Diagram 7

Ronde 10 Bennie
Provoost – Hein Meijer

Ronde 13 Sven Winkel
– Auke Scholma
Met 18-23 spant zwart
een valstrikje; 42-38? en
wit trapt erin, 13-18, 22*2
11-16, 2*30 23-29, 34*23
25*41 en Auke gaat naar
het WK.

Mijn eerste keer...
Na afloop van de sluitingsceremonie
vroeg Gert van Willigen mij of ik iets
over het NK2007 kon schrijven voor
het Damspel. Op zeer korte termijn.
Op paasmaandag moest het klaar zijn.
Vooruit, dacht ik. Altijd leuk. Ik zou
het hebben over mijn ervaringen als
debutant. Gert zou een algemeen stuk
schrijven. Goed, ik mag het dus lekker
over mezelf gaan hebben.
door michiel kroesbergen

Aan het begin van het toernooi leek het mij wel aardig een dagboekje voor mezelf
bij te houden. Na twee dagen vond ik dit alweer minder aardig. Voor u nu hier die
twee eerste (en naar later bleek, énige) dagboekdagen:

< 27-03 >

Eerste ronde voor mij. Bennie speelt niet op zondag en wil vooruit spelen. Hij heeft
toch een tegenstander nodig. Ik was er als eerste bij. Levert me een rustdag op in
het loodzware programma. Een benauwde remise is het resultaat. Mijn eerste punt
op mijn eerste NK!
Bennie had al gegeten, ik nog niet. Bennie gaat toch gezellig mee met mijn speurtocht naar eten. Hij vraagt drie motoragenten die zich midden op het parkpad
bevinden waar een restaurant is. (Later horen we dat deze agenten er niet toevallig staan. De vorige dag bleek er een meisje aangerand te zijn in het parkbos. Auke
stelt later de terechte vraag aan mij: ’sinds wanneer zit jij hier al in het park?’)
Ze zeggen: links duur, rechts goedkoop. Op naar rechts dus. We beginnen onze
wandeling. We komen Boudewijn tegen. Vooruit, heeft ook al gegeten, maar wil
wel mee. Na veel langer dan de beloofde 200 meter gelopen te hebben komen
we aan bij het ‘goedkope’ restaurant. Goedkoop als in ‘minstens 20 euro voor een
gerecht’. Bennie en Boudewijn hebben al gegeten en gezien de prijzen kiezen ze
voor stokbrood met kruidenboter. Als voorgerecht, hoofdgerecht en dessert... Ik
geniet ondertussen van kalkoenmedaillons in een lekker sausje. Verschil moet er
zijn.

Lees verder op pagina 6 >>
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Vervolg van pagina 5

< 28-03 >

Ik word gewekt door een geluid dat klinkt als
mijn mobieltje waarvan de batterijen bijna
leeg zijn. Nader onderzoek leert dat het een
vogel is. De grote vraag: wie imiteert wie?
Samen met vrouw Wiesje zit ik in een bungalow. Wiesje kwam vanavond pas aan. Na
een lange reis wilde ze genieten van een
bubbelbad. De bubbels waren het daar mee
eens. Waarschijnlijk al lang niet gebruikt. De
bubbels waren zo enthousiast dat ze van geen
ophouden wilden weten. Terwijl Wiesje al lang
en breed aangekleed weer op de bank zat,
waren de bubbels nog vrolijk bezig. Speciaal
voor deze bubbels had Wiesje het water in bad
gelaten. Anders valt er weinig te bubbelen.
Maar toen moest het afgelopen zijn. Uit met
de bubbels. De bubbels luisterden niet. Na ongeveer honderd keer (ik heb het geteld, maar
kan er eentje naast zitten) op de OFF-knop ge-

Diagram 9

Ronde 11 Hein Meijer
– Peter Schuitema
Hein Meijer heeft dit
toernooi een paar sterke
partijen net niet tot winst
kunnen voeren. Juist in
de wedstrijd waarin hij
helemaal verloren komt te
staan slaat hij toe!
38...18-22? Zwart ziet de
komende ruil over het
hoofd. Gewoon verder
spelen met 38...15-20 en
wits puntje moet van ver
komen. Belangrijk hierbij
is dat 39.27-22 18x27
40.32x21 17x26 41.28-23
19x28 42.30x10 wordt
afgestraft door 42...28-33!
43.38x29 20-24 en vervolgens gaat zwart doorbreken over de linkervleugel
van wit. 39.27x18 12x23
40.28-22! 17x28 41.38-33!
28x39 42.34x43 25x34
43.40x18 24-29 44.32-27
29-34 Omdat wits plan
sowieso is om schijf 18 te
offeren zijn deze en de
komende zwarte zet twee
verloren zetten. Zwart kan
zich beter direct richten op
een doorbraak over wits
linkervleugel door 44...1923 45.18-12 7x18 46.27-21
18-22 47.21-16 23-28 etc.
45.27-21 15-20 46.18-12
7x18 47.21-16 19-23 48.1611 20-24 49.11-7 23-28
50.43-38 14-20 51.37-31

drukt te hebben toch maar de parkbeheerder
gebeld. Zou direct iemand sturen. Kwartiertje
later geklop. Hij loopt binnen, drukt op de
OFF-knop en warempel, de bubbels stoppen.
Altijd hetzelfde.
Maar ik moet terug. Naar het begin van de
dag! De opening verliep soepel en voor het
eerst in mijn damcarrière maakte ik mee dat
een openingsronde op tijd begon! Waanzin.
Resultaat vandaag was alweer een benauwde
remise. Al iets minder benauwd dan gisteren,
dus dat belooft wat.
Tot zover mijn dagboek. De lezer hoeft niet
bang te zijn dat ik hier al onze badbelevenissen ga onthullen. (Wacht maar tot de dvd
uitkomt!) Het dagboekje illustreert enkel
de instelling van een debutant: ontspannen
genieten van een geweldige nieuwe ervaring!
Nu: over naar serieuzere zaken...

< De lotgevallen van de debutanten >
Een van de drie debutanten. Ik had geen

24-29 52.7-2 28-33 53.2-24
33x42 54.24x47 34-39
55.47x15 18-23? Het aanjaageffect van de plusjes en
minnetjes! Zwart kan voor
de remise gaan met 55...3943, maar het lijkt erop dat
hij zelfs een minremise wil
voorkomen. 56.15-10 Ook
winst was 56.15-38 39-44
57.38-32 23-29 58.32-38
29-34 59.35-30! 34x25
60.45-40! 44x35 61.38-29!
56...23-29 57.10-15 29-34
58.15-4 9-14 59.4-18? Niet
de handigste. 59.4-27 en
zwart kan direct opgeven,
want na 39-44 volgt dan
weer dubbel teruggooien.
59...39-43 60.18x40 43-49?
Geeft wit toch nog de kans
om het snel af te maken...
61.40-44! 49x40 2-0

36.43-38 18-22! 37.28x17
11x22 38.38-33 6-11 39.3228 11-17 De witte stand
is een drama. Waar moet
hij heen?! 40.49-43 13-18
41.43-38 18-23 42.38-32 3-8
De witte stand doet pijn
aan de ogen. Ontsnappen
met 34-29 is niet mogelijk
vanwege 23x34, 19-23,
25-30 en 20x36! 43.48-42
8-13 44.42-38 20-24 45.3127 22x42 46.38x47 13-18
47.47-41 26-31 48.41-36 3137 49.32x41 23x32 Eindelijk
geeft wit het op. 0-2
Diagram 11
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Peter Schuitema en Boudewijn Derkx waren de
twee andere debutanten. Schuitema maakte
indruk met zijn doldrieste spel. Derkx maakte
indruk met zijn stérke spel.
Drie fragmenten van de debutanten. Allereerst een (tragisch) fragment van Schuitema.
Dit fragment handelt gelijk over het onderwerp ‘plusjes en minnetjes’. Ik ga over dat
onderwerp verder niets zeggen, daar laat
ik de ‘mensen met een mening!!’ maar over
vechten. (daar zijn er (helaas?...) altijd genoeg
van...)

nog steeds alle zojuist
genoemde problemen.
40...18-23 41.39-33 Dreigt
33-29 en 10-5. 41...23-28
42.33x22 17x28 43.3127 Dreigt 27-22 en 10-5.
43...13-18 44.10-5 Zwarts
dam kan nog steeds niet
ontsnappen, want: 46-37?
27-21! 47-42! 44-39! W+.
18-23 45.44-39 11-17 46.3631 8-13 47.39-34 13-18
48.14-10 17-21 49.24-20
21x32 50.20-14 Wit heeft
weer een schijf gegeven.
Daarvoor in de plaats
gaat hij een tweede dam
halen. De schijf op 14 is
daarbij belangrijk om zijn
al aanwezige dam op 5
te beschermen. 50...32-38

Het eindspel waar nu op
aangestuurd wordt gaat
verliezen voor zwart. Zwart
had nog tegen kunnen
stribbelen door 50...1621 te spelen. Idee achter
deze zet is 51.10-4 6-11!
52.4x2 18-23! =. 51.10-4
38-42 52.4x33 42-48 53.3429 23x34 54.31-27 46x10
55.5x40 48-26 56.33-44 26-8
57.40-18 8-3 58.18-13 3-12
59.13-9 12-3 60.9-25 3-12
61.25-3 12-18 62.44-22 1845 63.47-41 2-0
Na afloop werd ik door
Ron Heusdens gecondoleerd met mijn gefaalde
missie om allemaal paaltjes
te scoren...

< Pure chocolade voor Auke >

Diagram 10

Ronde 13 Ron Heusdens
- Boudewijn Derkx
Derkx had eerder in het
toernooi Jansen laten ontsnappen, maar in de laatste
ronde neemt hij dan toch
nog even een GMI te pakken. Hardhandig!
Derkx heeft als laatste zet
7-11 gespeeld. Behalve
sterk, ook handig, omdat
31-27 er nu eng uitziet in
verband met 3-9. Toch had
wit dit maar moeten spelen. In de partij komt wit er
niet meer aan te pas.

duidelijk doel. Of eigenlijk: gewoon punten
halen. Bewijzen dat ik op dit niveau thuishoor.
Nou, dat is gelukt. Ongeslagen en zelfs een
overwinning op GMI Jansen als toetje.
(Bennie Provoost deed vorig jaar iets soortgelijks. Tóen was het zíjn debuut. Tóen haalde hij
punten. Dit jaar wilde hij gaan voor méér. Dat
leverde helaas een paar nederlagen op.)

Ronde 13: Michiel
Kroesbergen – Gérard
Jansen De naam van mijn
bungalow was ‘Sperwer’.
Op Wikipedia (online-encyclopedie) lees ik dat dit een
roofvogel is die ‘jaagt vanuit de dekking’. Dat deed
ik deze partij. Vanuit de
dekking sla ik toe met een
actie die beide spelers een
dam oplevert. Probleem
voor zwart is dat zijn dam
geen bewegingsvrijheid
heeft en dat wit dreigt nog
veel meer dammen te gaan
halen.
38.30-24 12-18 39.48-42!
Dreigt de dam definitief
op te sluiten met 42-37!
39...32-37 40.42x31 Wit
heeft zijn minschijf weer
terug en zwart heeft

Als debutant is het ook leuk om te zien dat het toernooi
zo goed gevolgd wordt. Het gastenboek op de site staat
aardig vol. Ook op het fmjd-forum werd tijdens partijen
druk gediscussieerd over de afloop. Komisch daarbij was
dat Hanco Elenbaas steevast wanneer ik gewonnen stond
riep dat ik solliciteerde naar mijn eerste nul. Daar zit ook
wel iets in. Overmoedigheid is vaak oorzaak van verlies.
Zeker voor onervaren debutanten!
De site zelf werd goed gevolgd met regelmatig over de
honderd bezoekers tegelijkertijd. Het bezoekersaantal in
de speelzaal was de meeste dagen wat minder. De zaal
was niet al te groot dus misschien was dit maar goed ook.
Dat noopt mij direct te zeggen dat ondanks de kleine
speelzaal de organisatie goed in orde was. In korte tijd is
er een waardig NK uit de grond gestampt.
Een van de aardigste zaken was dat we dagelijks verse
broodjes aan de bungalowdeur gehangen kregen. Geweldige service. Andere ontbijtbenodigdheden konden
we gewoon bestellen. Auke Scholma verklapte op deze
wijze dat hij graag ontbijt met repen pure chocolade.
Dat de WK-organisatie het vast weet!
En voor ik het vergeet nogmaals: Kees, gefeliciteerd met
je titel! Auke en Jeroen, gefeliciteerd met jullie plaatsing
voor het WK! Het schijnt dat ook zíj eens debutanten zijn
geweest...

kort damnieuws

Primeur bij
WK in Hardenberg

Elektronische damborden
“Het zijn de mooiste damborden die er
bestaan!” Paul van de Veen is met recht
enthousiast over de elektronische damborden die
onder zijn leiding zijn ontwikkeld. Zodra de voorzitter
van de Overijsselse dambond PODB hoorde dat zijn
provincie het WK zou gaan organiseren, wilde hij alles op alles
zetten om te zorgen dat de borden er zouden komen. Het KNDBbestuur was op datzelfde moment op zoek naar een projectcoördinator
voor het al enkele jaren bestaande maar sluimerende project en met de
komst van Van de Veen ging het project daadwerkelijk van start.
< Illegale zetten >

Het bleek een megaproject te worden. Vijf
tot zes uur werk ging er voor ingenieur
en uitvinder Van de Veen dagelijks in het
project zitten en zijn taken werden uitgebreid met onder andere het ontwikkelen
van de software. Alles bleek ingewikkelder dan het in eerste instantie leek. De
firma DGT-projects had al schaaksoftware
ontwikkeld voor elektronische schaakborden. Maar alles eventjes aanpassen naar
het dambord zat er niet in. “Alle software
moest opnieuw ontwikkeld worden. Er
zitten namelijk fundamentele verschillen in de bewegingen die dammers en
schakers op het bord maken. Zo verplaatsen zij hun stukken, terwijl wij schuiven.
Dat doen we soms sneller dan het bord
kan signaleren,” ontdekte Van de Veen.
“Maar het is gelukt. Het bord kan alles
herkennen, ook ‘illegale’ zetten. Op het
dambord zijn verbazend veel handelingen
mogelijk die niet te noteren zijn. Het bord
registreert alleen, het is op geen enkele manier arbiter.” En dat is een grote
verbetering ten opzichte van de huidige
elektronische schaakborden en Russische
damborden.

< Bloopers >

De onderdelen van het nieuwe elektronische dambord komen vanuit de hele
wereld. Houten borden uit Spanje, schijven uit Frankrijk, spoeltjes uit China. Alles
werd in Nederland in elkaar gezet. Toen
de schijven waren geassembleerd, werden
ze tenslotte voorzien van groen vilt. Van
de Veen: “Dat vilt is één millimeter dik.
Een set schijven paste door dat extra vilt-

laagje helaas niet meer in een standaard
doosje. Er moesten speciale doosjes voor
worden gemaakt.”
Natuurlijk werden de borden ook uitgebreid getest. De testen met één bord
waren succesvol. “Maar de test met twee
borden ging eerst vreselijk mis. Er klopte
niets van de positie, er stonden dammen
waar ze niet stonden… Na een week van
wanhoop werd duidelijk dat een elektronisch dambord niet goed werkt, als het
uit ruimtegebrek op een kopieermachine
wordt gelegd die nog aanstaat…”

< Einde aan de bordenjongens >

Paul van de Veen:
“We willen indruk maken.”

Met de komst van de elektronische damborden komt er een einde aan het tijdperk van de bordenjongens en -meiden. In
plaats van bordenjongens, zien de spelers
nu alleen een kabeltje van het bord naar
de klok en ligt er een kabel door de speelzaal, waar alle borden op aangesloten
zijn. Van de Veen: “De klassieke demonstratieborden vereisten een oplettende
bediener, die urenlang geconcentreerd de
juiste zetten uitvoert. Dit is nu voorbij.”
Het voordeel is dat de toeschouwers – zowel in als buiten de zaal en op internet
– steeds de juiste, actuele stand zien.
Daarnaast presenteert de damsport zich
met de elektronische borden moderner en
professioneler naar de buitenwereld.
Overige medewerkers aan dit project: Elly
de Knikker (adviezen mbt vormgeving),
Huub van de Wetering en Wieger Wesselink (applet), Geb Kos (adviezen mbt
internet), Marcel Kosters (financiering,
adviezen en testen).

Van de Veen geassisteerd door KNDB bestuurders Marcel
Kosters en Gert van Willigen.
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Dames, aan de slag!
Leen de Rooij
Benonigaard 19
6831 BL Arnhem
L.de.Rooij@xmsnet.nl

Diagram 1
Mej. N. Buts

Diagram 2
Mej. A. Smid

Argeloos had ik boven deze rubriek gezet: “Dames, laat eens wat zien”. Maar ik bedacht me dat
deze zin kan worden uitgelegd als een seksistische opmerking. Voor je het weet, word je langs de
feministische meetlat gelegd en te kort bevonden.
Hoezeer je tegenover dames op je woorden moet letten,
bleek mij toen ik een poosje geleden een oproep deed
aan de “heren problemisten”. Dat kwam me op een boos
mailtje te staan van de hoofdredacteur (v). En een lid
van onze damclub (v) beschuldigde me van discriminatie!
Toch is het zo, dames. Jullie zijn ongetwijfeld lieftallige
wezens en de meeste van jullie zijn knapper en sommige
zelfs intelligenter dan de vertegenwoordigers van het
andere geslacht, maar … problemen maken kunnen jullie
niet. Althans, geen damproblemen. Hoe dat komt weet
ik niet. Ik wil ook geen redenen gaan verzinnen, want
alles wat ik beweer, kan tegen mij gebruikt worden.
Als ‘advocaat van de duivel’ heb ik geprobeerd het
tegendeel te bewijzen. Ik kwam niet ver, maar wil u toch
deelgenoot maken van mijn bevindingen.
In 1932 komen we (in Ons Damblad) voor het eerst de
naam van een vrouw tegen boven een probleem. Nellie
Buts uit Abcoude. Niemand heeft ooit meer iets van haar
vernomen. Haar prestatie was buitengewoon, want het
is vrijwel onmogelijk om het motief dat zij onderhanden
nam in schijvenstand te bewerken. Voor een beginner
is dat onbegonnen werk. Daarom is het de vraag of de
stand niet moet worden toegeschreven aan een grappenmaker als G.L. Gortmans, die verschillende pseudoniemen
gebruikte.
Halverwege de jaren ‘50 van de vorige eeuw komen we
de naam tegen van Atty Smid. Zij maakte behoorlijke
problemen en haalde zelfs een enkele keer een prijs binnen. Atty was de verloofde en later de vrouw van wijlen
Herman van Meggelen. Toen ik haar een keer ontmoette,
vroeg ik haar naar haar problematieke vaardigheden.
“Dat stelde niets voor,” was haar antwoord. “Alles was
gesouffleerd door Herman.”
Dat mijn dochter Petroeska (tegenwoordig Siccama-de
Rooij) wel zelfstandig het bord ontgon, verbaasde Carl

van Barneveld uit Amersfoort, toen we bij hem op bezoek waren. Petroeska was bezig een motief te bewerken, terwijl wij zaten te praten. Af en toe riep ik iets. “Je
kunt hem beter vanaf 22 laten komen.” “Zet zwart rechts
op slag.” Maar toch kwam er iets uit haar vingers. In
Turbodambase vinden we 60 problemen op haar naam.
Ze hield er al na een paar jaar mee op. “Gebrek aan talent,” vond ze zelf, want haar vader bleef te nadrukkelijk
op de achtergrond aanwezig.
In 1993 en 1994 verschenen er ineens twee componerende dames op het toneel. De kenners waren verbaasd over
de problematieke vaardigheden van de dames Dijkers en
Van Waterschoot. Ze bleven verscholen achter een waas
van geheimzinnigheid. Toen het eindelijk iemand lukte
om een van beide dames aan de telefoon te krijgen,
was haar reactie: “Damproblemen maken? O, dat is een
liefhebberij van mijn vader. Hij vindt het leuk om er soms
mijn naam boven te zetten.”
Mijn vraag is: Wie van onze lezeressen durft het aan om
mij een of meer problemen te sturen? Mocht het niet
lukken, dan verwacht ik deze keer wel een groot aantal
inzendingen van vrouwelijke oplossers.
De eerste vijf problemen staan op naam van vrouwelijke
problemisten. Uit eigen waarneming (nee, geen visitatie)
weet ik dat de makers van het tweede kwintet allemaal
van het mannelijk geslacht zijn.
Ook als u niet alle oplossingen kunt vinden, mag u uw
bevindingen insturen (tot een maand na verschijning van
dit nummer). Onder de oplossers wordt een jaarabonnement op Hoofdlijn verloot (waarde € 37.50 - 10
nummers) Geeft u wel aan als u al een abonnement op
Hoofdlijn hebt. Dan kunt u een (bescheidener) geldprijs
winnen.

Diagram 3
Mej. P. de Rooij

Diagram 4
Mevr. Dijkers

Diagram 5
Mevr. v. Waterschoot

Diagram 6
Jaap de Wit

Diagram 7
Nol Beemer

Diagram 8
Janus Wuijtenburg

Diagram 9
Arjen Timmer

Diagram 10
Leen de Rooij
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De oplossing van
het grappige
‘dam’probleem van
Pieter Kuijper luidde:
44,24,43x21 (over schijf
14) 19 (5 of 46) 46 of 5.
Winnaar van het abonnement op De Problemist werd Harmjan
Lammers uit Ede. Gefeliciteerd! Jan Uijterlinde
merkte op dat 34-45
niet tot een bijoplossing
leidt. Het probleem is
dus helemaal gaaf.
In een volgend nummer
krijgt u een poging van
Adrie van Outheusden
te zien om tot een
10x10 dammenprobleem te komen en dan
worden de problemen
op de eindslag vanaf
veld 38 over vijf stukken
tentoongesteld.

Jelle Wiersma pakt in de laatste ronde van het kampioenschap, in
een directe confrontatie met de titelhouder Taeke Kooistra, de titel.
In de voorlaatste ronde
moest Jelle Wiersma het
met wit opnemen tegen
Jouke Algra die op dat
moment nog anderhalve
punt voorsprong had en op
de titel af leek te stevenen.
Maar Algra verslikte zich in
de combinatieve vaardigheden van Wiersma die
met een prachtige swing
de stenen van het bord af
ratelde.
Algra speelde als laatste
zet 19-24

diagram 1
en er volgde een prachtige
combinatie: 37-32 24x44,

21-16 6x26, 40-34 44x24,
32-27 26x28, 33x11 1x21,
45-40 25x34, 39x26!!
Hiermee had Wiersma de
achterstand tot op een hal
ve punt ingekort en waren
zijn kansen toegenomen.
Algra moest het in de
laatste partij opnemen
tegen ondergetekende en
ook nu ging het tijdens het
openingsspel al fout, hij
raakte op schijfachterstand
en kon dit helaas niet meer
herstellen en ging strijdend
ten onder.
De strijd lag toen opeens
weer open en er verschenen drie nieuwe kanshebbers op de titel. De eerste
was Tjerk Wijbenga uit
Arum, maar hij moest
langzaam maar zeker het
onderspit delven tegen
clubgenoot Stoffel Bouma
uit Easterein. De andere
twee waren Jelle Wiersma
uit Wommels en 11-voudig
kampioen Taeke Kooistra

uit Hartwert die in een
directe confrontatie de
laatste ronde aan het doorworstelen waren. De partij
verliep als volgt:
01.32-27 19-24 02.31-26
24-29 03.39x19 13x24
04.33-29 Meestal werd hier
36-31 gespeeld, deze variant is van de laatste jaren
24x33 05.34x32 20-25
06.44-39 14-20
07.36-31 16x36 08.46x26
09-13 het lijkt hier duidelijk
positioneel beter om 35-30
etc te spelen 09.41-36
20-24 Ook nu had Wiersma
hetzelfde positionele ruiltje kunnen uitvoeren maar
hij is zuinig op zijn stenen
10.39-33 04-09 11.33-29
24x33 12.32x34 10-14
13.34-30 25x34 14.35x33
14-20 15.40-35 20-25
16.38-32 11-16 17.35-30
25x34 18.33x35 18-23 Hier
neem Wiersma duidelijk
risico door een schijf op
veld 23 te positioneren, het

advertentie

Apcare is een Managed Hosting Provider die professionele hosting-diensten combineert
met helpdesk en applicatiebeheer, waarmee een totaaloplossing geboden kan worden aan
klanten die hoge eien stellen aan beschikbaarheid, veiligheid en support. Zij is een partner
en preferred supplier van hosting & support-diensten voor topspelers in de markt van ASP’s,
system integrators en aanbieders van mobiele datadiensten.
Vanwege de continue groei van de organisatie
zijn er momenteel ondermeer de volgende vacatures:
Medewerker Helpdesk
Als medewerker helpdesk ontvangt u telefonische vragen en verzoeken van klanten op
het gebied van klachten of problemen, en informeert de klanten over het traject dat volgt.
Daarnaast meldt u de klantvraag in het ticket-intranetsysteem en kent u het ticket
conform prioriteit toe. Tevens is de medewerker helpdesk verantwoordelijk voor
uiteenlopende administratieve taken (bestelling kantoorbenodigheden, facturatie,
aanmeldingen kantoor etc.)
Functie-eisen
U heeft een afgeronden MBO/HBO opleiding in bedrijfskundige richting en veel affiniteit met
IT. Daarnaast heeft u een echte hands-on mentaliteit en bent u een organisatorisch talent.
Support Engineer (m/v)
Als Support Engineer werkt u zelfstandig en houdt u zich bezig met het beheren van ofwel
de Unix systemen, het netwerk en diverse ondersteunende diensten zoals loadbalancers,
back-up systemen, etc. ofwel het installeren onderhouden en beheren van werkplakken op
Terminal Servers farms, Exchange servers, SharePoint Services, ISA, AD en SQL Servers.
Tevens heeft u indien nodig de leiding over technische projecten bij een klant.
Functie-eisen
U beschikt over een opleiding op HBO niveau, bij voorkeur richting Informatica.
U heeft zowel werkervaring met programmeertaken als beheertaken en bij voorkeur
ervaring in zowel Unix als Windows systemen.
U kunt reageren op deze advertentie door uw CV te sturen naar sabine@apcare.net
Voor meer informatie over de functies kunt u contact opnemen met Apcare via 020 - 7159 400

kan nog wel eens lastpost
worden
19.35-30 09-14 20.42-38
17-21 21.26x17 Indien
Kooistra hier eerst nog de
tussenslag 31x11 1x21 in
had gebreid, was er een
kans op schijfwinst. Want
wanneer Wiersma deze
slag had geëindigd met
21x21 volgt er onherroepelijk 27-22, gevolgd door
de val van schijf 23!! 12x41
22.37x46 07-11 23.47-42
en hiermee gaat Kooistra
met 27-21 dreigen 13-18
24.38-33 08-13 25.42-38??

diagram 2
Wiersma had nu met 2-8
kunnen gaan dreigen met
23-28 waar geen kruid
tegen op was gewassen
want ook het jehovazetje
33-28 zou worden gepareerd door 5-10. Er volgde
het behoudende 14-20
26.30x10 15x04 27.48-42
02-07 28.33-29 (nu had
33-28 wel gespeeld kunnen
worden, gevolgd door

fries
dammen

marten walinga
buorren 10
8845 sg waaksens
martenwalinga@
hotmail.com
11-17 etc. 23x34 29.27-21
11x33 30.43x14 04x24
een schijfoffer maar met
kansen voor wit om er
positioneel voordeel uit te
halen
31.42-37 05-10 32.37-32
16-21 33.36-31 21x41
34.46x37 06-11 35.38-33
11-17 36.33x35 en de
verloren schijf is terug 1721 37.50-44 07-11 38.44-39
11-16 39.39-33 01-06 en
Wiersma heeft met deze
flankopbouw op het juiste
moment het voordeel
naar zich toe weten te
trekken, het schijnbare
voordeel van Kooistra op
zijn rechtervleugel wordt
overschaduwd door de
winnende flankopbouw
van Wiersma 40.35-30
24x35 41.45x25 21-26
42.33-29 26-31 43.37x26
16x36 en er is geen redden
meer aan 44.29-24 36-41
45.32-28 06-11 46.28-22
en met de slotcombi 10-14
47.24x02 41-46 is titelhouder Kooistra onttroond en
haalt Wiersma zijn tweede
titel binnen.
Le roi est mort, vive le roi!

Arbitersopleiding
De arbiterscommissie van de KNDB organiseert een
opleiding voor nieuwe arbiters. Deze opleiding is interessant voor degenen die als arbiter willen optreden
bij KNDB- of provinciale wedstrijden, maar ook voor
hen 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 drie zaterdagen, en wel 12
mei, 26 mei en 9 juni. De eerste twee data zijn de
cursusdagen (13.00 - 18.00 uur). Op 9 juni vindt het
examen (13.00 - 14.30 uur) plaats. De eigen bijdrage
voor deze opleiding is € 12,50. Reiskosten zijn voor
eigen rekening. Het is ook mogelijk om alleen examen
te doen. Dan is de eigen bijdrage € 7,50. Opgave is
mogelijk tot 5 mei De deelnemers krijgen ongeveer
een week van tevoren nog nader bericht over onder
meer de locatie. Die wordt vastgesteld als de woonplaatsen van de deelnemers bekend zijn. Gekozen
wordt dan voor een centrale plaats. Als de deelnemers
uit heel Nederland komen, is de cursusplaats waarschijnlijk Ede of omgeving. Voor meer informatie en
voor opgave: Hans Robben, Dubceksingel 118, 6716
RE Ede, 0318-690079, h.robben@tiscali.nl.
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zetje schrap!

opgaven serie 18:

Zetjes met een naam
Alex mathijsen
Lange Hezelstraat 113
6511 CG Nijmegen
06-24534195
alex@kndb.nl

Het damspel kent veel verschillende combinaties. Maar
sommige combinaties zijn net even belangrijker dan andere. Bijvoorbeeld omdat ze vaak voorkomen, of omdat
ze heel mooi zijn om te zien. Deze zetjes hebben daarom een eigen naam gekregen. Soms zijn ze genoemd
naar een dammer of naar een bepaalde slagvorm. In
deze serie zie je twaalf van zulke zetjes met een naam.
In elke stand geldt dat wit aan de beurt is en wint.
Dit keer kun je per diagram twee punten verdienen.
Voor de oplossing krijg je een punt, maar ook voor de

naam die bij het zetje hoort krijg je een punt. Om je te
helpen geef ik de namen waaruit je kunt kiezen.
Bij diagram 205 t/m 208: coup Raichenbach, coup royal,
coup Springer en coup Philippe. Bij diagram 209 t/m
212: zetje van Weiss, valluikslag, coup Napoleon en coup
Fabre.
Bij diagram 213 t/m 216: coup Raphaël, coup Manoury,
coup Turc en coup Deslauriers.
Als je een naam niet weet, vraag je het natuurlijk aan
je jeugdleider. En je kunt ook altijd nog gokken! Veel
succes en plezier!

< Spelregels voor
de laddercompetitie >

• Inzenden voor 6 mei 2007
anders tellen je oplossingen niet mee.
• Je kunt inzenden per
e–mail of per brief.
• Schrijf je naam bij je
oplossingen.
• Noteer de volledige oplossing, dus niet alleen de
eerste zet!
• Een correcte bijoplossing
wordt beloond.
• De prijswinnaars beginnen weer onderaan de
ladder.
• Als je drie keer achter
elkaar niet meedoet,
val je van de ladder. Je
behaalde punten blijven
wel geldig en tellen bij
je volgende inzending
gewoon mee.
• Als je een sterretje achter
je naam hebt, wordt het
tijd dat je weer eens wat
opstuurt.

Diagram 205

Diagram 206

Diagram 207

Diagram 208

Diagram 209

Diagram 210

Diagram 211

Diagram 212

Diagram 213

Diagram 214

Diagram 215

Diagram 216

< Oplossingen serie 17 >
193. 1.33-29 24x31 2.32-28 22x33 3.43-38 33x42 4.48x10
194. 1.35-30 40x49 2.48-43 49x38 3.30-24 38x20 4.31-27 32x21 5.26x10 15x4 6.25x14
195. 1.38-33 29x38 2.32x43 21x32 3.35-30 24x35 4.44-40 35x33 5.43-38 32x43 6.48x17
196. 1.26-21 27x16 2.39-33 28x48 3.31-26 48x31 4.36x9 4x13 5.38-33 13-18 6.33-28
16-21 7.26x17 18-22 8.28-23 22x11 9.23-19 en wit wint door het regeltje van de
vierde rij.
197. 1.38-33 17-22 2.45-40 35x44 3.39x50 28x48 4.31-26 48x31 5.36x7 2x11 6.26x6
198. 1.34-30 (dreigt met 2.30-24) 20-24 2.33-29 24x31 3.30-24 19x30 4.28x6
199. 1.32-27 (dreigt met 2.27-22) 12-17 (op 1…20-24 2.29x20 15x24 volgt 3.27-22 18x27
4.33-29 24x33 5.38x9) 2.29-24 19x28 3.27-22 18x27 4.37-32 28x37 5.42x2
200. 1.28-23 29-34 2.23x3 34x45 3.3x34 45-50 4.34-23 50x46 5.23-5
201. 1.36-47 20-3 (na 1…20-25 volgt dezelfde winst) 2.47-38! met damvangst. Er dreigt
3.38-21 en 4.37-48, terwijl op 2…3-25 de dam gevangen wordt door 3.38-43 en
202. 1.5-32 39-44 2.32-28 44-50 (op 2…44-49 volgt 3.28-44 49x40 4.45x34) 3.28-6 35-40
4.45x34 50-45 5.6-1
203. 1.43-39 31-36 2.42-38 32x34 3.41-37 met dubbele oppositie.
204. 1.7-2 8-12 2.2-11 39-43 3.42-38 43x32 4.11-17 12x21 5.16x38. Ook in het eindspel
kun je combineren!
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< De ladderstand >
143 punten: Jan Jaap de
Heer
138 punten: Anne Wouda
132 punten: Wout Aleven
en Pepijn van den Brink
130 punten: Bertus Scheer
129 punten: Folkert Jansen
122 punten: Thijs Alderliesten en Petra van de Groep
121 punten: Willem Stunnenberg*
120 punten: Thijs van den
Broek
119 punten: Benjamin
Guicherit, Anne Molenaar,
Hugo Molenaar, André de
Raad

116 punten: Hasmik Sjachov
115 punten: Stephan de
Boer
109 punten: Conall Sleutel
108 punten: Ester van
Muijen en Benjamin Pruijs
106 punten: Henk van
Keulen, Roald Looge, John
B. Reade
104 punten: Johan Ottens
en Simon Verstegen
100 punten: René Alderliesten
97 punten: Steven Manders
96 punten: Lotte Aleven,
Henk-Jan van den Berg*,

kort damnieuws

Sjoerd Rijpkema*
95 punten: Bas van Engelen, Wouter Sipma*
93 punten: Kaspar
Heijnen
91 punten: Romke Panstra en Ysbrand Panstra
88 punten: Tobias Pohan
Simandjuntak
84 punten: Arjan Bemelmans* , Tom Janmaat,
Brenda van Voorthuizen,
Ritchie Wijnker
82 punten: Niels Verboon
79 punten: Thomas
Vermeulen
77 punten: Bas van
Berkel
74 punten: Joey Nijstad
73 punten: Wouter van
der Klis*
72 punten: Jesse van
Beek, Bas van den
Broek, Dirk Joosten,
Richard Kempen, Jannes Kromhout, Max
Vierhout
71 punten: Casey van
Beek, Jhonatan van den
Hoorn, Aswin Witte
70 punten: Elbert v.d.
Bunt
69 punten: Ruth Scholten
60 punten: Bastiaan de
Gunst, Tim Hendriksen*,
Ivar Jansen, Martijn de
Leeuw, Ronald Neijenhuis, Jesse Tielens*
59 punten: Rik Verboon
58 punten: Dirk-Jan
Dekker, A. Finders*,Jaco
Hardenbol, Corné Leeuwestein, Timon Stolk
57 punten: Bart Turkenburg en Thijs Wisse
48 punten: Joris Ketelaars en Thijs Spreen
Brouwer
46 punten: Koos van
Amerongen* en Dennis
de Wit
37 punten: Judith van
Roekel
36 punten: Sander van
den Broek, Jan Bareld
de Groot, Toby Hendrikman, Willem Hoek,
Lonneke Standhardt,
Wencke Standhardt,
Gerben van Steenbergen
35 punten: Thomas van
der Klis
34 punten: Guido v.d.
Burgh en Larissa Schimmel
33 punten: Gerwin
Schimmel
32 punten: Elle Straatman
30 punten: Darius Lamochi en Wesley Lichtendonk
29 punten: Michelle

Roumans
28 punten: Jonathan
Verstegen
25 punten: Arwin
Lammers en Harmjan
Lammers
24 punten: Colinda
Adams, Miranda Adams,
Wim ten Damme, Nico
van Engelenhoven,
Dhanesh Ghiraw, Sanne
Hoksbergen, Jan van der
Lei, Henk-Jan Merkus,
Matthijs Schoenmaker,
Thomas Stoverinck, Matthias Timmer, Laura Timmerman, Fu-Lai de Wit
23 punten: Roeland Plieger en Martin de Vink
19 punten: Bart Plieger
18 punten: Lisa Aleven,
Noortje van den Brink,
Ismaël Moorrees, Rafaël
Moorrees
16 punten: Sarah Lamochi
13 punten: Sander Beltman* en Wilco ten Caat
12 punten: Tessa van
Bergenhenegouwen*,
Jesse van Boltog*,
Mitchel Deur*, Ryan
Donders*, Melanie
Gelauf*, Alex Ketelaars,
Sharon Raghoenath*,
Maarten van Saane,
Gerlinda Schaafsma*,
Theodoor Stoverinck,
Roald Straatman, Gijsbert Thomunen*
11 punten: Bert Aalberts, Roel v.d. Hek,
Maaike Kamer*, Marjan
van Maurik, Arie v.d.
Weteringh
10 punten: Martijn van
IJzendoorn en Rutger
Oskam
9 punten: Saraya Lamochi, Adriaan Molendijk,
Alex Moorrees
8 punten: Anna Kosters
en Gérard Straatman
7 punten: Soraya Moorrees
6 punten: F. Moorrees
5 punten: Ron ten Caat,
Sjaak ten Caat, Jan
Langeveld
4 punten: Jordie de
Bruin
3 punten: Jan Kroeze
2 punten: Rick Hartman
en Maarten van Nieuw
Amerongen
De drie prijswinnaars
zijn Jan Jaap de Heer,
Anne Wouda, Wout
Aleven en Pepijn van
den Brink. Van harte
gefeliciteerd! Het prijsje
krijgen jullie binnenkort
toegestuurd.

Dammen en vastgoed,
samen vooruitdenken
Als Euro American Investors Group in Den Haag hebben wij vorig jaar
voor de eerste maal van dichtbij kennis mogen maken met de Nederlandse
damsport. Als hoofdsponsor van het NK Dammen in Culemborg waren
wij er prominent en ook met plezier aanwezig. Dat heeft erin geresulteerd
dat Euro American Investors thans hoofdsponsor van de KNDB is.

Euro American Investors investeert in zowel de VS als Nederland. Op bijgaande foto
een kantoorpand in Groningen; een van de meer dan 80 beleggingsprojecten die Euro
American Investors heeft geïnitieerd.
De wereld van vastgoed lijkt op het eerste gezicht een wereld van snelle zakenmannen, snelle auto’s en snel geld. Dat beeld wordt niet in de laatste plaats vooral door
de media gecreëerd. De realiteit is echter anders. In onze vastgoedsector gaat men
doorgaans met grote omzichtigheid te werk en neemt de tijd om zich een oordeel te
vormen. En dat kan ook niet anders. Euro American Investors, dat al meer dan 26 jaar
actief is op het terrein van vastgoedbeleggingen in de Verenigde Staten en Nederland,
investeert samen met particuliere beleggers in projecten. Kortom, we handelen, net
als bijvoorbeeld een bank, met geld van anderen. Zoiets vraagt om voorzichtigheid en
betrouwbaarheid en goed nadenken over de te nemen stappen.
Daar ligt wat ons betreft de parallel met de damsport. Nadenken, kansen en bedreigingen zorgvuldig tegen elkaar afwegen en de volgende zetten bepalen. Dat is van
belang in het damspel, maar ook in investeren in vastgoed.
Maar er is meer. Een sponsorschap moet ook passen bij de uitgangspunten van de onderneming. Als Euro American Investors hebben wij als uitgangspunt dat wij kansrijke
beleggingen bieden tegen een beheersbaar risico. Het ondersteunen van een risicovolle sport zou dan in tegenspraak zijn met ons uitgangspunt. En afgezien van het
moment, dat iedere dammer kent, namelijk dat bij een damslag de tegenstander zijn
geduld verliest en het dambord van tafel kwakt, is deze denksport doorgaans zonder
al te veel gevaren en risico’s. En zo zien wij het graag als investeerders in vastgoed.
Kortom, de damsport past bij ons. Het past bij onze omvang en het past bij onze bescheidenheid. Maar het past ook omdat zowel de dambond als Euro American Investors
grote plannen hebben en voor volop uitdagingen staan. Een betere samenwerking is
dan nauwelijks denkbaar.
Erwin Gevers
Euro American Investors
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K L O P P E N D H A R T VA N N O O R D O O S T O V E R I J S S E L

Hardenberg biedt prachtige natuur en een mooie omgeving met volop fiets- en wandelpaden. Langs de Vecht, die
door de gemeente Hardenberg loopt, kunt u genieten van prachtige vergezichten. Of wat dacht u van een
kanotochtje? Ideaal om actief te ontspannen en te genieten! Ook biedt Hardenberg-stad volop mogelijkheden om te
winkelen. En dankzij het gevarieerde aanbod van evenementen is de gemeente Hardenberg in de hele
zomerperiode “het kloppend hart in Noordoost Overijssel”. Niet voor niets komen jaarlijks zo’n 1 miljoen toeristen
naar de goed verzorgde campings.

www.hardenberg.nl

Weet u al wat u met Hemelvaart en Pinksteren 2007 gaat doen? In die periode wordt het WK dammen
gehouden in het Overijsselse Hardenberg. Een unieke mogelijkheid dus om de combinatie te maken tussen
een leuke vakantie en de verrichtingen van topdammers uit de hele wereld.

Vakantiepark het Stoetenslagh

Vakantiepark het Stoetenslagh
Elfde wijk 42 7797 HH Rheezerveen-Hardenberg Tel 0523638260 Elfde wijk 42 7797 HH Rheezerveen-Hardenberg Tel 0523-638260
Verhuur van stacaravans, mobilehomes en chalets - Kampeerplaatsen Verhuur
van stacaraveans, mobilehomes en chalets - kampeerpAantrekkelijke arrangementen - Voor meer info www.stoetenslagh.com of bel ons.
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Damwartaal 4

Shakespeare:

mijmeringen rond de warrige wereld der damterminologie

What’s in a name?

Slagzetten met persoonsnamen

?
jk
li
n
e
g
i
e
t
a
d
s
i
e
i
Maar w

door Cees Teeuwen

Diagram 1

27-22 (18x27) 32x21 (16x27)
34-30 (25x34) 40x 7 of 9.
Diagram 2

35-30 (24x44) 28-22 (17x28)
33x24 (44x33) 38x7.
Diagram 3

Bij de nomenclatuur (deftig
woord voor naamgeving) van de
slagzetten kom je veel persoonsnamen tegen. Logisch, hoor ik
u denken, want dammers eren
de grote voorgangers door hun
naam aan een slagzet te verbinden. Zo leven de grote namen uit
de geschiedenis van de damsport
in het heden voort. En zo hoort
het ook. Ten dele is dit zo, maar
vaak ook vraag je je met Shakespeare af “What’s in a name”.
Wie is in hemelsnaam die of die
of die? Vooral de prehistorie van
het dammen heeft ons opgezadeld met Franse namen van
matige en nauwelijks bekende
dammers. Frankrijk regeerde
toen niet alleen de wereld, maar
ook de damwereld.
Wat bijvoorbeeld te denken van ene
Philippe (zetje van Flip klinkt niet
echt) die zijn naam gegeven heeft
aan de coup Philippe. Wat weten
we van die man? Weinig; ooit las ik

Diagram 4

ergens dat het een dammer was uit
Marseille, wiens specialiteit het was
gedurende de hele partij op dit zetje
te speculeren.
Ik speculeer ook hele partijen op
zetjes, maar de coup Cees (mooie
alliteratie trouwens) zal wel nooit
in het leven geroepen worden. Om
even te laten zien, waarop deze man
(Philippe) dan speculeerde hieronder
twee slagzetten van die naam, een
simpele en een wat moeilijkere.
En dan heb je ene Raphaël, die van
de coup Raphaël. Meer dan “een
bekend Frans dammer” weet men
meestal niet te vertellen. Bekend
waar? In Parijs, in Lyon of in “Village
Sans Nom”. In de grote toernooien
van 1894, 1895 en 1899 kom je z’n
naam tegen, maar nooit als eerste!
Goed, het is een mooie naam (het
doet aan die beroemde Italiaanse
schilder denken) en een prachtige
slagzet. Maar om die twee gegevens
om die reden aan elkaar te koppelen…, ik weet het niet.

De coup Napoleon (diagram 5).
Heerlijk moment: je ziet een kopstuk
uit de wereldgeschiedenis zich tussen
twee veldslagen door even ontspannen in zijn legertentje. “Zeg soldaat,
ruim die rondslingerende ledematen
even op, ik wil een potje dammen.”
Je hoort het hem zeggen, althans als
je de Franse taal machtig bent, en
achteloos vloert hij met zijn eigen
slagzet een of andere hoge legerpief.
Geschiedvervalsing? Natuurlijk! Maar
heerlijk om het dammen status te geven; dat kun je wel aan die Fransen
overlaten.
Ricou. Hoe? Ja, Ricou van de coup
Ricou (diagram 6). Je weet toch wel
dat is een van de kampioenen van
Marseille die deze zet vele malen in
zijn partijen wist te vlechten, zegt
men elkaar na. De witte schijvenopstelling vind ik echter altijd meer
wijzen op een mislukte strategie met
de slagzet als laatste redmiddel.
(wordt vervolgd)

Kijk op dammen
door sijbrand van Eijk

34-29 (23x34) 28-23 (19x39)
37-31 (26x28) 49-44 (21x43)
44x11 (16x7) 48x17.
Diagram 5

27-22 (17x37) 38-32 (37x28)
35-30 (24x35) 26-21 (16x27)
31x4.

34-29 (23x34) 28-23 (19x39)
37-31 (26x28) 49-44 (21x43)
44x13 (9x18) 48x19 (14x23)
25x5.
Diagram 6

24-20 (25x14) 32-28 (22x33)
34-29 (33x24) 30x6.
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kijkjes in de damwereld

Verborgen combinaties
leo aliar
sassenheimstraat 14
6843 MK Arnhem
(026) 381 79 97
l.aliar@chello.nl

De stand van diagram
1 deed zich voor tijdens
de bondswedstrijd in
hoofdklasse A, seizoen
2006-2007. Mijn oude club
DC Lent was op bezoek bij
het gefuseerde Univé CTD,
hetgeen staat voor Combinatie Troesoe - DOG.
In deze stand speelde ik
met wit om tactische redenen 37-31, terwijl ik in mijn
gedachte het volgende
‘overwoog’: 37-32 11-16
32x21 16x27 39-34 9-13 4339 3-9. En omdat ik tijdens
de partij van Boris Gurwich
en Manina N’diaye tijdens
het Suikerdamtoernooi
1976 ernaast stond met
een notatiebiljet in mijn
handen om de zetten
door te geven aan de
demonstratiezaal in hotel
Krasnapolsky te Amsterdam, herinnerde ik me
deze combinatie als geen
ander. Want ik weet dat
Mamina N’Diaye uit Mali
hier vervolgde met 38-32
27x38 26-21 17x26 28x17
12x21 35-30 24x35 29-24
20x40 50-45 38x29 45x5.
Toen ik na afloop dit aan
mijn tegenstander liet zien
zei hij: zo had ik wel willen
verliezen van je!
Dat ook John Sadiek tijdens het wereldkampioenschap 1988 in Paramaribo
hiervan slachtoffer werd
tegen de Braziliaan Jose
Leandro Teixeira Borba zal
menigeen nog wel weten.
Ik wil u het verdere verloop
vanuit diagramstand niet
onthouden, want het is
echt de moeite waard.
Na 37-31 ging het verder
met 10-14 (ik had 9-13
verwacht, omdat dan 41-37
niet mag wegens 24-30 2732 13-19 18x9 27x18 12x41)
41-37 11-16 37-32 16-21!
39-34 7-11 en vanaf hier
forceerde wit schijfwinst
door middel van een offer.
34-30 14-19 30-25 9-14 4339 8-13 50-45 4-9 42-37 2-7
29-23! 18x29 45-40 3-8 48-

Het wil wel eens gebeuren dat ik een fragment uit mijn eigen partij laat zien. Op zich is er niets
mis mee, want er staat nergens vermeld dat het niet mag. En als het, vind ik zelf, ook nog eens een
fraai fragment is dan laat ik u graag ook meegenieten. En indien u niet wil lastig gevallen worden
met mijn fragmenten, stuur dan zelf wat fraais naar mijn adres, wat belet u?
42 24-30 25x23 met later
winst voor wit.
Diagram 1
Marco van Bronswijk

Leo Aliar
De standen van diagram
2 en 3 kreeg ik per e-mail
van Herman Meyer uit
Dordrecht. De stand van
diagram 2 komt uit de
bondswedstrijd TDV-Dordrecht hoofdklasse B,
seizoen 2006-2007. Herman
Meyer met wit speelde
43-39 zonder op zetjes te
controleren, zoals hij dat
zelf schrijft. De stellingen
staan zo ver uit elkaar dat
het lijkt of dat niet nodig
is. Ook de zwartspeler
Cor Kuijstermans van TDV
Tilburg dacht er zo over en
vervolgde met 18-22. Toch
had hij hier een winnende
dam kunnen nemen met
26-31 36x27 19-23 28x10
9-14 10x19 4-10 15x4 12-17
4x22 11x46.

ontmoeting tussen TDV en
Dordrecht. Ook hier was
Herman Meyer de hoofdpersoon. Meyer speelde
met zwart in de stand van
diagram 3 uit arrenmoede
24-30, wat ook de enige
zet is die niet verliest. Wit
lijkt dan te kunnen gaan
winnen met 40-35, maar
zwart was van plan om met
23-29 33x24 17-21 26x17
11x33 39x28 30-34 42-38
19x30 35x24 14-19 24-20
19-23 28x19 13x15 naar
remise af te wikkelen.
De zwartspeler, oud-voorzitter van de KNDB Theo
van den Hoek speelde
echter 42-37. Toen Meyer
hem na afloop van de partij vroeg waarom hij geen
40-35 speelde liet Van den
Hoek een fraaie slagzet
zien die zwart dan had
kunnen nemen 18-22 27x20
8-12 35x13 16-21 28x19
12-18 13x22 17x48 26x17
48x13. De eer gaat dus
volledig naar Theo van den
Hoek. In feite is 24-30 dus
niet alleen gedwongen,
maar ook een lokzet.

de Hek (wit) en Wim van
Mourik. In hevig tijdnood
overzagen beide spelers
de verrassende winst voor
wit met 28-23 35x33 34-30
25x34 37-31 26x19 en 5x21
en de rest vindt u zelf wel
hoop ik.
Diagram 4
Wim van Mourik

Peter de Hek
De stand van diagram 5
kreeg ik van mijn clubgenoot Leen de Rooij uit
Arnhem. Het is een stand
uit de onderlinge competitie bij Damclub DOG
Elden, vlak voor de fusie
met Troesoe, eveneens uit
Arnhem.

Diagram 3
Herman Meyer

Diagram 5
Leen de Rooij

Theo van den Hoek

Fred Toetenel

De stand van diagram 4
kreeg ik per e-mail van
de Curiosa-redacteur van
dit blad, Wim van Mourik
uit Nijmegen. Deze stand
deed zich voor tijdens
de bondswedstrijd DEZ
Hardinxveld Giessendam
tegen Damcombinatie
Nijmegen in de eerste
klasse C en wel tussen Peter

De Rooij heeft hier met
zwart Fred Toetenel overspeeld. Omdat schijfverlies
niet meer te voorkomen
is speelde Toetenel 4641 en verloor later. De
zwartspeler had eigenlijk
gehoopt op 38-33 in de
diagramstand en zei dat
hij zonder na te denken
meteen schijfwinst zou

pakken met 13-19 22x11
16x7 27x16 19-24 29x18
24-30 35x24 20x29 met
onafwendbare dreiging
7-11. Maar pas nu kwam hij
tot de ontdekking dat deze
afwikkeling verlies zou betekenen voor hem wegens
18-12 7x18 39-33 29x27 en
31x4. Zoals De Rooij zelf
zegt, dat het heel goed is
om zetcontrole te doen.
De stand van diagram
6 komt uit het Verenigingsnieuws Huizumer
van Damclub Huizum. Het
betreft hier een stand uit
het wereldkampioenschap
Correspondentie dammen.
De witspeler Frits Luteijn
voelde de bui al hangen en
speelde hier 27-21. Ik wil
u laten genieten hoe oudvoorzitter van de KNDB
Anton Schotanus het karwei vakkundig afmaakte.
17x26 28-22 30-34! 44-40
24-30! 40-35 16-21! 35x13
34-39 43x34 29x40 45x34
23-29 34x23 21-27 32x21
26x8 met oppositie.
Diagram 6
Anton Schotanus

Diagram 2
Cor Kuijstermans

Frits Luteijn

Herman Meyer
De stand van diagram 3
deed zich een jaar eerder
voor, eveneens in een
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De standen in de diagrammen 7,8 en 9 zijn van
heel ander kaliber. Van
grootmeester problematiek
en meesterlijk dammen
Hans Jansen uit Amsterdam kreeg ik een drietal
boeiende fragmenten,
deels met analyses. De
stand van diagram 7 is er
een van. Wit aan zet speelt
hier 39-34 en op de voor de

handliggende 14-20 volgt
een verborgen combinatie
waarbij maar liefst 6 maal
1 schijf wordt weggeven.
Wilt u eerst zelf zoeken
of zal ik het maar verklappen. Nou, zoek maar zelf, u
krijgt de oplossing aan het
eind van dit artikel.
Diagram 7
Hans Jansen

komt een aantal bekende
thema’s in de problematiek om de hoek kijken:
damgeven, plakken en
meerslag. Dit gebeurt als
volgt: 37-31 27x36 47-41
damgeven 36x47 32-27
plakken 47x19 meerslag
23x3 21x23 29x9 4x13 34-30
25x34 3x24 en het eindspel
is voor uw rekening.
Diagram 8
Arjen Timmer

Wit begint hier met 27-22
18x27 37-31 27x36 46-41
36x47 en gaat vervolgens
verder met 33-29 24x33
38x7 en nu is een fraaie situatie ontstaan. Zwart kan
nu over 2, 3 of 4 schijven
slaan, maar moet meerslag
nemen (en dat maakt het
dammen zo mooi!!!!).
Moge God ons behoeden
voor gekken die de regels
willen gaan veranderen.
47x27 7-1 21x12 1x36 8-13
36x20 25x14 39-34 met
winst.
Diagram 9
Arjen Timmer

De diagrammen 8 en 9 heb
ik gekregen van de zeer
talentvolle coming-man
Arjen Timmer uit Lunteren.
In de toekomst zullen wij
beslist meer horen van
deze problemist van praktische standen.
In de stand van diagram 8

door Anton Janssen

Het toernooi heeft dit
jaar het predicaat Open
Kampioenschap van Nederland en wordt in de week
na de wandelvierdaagse
gespeeld. Het telt tien ronden. De eerste is zondag 22
juli, de laatste op zaterdag
28 juli. Op maandag, dinsdag en donderdag worden
twee ronden gespeeld. De
aanvangstijden zijn om
13.00 uur op de openingsdag, om 9.30 uur (en bij
een dubbelprogramma

Tot slot de traditionele
prijsvraag in de stand van
diagram 10. Het is dit keer
niet zo eenvoudig als op
het eerste gezicht zou
lijken. Zwart aan zet speelt
26-31 en wordt ondanks
allerbeste voorzetting naar
de slachtbank gevoerd.
Vooral het tweede gedeelte met daarop aansluitend
het eindspel vergt de nodige aandacht.
Stuur uw oplossing en graag ook een paar fraaie fragmenten, composities of clubbladen naar bovengenoemd
adres. Ook tips, waar ik op het Internet damfragmenten kan aantreffen, zijn van harte welkom. Onder de
inzenders van goede oplossingen wordt een damboek of
damboekenbon verloot. Veel succes ermee!

Nog de uitwerking van de stand van diagram 7. Na 39-34
en 14-20 begint het weggeeffestijn met: 35-30 34-29 3329 27-22 44-40 47-41 16-11 11x2 2x18.

Novio Pontis 2007 in Nijmegen:
Open Nederlands Kampioenschap
Novio Pontis was vorig
jaar hoofdsponsor van
Nijmegen Open, het
jaarlijkse internationale damtoernooi. Deze
Nijmeegse instelling die
tot doel heeft maatschappelijke en culturele
initiatieven in de oudste
stad van Nederland te
stimuleren, is opnieuw
de hoofdsponsor.

Diagram 10
Zwart aan zet speelt 26-31?

Oplossing en winnaar van de vorige keer HD februari
2007. Wit 9 schijven op: 21, 26, 29, 33, 34, 38, 39, 42, 45.
Zwart 8 schijven op: 7, 8, 12, 18, 19, 20, 23, 24. Wit aan
zet verzilvert zijn schijfwinst: 21-17 12x21 26x17 7-12 gedwongen 34-30 23x32 30-25 12x21 25x3 32-38 3x26 38x47
26-48 47x29 48-34 en de witte schijf keert terug op 34,
maar dan wel als dam, met winst. De gelukkige winnaar
is de heer Jan Terpstra uit Leeuwarden.

De stand van diagram 9
heeft iets heel fraais in de
afwikkeling, ook een teken
van dat Arjen Timmer,
indien hij zo doorgaat,
een grote problemist zal
worden.

’s middags om 15.00 uur)
en om 10.30 uur op de
slotdag. Prijsuitreiking en
sluiting op 28 juli om 16.00
uur.
De bij de dammers
bekende Jan Massinkhal
in Nijmegen is weer de
thuishaven. Het is voor
een dergelijk toernooi een
optimale accommodatie.
Nijmegen beleeft zijn 23e
editie en hoopt weer op
een sterk deelnemersveld
met veel (inter-)nationaal
aansprekende namen.

PRIJSVRAAG

Guntis Valneris, de winnaar van 2006, staat al op
de lijst. Ook de deelname
van Alexander Baljakin en
Jean-Marc Ndjofang staat
vast.
Alle informatie is te vinden
op de website: www.
nijmegenopen.nl. Digitaal
inschrijven kan via deze
site. Men kan ook een
inschrijfformulier opvragen
bij Paul Visser, telefoon
026-3256869 of per mail:
postbus@paulvisser.nl.
De toernooiorganisatie
handhaaft de opzet en de
verschillende nevenklassementen. Ook worden
enkele nevenactiviteiten
geprogrammeerd.

Kring voor
Damproblematiek
In het septembernummer 2006 (pagina 24) van Het
Damspel deed de Kring voor Damproblematiek een
speciale aanbieding aan de damverenigingen (en
hun leden) voor een clubabonnement op de jaargang 2007 van ‘De Problemist’ tegen een vriendenprijs. Omdat de actie tot nu toe niet het beoogde
succes heeft opgeleverd wordt de inschrijftermijn
verlengd tot 1 juli 2007.
Het oploswedstrijdje waarmee gratis abonnementen
gewonnen konden worden is echter voorbij.
De ontleding van de twee voorgeschotelde probleempjes gaat als volgt:
1. Acht witte schijven op 25,29,30,34,35,36,37,48
tegen acht zwarte op 7,10,13,14,17,20,26,27
30-24 (10-15 gedwongen), 37-31 (26x37), 42-37
(37x48), 36-31 (48x19), 31x2 en de zwarte dam is in
zwaar weer terecht gekomen. Er zit weinig anders
op dan (19-46), 2x5 (20-24), 29x20, 15x24, waarna
wit zijn kracht op de lange lijn verzilvert met het
offertje 35-30 (24x35), 25-20 (35-40), 20-14 (46x10),
5x45.
2. Elf witjes op 25,31,35,36,37,38,39,41,42,43,44
tegen elf zwarte op 2,8,14,17,19,20,22,24,26,27,29
35-30 (24x35), 44-40 (35x33), 37-32 (26x39), 32x3
(33x42), 3-8 wit geeft pardoes zijn dam weg (2x13),
41-37 (42x31), 36x9 (14x3), 25x43 en wit wint vanwege verticale oppositie op afstand.
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van het
bestuur

Euro American Investors hoofdsponsor
KNDB
Het bestuur is trots op Euro American Investors Group uit Den
Haag als nieuwe hoofdsponsor van de KNDB en hoopt op een
lange en vruchtbare samenwerking. Neemt u eens een kijkje op
www.eaig.nl.

WK Dammen Hardenberg
Kom genieten van het WK 2007 in het mooie Hardenberg! Zie
voor meer informatie www.wkdammen2007.nl en de vorige editie van ‘Het Damspel’. Let op, de openingsceremonie is met een
half uur vervroegd naar 10.30 uur.

Promotieprijs 2006 voor Anton van
Berkel
Anton van Berkel (34) heeft bij de opening
van het NK 2007 in Soest de KNDB promotieprijs 2006 ontvangen. De KNDB bondsraad had Van Berkel met deze eervolle onderscheiding bedacht naar aanleiding van
zijn op 3 september gevestigde nieuwe
wereldrecord simultaan dammen tegen
249 tegenstanders in Diessen. Hij verbrak
daarmee het record van 225 tegenstanders
dat sinds 1984 op naam van Jannes van der
Wal stond. Van Berkel volgt clubgenoot en
sponsor Jan van Stigt Thans op, die in 2005
het chique WK blinddammen in Schiedam
organiseerde en hiervoor de KNDB promotieprijs 2005 ontving.

Royementen
Het bestuur van de KNDB heeft besloten het royement van de
heer A. Saabani - voormalig lid van Damclub Zwolle - en het royement van de heer P. van der Tol - voormalig lid van de Hoornse
Damclub te Alphen aan den Rijn - over te nemen. Dat houdt in
dat zij, zolang zij aan hun financiële verplichtingen bij deze clubs
niet hebben voldaan, geen lid kunnen worden van welke damvereniging in Nederland dan ook.

Vrienden van de KNDB
Bij het ter perse gaan van dit blad had de KNDB al 22 vrienden. Zij
die de damsport een warm hart toedragen en de bijdrage kunnen
missen, is de vriendschap van de KNDB op het lijf geschreven. Op
het komende WK kunt u alvast genieten van het eerste mede
door de vrienden van de KNDB mogelijk gemaakte product:
de Elektronische Damborden van de KNDB. Laten we er samen
voor zorgen, dat het vriendenbord op kndb.nl zo snel mogelijk
helemaal gevuld wordt om nog veel meer van dit soort moois
mogelijk te maken.

FMJD crisis

Het bestuur is verheugd over het door voormalig bondsraadslid
Maarten Kolsloot en topsportcoördinator Johan Krajenbrink
genomen initiatief tot een mediatraining voor onze topspelers.
Bedoeling is om onze topspelers van dienst te zijn bij hun omgang met de media.

In de internationale damwereld is een zorgwekkende situatie
ontstaan na het aftreden van Executive Vice President Pieter Hildering en Treasurer Jaap Bus van de FMJD (Fédération Mondiale
du Jeu de Dames) en het aftreden van Jacek Pawlicki, president
van de EDC (European Draughts Confederation). Enige maanden
eerder al had Wouter van Beek, president van de Afrikaanse
Confederatie, zijn functie neergelegd. De KNDB denkt in het
belang van de internationale damsport actief met FMJD en EDC
mee om tot een goede opvolging te komen en zo de continuïteit
van deze damorganisaties te waarborgen. Voor de voortgang
van het WK dammen in Hardenberg hebben genoemde ontwikkelingen geen enkel gevolg. Graag richt het bestuur op deze
plaats een woord van dank aan KNDB leden Wouter van Beek,
Pieter Hildering en Jaap Bus voor de voortreffelijke en geheel
belangeloze wijze waarop zij zich voor de FMJD hebben ingezet.
Met name de financiële situatie van de FMJD is in de laatste jaren
dankzij de inspanningen van de heren Bus en Hildering nog nooit
zo goed geweest. From this place a special word of thanks to EDC
President Jacek Pawlicki who for more than a decade has been
the engine of European Draughts. Because of Jacek, now every
year European competitions are being organized, among which
the European Youth Championships that have already become a
very good tradition!

Bondsraadsvergadering 17 maart

Wisseling arbitercommissie

Op 17 maart zijn de in het vorige Damspel bekend gemaakte
bondsraadsleden geïnstalleerd. Bondsraadslid Evert Davelaar
keert niet terug in de nieuwe bondsraad en nam derhalve
afscheid als plaatsvervangend voorzitter van de bondsraad. Davelaar kreeg namens bondsraad en bestuur een bos bloemen als
blijk van waardering voor zijn voorzitterschap en inspanningen.
De bondsraad besloot de verkiezing van een nieuwe plaatsvervangend voorzitter tot de juni vergadering uit te stellen.

In de Arbiterscommissie heeft Erik Ploeger de plaats ingenomen
van Richard van Diggele. De Arbiterscommissie bestaat nu uit:
Erik Ploeger, De Spade 5, 8141 HJ Heino, 0572-391121
Hans Robben, Dubceksingel 118, 6716 RE Ede, 0318-690079.

KNDB autoverzekering
Elders in dit blad kunnen autorijdende KNDB leden hun voordeel
doen met de unieke en zeer aantrekkelijke KNDB autoverzekering die in samenwerking met Bennink assurantiën tot stand is
gekomen. Het spreekt voor zich dat het bestuur ook hier rekent
op een vruchtbare en lange samenwerking.

Mediatraining

Voorstel 1 om artikel 12.2 van het SWR te schrappen werd niet
aangenomen. Voorts vroeg de bondsraad het bestuur nog eens
te denken over de consequenties van voorstel 2 betreffende een
mogelijk alternatief format voor de halve finales NK. Voorstel
3 om het NK sneldammen zowel met 10 minuten bedenktijd per
persoon als met 5 minuten plus 5 seconden per zet te kunnen
spelen werd aangenomen.
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Overleden
Het bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlijden van:
G. Verdouw, DeZ Schoonhoven en DID Bergambacht; P. Knol, Oosterveen Gramsbergen; K. Versluis, DeZ Culemborg; J. Naberman,
O&O Genemuiden.

kort damnieuws

Meurs Denk en Zet landskampioen
Net als in 2003 en 2005
is Meurs Denk en Zet
uit Culemborg lands
kampioen geworden.

De spelers van Meurs Denk en Zet uit Culemborg haalden het landskampioenschap binnen.
pl Ereklasse

1

1	Meurs Denk en Zet
•
2	 Hiltex
10
3	Van Stigt Thans
9
4	Damvereniging VBI	
8
5 Witte van Moort
8
6	Dammers uit Oost	2	
7 Hijken DTC	
7
8	DVSB	
4
9	CEMA/De Vaste Zet
7
10	Maas van ‘t Hoog
10
11	Angarde Informatica
3
12	Raes Damclub Maastricht 5

2

3

4

10 11 12	
• 10 13
10 • 9
7 11 •
10 8 11
9 7 6
9 9 7
8 6 7
8 7 7
7 9 8
6 6	2	
6 3 4

5

6

7

8

9

10 11 12

W

12	
10
12	
9

•

18
11
13
14
9

11
10
5
6
8
6
5

•

13
11
11
13
10
10

10
9
9
6
5
10

•

16
12	
14
13
15
11
12	

8
8
9
10
4

•

13
12	
13
13
14
11
12	
11

9
8
8
6

10
13
11
12	
12	
14
11
12	
11

9 •
10 10 •
7 6 11 •

11	20
11 19
11 17
11 16
11 14
11 12	
11 11
11
8
11
5
11
4
11
3
11
3

•

17
14
14
18
14
15
10
12	
10
10

15
14
17
16
15
10
16
14
11
14
9

Pt

Bordpt
147
130
133
134
126
106
113
96
93
98
75
67

73
90
87
86
94
114
107
124
125
122
145
151

In de laatste ronde was
een 10-10 gelijkspel tegen
Maas van ’t Hoog (Hengelo) genoeg om concurrent
Hiltex uit Amsterdam voor
te blijven. Landskampioen
van vorig jaar, Van Stigt
Thans, eindigde dit seizoen
op de derde plaats in de
Ereklasse.
De beste spelers van
Meurs DeZ waren Evgueni
Vatoetin en jeugdwereldkampioen Pim Meurs met
zeventien punten uit elf
wedstrijden. Alexander
Baljakin van Damvereniging VBI uit Huissen werd
echter topscoorder in de
ereklasse. Hij scoorde maar
liefst twintig punten. Alleen tegen Meurs en tegen
Kees Thijssen (Hiltex) moest
hij een puntje uit handen
geven.
In beide hoofdklassen
behaalden de topscoorders een honderd procent score! Ton Sijbrands
scoorde in de Hoofdklasse
A 22 uit elf en Richard
Mooser in de Hoofdklasse
B twintig uit tien. Mede
door hun topscoorders
promoveerden Heijmans
Excelsior (Rosmalen) en
SNA (Heerhugowaard) naar
de Ereklasse.

Voor volledige eindstanden en de topscorerslijsten van alle klassen, zie www.kndb.nl.

Vrouwenpromotieteam in Cannes
Het wordt inmiddels al een traditie een internationaal
vrouwenteam uit te nodigen om te spelen bij de wereld- en
Europese kampioenschappen landenteams algemeen ter
promotie van het vrouwendammen. De foto werd genomen
tijdens de eerste ronde van het EK blitz landenteams in
Cannes. Voor het vrouwenteam speelden Zoja Golubeva,
Tamara Tansykkuzhina en Vitalia Doumesh. Voor Neder
land speelden Harm Wiersma, Rob Clerc en Ron Heusdens.
Alleen door een fout van Tamara Tansykkuzhina tegen Rob
Clerc in het late middeneindspel is het het Nederlandse
team gelukt tegen het vrouwenteam met 4-2 te winnen.
Tamara nam echter een paar dagen later revanche tegen
Rob Clerc met een overwinning in een reguliere partij
in het Cannes International toernooi. De eindstand van
het sneldammen in Cannes: 1. Rusland 2. Nederland
3. Letland 4. Frankrijk Côte d’Azur 5. Vrouwenteam
6. Frankrijk 7. Italië 8. België. Meer over Cannes in de
rubriek Internationaal Damnieuws op pagina 24.
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ton sijbrands

Topscorer worden in de nationale competitie is natuurlijk altijd leuk, zelfs als het niet in de
Ereklasse is maar - zoals in mijn geval - in een van de twee Hoofdklasse-groepen. En het geeft zo
mogelijk nog meer voldoening wanneer die eerste plaats in het individuele klassement het gevolg van
een honderd procent-score is. Maar ik zou liegen als ik zou zeggen dat de 22 punten uit 11 partijen
die ik het afgelopen seizoen aan het kampioenschap - inclusief promotie - van Heijmans Excelsior
mocht bijdragen, bij mij louter gevoelens van enthousiasme of zelfs regelrechte euforie hebben
losgewoeld.

Enerzijds is er namelijk het treurig, of op z’n
minst weemoedig stemmende besef dat we
hier, gezien mijn in oktober 2006 bekendgemaakte afscheid van de wedstrijdsport, met
een typisch geval van ‘mosterd na de maaltijd’
van doen hebben. Misschien dat een enkeling
zo vriendelijk zal zijn tegen te werpen dat het
dan nog altijd de zo gerenommeerde mosterd
uit Dijon betreft. Maar het blijft toch vooral
“opa’s laatste kunstje”, zoals Rob Clerc over
zichzelf zei nadat hij in het WK-toernooi van
Abidjan 1996 op de met Tsjizjow gedeelde
eerste plaats was geëindigd. Verbetering zit er
niet meer in, en zelfs evenaring lijkt mij (tenzij
ik mij door een Tweede Klasse-vereniging zou
laten inlijven) eveneens uitgesloten.
Anderzijds ben ik mij er terdege van bewust
dat de winst in menige partij (Jan Adema,
Taeke Kooistra, Bill Neven misschien ook) aan
een zijden draadje heeft gehangen. Nu kàn
dat gebeuren: om van goede tegenstanders
te winnen, is men nu eenmaal afhankelijk van

Sijbrands-C. de Jong
(Clubcompetitie 2006/2007)
1.31-27 17-21 2.37-31 2126 3.32-28 26x37 4.41x32
11-17 5.46-41 17-22
6.28x17 12x21 7.33-28
19-23 8.28x19 14x23 9.3933 10-14 10.44-39 7-12
11.34-30 1-7 12.30-25 14-19
13.25x14 19x10 14.33-28
15-20
De zwartspeler vreesde
(zoals hij na afloop zei) na
14...9-14 en 15...14x23 in
een soort half-open klassieke omsingeling terecht
te komen. Maar de switch
van 23 naar 24 zal evenmin
geheel zonder bezwaren
blijken.
15.28x19 13x24 16.3833 10-15 17.42-38 5-10
18.40-34 9-13 19.45-40 4-9
20.34-30
Opnieuw een zetje dat,
hoe gering misschien ook,
tòch een bepaalde positionele concessie afdwingt.
20...7-11 21.30x19 13x24
22.40-34 9-13 23.47-42(!)
Het is bekend dat wit bij
het tegenspel met 5...17-22
en 6...12x21 de zet 41-37
beter even in reserve kan
houden, als hij tenminste
niet na 19-23 door 23-28
enz. wenst te worden

de fouten die zij (desondanks) maken. Erger
vind ik dat ik in twee partijen (tegen de eerder
genoemde Adema en tegen Harderwijk-speler Ton Eekelschot) vlak voor de klokcontrole
zèlf in de fout ging en een gewonnen stelling
om zeep hielp. Dat mijn beide tegenstanders
de geboden herkansing vervolgens onbenut
lieten, was niet mijn verdienste.
Ook in de partij waarin ik voor mijn gevoel
mijn beste strategische prestatie leverde: die
tegen Cor de Jong (Barnsteen), ging er in
de kritieke fase het een en ander mis. Eerst
verzuimde ik een gewonnen klassieke 10x10stand op het bord te brengen. En toen ik
even later, na een wederzijdse fout, de winst
bij wijze van spreken voor het oprapen had,
stelde ik mijn tegenstander onbedoeld in de
gelegenheid zich terug te vechten in de wedstrijd. Het zat mij bepaald niet tegen dat het
(6x6-) standje dat na de hectische tijdnoodfase
overbleef, tòch nog gewonnen bleek.
Overigens: het was niet de eerste keer dat De

geplaagd. Maar zolang 21
nog niet op 26 staat, kàn
het eveneens aanbeveling
verdienen het stuk op 41
te laten staan, en wel om
zwart geen gelegenheid
tot de nivellerende 2x2ruil 23...11-17, 24...17-22,
25...22x31 (26.37x17) en
26...12x21 te geven.
23...11-17 24.49-44(!) 21-26
25.41-37 (zie diagram)

een volle schijf.
32.44-39 17-22 33.28x17
12x21 34.33-28 20-25
35.38-33 (zie diagram)
Diagram 2

Jong en ik de degens kruisten. In de tweede
helft van de jaren negentig is de uit Spakenburg afkomstige De Jong namelijk enige tijd
lid van het (naburige) Amersfoorts Damgenootschap geweest, en in die periode kwamen
wij voor de onderlinge competitie liefst zes
maal tegen elkaar uit. Van die zes partijen
won ik er vijf, met de aantekening dat ik in
één enkel geval vrij zeker verloren heb gestaan. En in onze enige remise-partij dreigde
ik positioneel zozeer te worden overspeeld
dat ik mijn toevlucht tot een (ten onrechte
geaccepteerd) vredesvoorstel nam... Los
daarvan dient men Cor de Jong, die al jaren
niet meer aan persoonlijke kampioenschappen deelneemt en derhalve weinig of geen
landelijke bekendheid geniet, sowieso niet te
onderschatten. Vooral in Westerhaar (Witte
van Moort) kan men daarvan meepraten:
Marino Barkel (1996/1997), Peter Hoopman
(1998/1999) en zelfs Mark Podolski (1999/2000)
werden allen door De Jong verslagen!

10-15 37.48-42/43!!? 24-30
38.35x24 20x40 39.39-34!
40x29 40.33x24 een serieuze optie is, met 37.34-29!
“in” de hekstelling kan
gaan staan.
36.42-38 8-13 37.48-42 2-8
38.42-37 8-12 (zie diagram)
Diagram 3

Diagram 1

Nu pas.
25...17-22 26.34-30 22x31
27.30x19 13x24 28.36x27
6-11 29.32-28 8-13 30.39-34
11-17 31.37-32 3-8
Doordat zwart aan de
dekking van 24 gebonden
is, lukt het hem nìet het
strategische bruggehoofd
27 af te breken; men zie:
31...3-9 32.44-39 2-7?
33.34-30! 24-29* 34.33x24
20x29 35.39-33 en wit wint
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35...13-19
Zwart komt onder een
steeds grotere druk te
staan. De tekstzet bergt
het gevaar in zich dat wit
op een geschikt moment
34-30x30 doet en daarmee
een gesloten klassieke
(10x10-)stand op het bord
brengt waarin zowel de
tempiverschillen als de
achtergebleven positie van
schijf 15 in zwarts nadeel
werken. Om die reden
kwam ook een opstelling
met 35...15-20 en 36...10-15
in aanmerking, maar daaraan had weer het bezwaar
gekleefd dat wit, voor
wie overigens zelfs het
(schijn)offer 36.42/43-38

39.27-22?
Ik verkeerde in de veronderstelling dat mijn
tegenstander met zijn
laatste zet een ernstige
fout had gemaakt en dat
wit nu, met behulp van
een 2x2-terugruil (die
immers tot 41...13-19 lijkt
te verplichten), eenvoudig naar de winst kon
afwikkelen. Niets is echter
minder waar: de analyse
wijst uit dat hij juist 39.3430! 25x34 40.39x30 had
moeten doen. Na 40...10-14
(meteen 40...12-17 41.43-

39 17-22 42.28x17 21x12
brengt wèl extra varianten
maar géén beter resultaat
met zich mee) 41.43-39
18-23 42.50-45 12-17 43.3025! (maar niet 43.45-40?
wegens 43...15-20! 44.3025 24-30!! 45.35x15 17-22!
46.27x20 21-27 47.32x21
23x45 =, een remise-combinatie die ook in mijn
analyse van de partij
Thijssen-Van den Akker,
NK 2006, op het Weblog
van de Volkskrant de revue
passeerde) 43...13-18 44.4540 17-22 45.28x17 21x12
46.33-28! gaat wit altijd
winnen. Dat geldt óók
voor die gevallen waarin
zwart, die het louter positionele (hoofd)variantje
46...12-17(?) 47.39-33!
17-21(??) 48.40-34! 15-20
(de beroemde “stelling
van Barteling”!) 49.3430! 23-29 50.28-22! 18-23
51.33-28 + tot elke prijs uit
de weg dient te gaan, zich
zo hardnekkig mogelijk
verweert. Maar dat moet
de lezer maar van mij aannemen, want een uitputtende bewijsvoering voor
deze bewering zou algauw
enkele pagina’s, zoniet een
hele aflevering van Het
Damspel beslaan...

Cor de Jong (links)
FOTO: PETER FRANS KOOPS

39...18x27 40.28-23 19x28
41.33x31 13-19?
Zeker in tijdnood is dit een
logische, ja automatische
reactie. Maar 41...13-19
is bij lange na niet zwarts
beste zet. Na 41...13-18!!
(zonder vrees voor 42.3430? 25x34 43.39x19 18-22!)
42.32-28! 24-29! 43.34x23
18x29 had de winst voor
wit nog niet vastgestaan.
Dit temeer daar zwart
44.39-33 (het kansrijkst
lijkt mij 44.39-34 29x40
45.35x44 12-18 46.43-39!?,
bijvoorbeeld 46...15-20?
47.28-23!! +) niet met
44...25-30? 45.35x24! 29x20
46.28-23! beantwoordt (wit
zou dan nog steeds, mede
dankzij het sterke stuk op
50, prachtige vooruitzichten hebben) maar met een
nieuwe inlas: 44...12-18!!
45.33x24 25-30!
Na de voor de hand liggende doch foutieve tekstzet staat wit (opnieuw)
gewonnen, huizenhoog
zelfs. Maar in dit laatste zal
spoedig weer verandering
komen...
42.32-28 12-18 43.38-32 1014 44.31-27(?)
Na een zet met de schijven
39 of 43 was de winst bij
wijze van spreken kinderspel geweest. Een enkel
voorbeeldje: 44.39-33 18-22
(44...18-23?? 45.43-38! +)
45.28x17 21x12 46.33-28!
12-18 47.31-27 18-23 48.4338 15-20 (of 48...24-29
49.28-22 29x40 50.35x44
+) 49.50-45 24-29, waarna
behalve 50.28-22 enz. zelfs
50.45-40(!!) 20-24 51.28-22
14-20 52.22-17 + mogelijk is.
44...18-23(!) (zie diagram)
Diagram 4

Een hoogst onaangename
verrassing: in plaats van
het op te geven, een
mogelijkheid waarmee ik
in mijn onnozelheid serieus
rekening hield, produceert
De Jong een zet die vol
venijn zit. Het aanvankelijk
geplande 45.39-33 maakt
namelijk een giftige meerslagfinesse mogelijk. Nu
zag ik, in de paar minuten
(of waren het seconden?)
die mij op dit moment
restten, nog net dat zwart
het niet van 45...24-29?
46.33x13 25-30 47.28x10
30x48 (48.10-4 +) moest
hebben. Maar toen ik de
andere versie (45...24-30!!
enz.) in het vizier kreeg,
besloot ik van 45.39-33 af
te zien.
Pas nadat de tijdnoodfase
achter de rug was en ik
weer terugdacht aan dit
fragment, drong het tot
mij door dat wit ook na
45.39-33 24-30 46.35x13
25-30 47.28x10 30x48? over
een winnende damvangst
had beschikt in 48.10-4!
48x39 (naar 44 slaan is
relatief beter doch evenmin toereikend) 49.32-28!
39x9 50.4x13/36 +. Maar
De Jong legde mij uit dat
hij van plan was geweest
in deze variant niet naar
48 maar naar 28 te slaan:
47...30x28!! 48.32x23 21x41
49.10-5 26-31! en er is een
spannend dammeneindspel
ontstaan waarvan de uitkomst nog onzeker is...
Hoe dan ook - op de

verkeerde gronden nam ik
tòch de juiste beslissing:
45.27-22!
Deze zet heeft het
voordeel dat wit 45...2429(?) met 46.34-30! 25x34
47.39x30 + kan beantwoorden, wat met 22 nog op 27
natuurlijk niet het geval
was geweest (47...29-33!
en 48...23-28 +). En op
45...15-20(??) zou - eindelijk! - 46.39-33! absoluut
dodelijk zijn.
Maar er staat mij nieuwe
verrassing te wachten:
45...14-20(!)
Voor de tweede achtereenvolgende maal vlecht de
zwartspeler een finesse in
de stand waarmee hij mijn
sterkste zet verhindert:
46.39-33?? verliest nu zelfs
door de combinatie 46...2429!!, 47...23-29!, 48...25-30
en 49...20x49. En dat is niet
het enige probleem dat
wit moet zien op te lossen.
Want ook na 46.43-38?
24-29 of na 46.50-45? 24-29
zou hij geen greintje voordeel meer hebben, waarbij
van belang is dat zwart
na 47.50-45/43-38 29x40
48.45x34 20-24 49.39-33
in 49...15-20 precies het
benodigde laatste tempo
heeft! Maar gelukkig vond
ik, met de (digitale) vlag
vrijwel op vallen, tòch nog
het - naar later zou blijken
- enige winnende plan
waarover wit inmiddels
nog beschikte: 46.50-44!!
(zie diagram)

Diagram 5

46...24-29 47.34-30! 25x34
48.39x30 20-25 49.44-39
25x34 50.39x30 19-24
De klokcontrole is gehaald.
Mijn eerste emotie was
er één van afgrijzen en
zelfhaat: hoe had ik een zo
verschrikkelijk gewonnen
stelling zo vreselijk kunnen
verknoeien? Maar toen ik
mij hernomen had en mij
in de mogelijkheden van
het resterende 6x6-schijveneindspel verdiepte, zag
ik dat het - ondanks alles
- nog niet te laat was: wit
bleek nog steeds uitstekende winstkansen te hebben!
51.28x19! 24x13 52.32-28!
(zie diagram)
Diagram 6

52...13-18

De Jong heeft zich in tijdnood, die bij hem aanvankelijk zelfs nog nijpender
was dan bij mij, ronduit
knap geweerd. Daardoor is
hij verder (terug)gekomen
dan men een zet of tien
geleden voor mogelijk zal
hebben gehouden. Maar
de zwartspeler heeft tot
op zekere hoogte de ‘pech’
dat zijn stand desondanks
géén duidelijke redding
bevat. Zo zal de tekstzet in
een betrekkelijk kansloos
dammeneindspel met twee
schijven minder resulteren.
Maar ook het (in eerste
instantie) zuiniger 52...1319 53.43-38! 15-20 had
uiteindelijk verloren na
54.30-24 19x30 55.35x15
29-34 56.15-10 34-40 57.104! 40-44 58.38-32! (nog
nauwkeuriger dan 58.3833, al is het waar dat die
zet in verband met de wending 58...44-50? 59.22-18!!
+ eveneens tot 58...21-27
59.22x31 zou verplichten)
58...21-27* 59.22x31 44-50
60.28-23 en nu bijvoorbeeld nog 60...50-6 61.2319 16-21 62.19-14 21-27
63.32x21 26x17 64.14-10
17-21 65.10-5 +.
53.22x13 21-27 54.13-9!
Schakelt 54...27-31 uit
door 55.9-4! en 56.28-23 +,
terwijl 54...29-34 55.30x39
27-32 faalt op 56.37-31!,
57.9-3 en 58.3-14 +. Zwart
moet dus eerst een tweede
schijf geven alvorens 27-3136 dóór te kunnen zetten:
54...29-33 55.28x39 27-31
56.37-32 31-36 57.9-4!
36-41 58.32-28(!) 41-47
59.28-23(!)
Zwart geeft het op - een
beetje vroeg misschien,
maar niet ten onrechte.
Met 59...47-20 bijvoorbeeld
zou wit geen strobreed
in de weg worden gelegd
(60.23-19 enz.). En op
59...47-42 last wit voor
alle zekerheid eerst even
60.4-36(!) in, alvorens het
stuk op 23 zijn opmars
naar (tweede) dam te laten
vervolgen.
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eindspel

Het eerste persoonlijke wereldkampioenschap

eindspelcompositie - 1

Johan Bastiaannet
Orteliusstraat 147 hs
1057 AX Amsterdam
fmjd.office@worldonline.nl
Na het betrekkelijke
succes van het eerste in
2002-2004 georganiseerde
Persoonlijke Wereldkampioenschap Problematiek
(PWCP) mocht van de
FMJD – en met name haar
volijverige commissie voor
internationale problematiek CPI - verwacht worden
dat niet veel later ook het
eerste Persoonlijk Wereldkampioenschap Eindspelcompositie zou worden
uitgeschreven. September
2004 was het dan zover
dat deze eerste PWCE kon
worden aangekondigd
op diverse websites, maar
ook in De Problemist. Het
spreekt haast voor zich dat
hieraan een lange tijd van
voorbereiding is voorafgegaan. Zo is door de leden
van de CPI flink gediscussieerd over de definitie van
de eindspelcompositie, wat
tot mijn grote vreugde niet
heeft geleid tot wezenlijke
veranderingen in het door
mij zelf zeer gewaardeerde
en al enige decennia
oudeSowjet-model : Aan
de inhoudelijke eis van
minimaal twee thematische varianten werd niet
getornd en het maximale
aantal stukken van de uitvoerende kleur bleef beperkt tot 4. Wel werd het
maximaal aantal stukken

van de verdedigende kleur
op mijn advies opgerekt
van 6 naar 7.
De uiteindelijk 26 deelnemers uit 8 verschillende
landen – Duitsland (1),
Frankrijk (7), Israël (1),
Litouwen (4), Nederland
(3), Oekraïne (5), Rusland
(1) en Wit-Rusland (4)
- konden zich meten in de
volgende drie categorieën:
Categorie A - een aanvangsstand met alleen
witte schijven en schijven
en/of dammen voor zwart.
Categorie B - een aanvangsstand met voor wit
schijven en dammen en
voor zwart schijven en/of
dammen.
Categorie C – een aanvangsstand met voor wit
alleen dammen, op zijn
minst twee, voor zwart
schijven en/of dammen.
Elke auteur mocht per
categorie maximaal twee
posities inzenden. Al
waren de in totaal 122
inzendingen niet helemaal
gelijkelijk verdeeld over de
3 categorieën: 38 in A, 46
in B en 38 in C. Categorie
B leverde tevens de meeste
kwaliteit op, waarover
later meer. Heel opmerkelijk: Mikhail Tsvetov (Israël)
en Wjatsjeslaw Trofimenko

(Oekraïne) bleken naar
categorie C exact de zelfde
positie - 26,35,44/D1,D45
- ingezonden te hebben.
Wel moest(en) die uit de
strijd worden genomen
vanwege een te grote
gelijkenis met reeds gepubliceerd werk, een lot dat
liefst 19 andere inzendingen eveneens beschoren
was. Voorts werden nog
ruim veertig inzendingen
afgekeurd om andere redenen, zoals bijoplosbaarheid en onoplosbaarheid.
Al met al werden door de
jury, bestaande uit Rimas
Mackevicius (Litouwen),
Peter Sjkloedow (Wit-Rusland) en ons aller Gerrit
de Bruijn, uiteindelijk
niet meer dan 57 posities
geklasseerd. Maar voordat
het zover was, hadden
diverse – hier nog niet door
mij te duiden - complicaties
het tijdsschema van de
PWCE flink doen uitlopen.
En dat op zich maakte
toevallig ook nog een
slachtoffer:
Dit eindspel (diagram 1)
van Leonid Witosjkin stond
op de voorlopige ranglijst
van categorie B als achtste
geklasseerd:
1.42-26! 7-12. Op andere
zetten kan volgen:
1) 1…17-6 2.26-17 6x9

Diagram 1
L. Witosjkin

3.4x25 +.
2) 1…17-3 2.18-12! 7x18
3.4x25 +.
3) 1…30-34 2.26x1 28-32
3.4-10(!) 32-38 4.10-15
38-43 (of 4…34-39 5.15x42
39-43 6.42-33 +) 5.15-29!
34x12 6.1x48 +.
Al wint in plaats van 3.4-10
natuurlijk ook 3.1-6 32-37
4.6-28 37-42 5.28-41 34-40
6.41-47 42-48 7.47-42 48x9
8.4x45 +.
Gelukkig zal het bij deze
ene smet op de auteursoplossing blijven.
2.18x7 17-3 3.7-1 3-25 4.4-9
25x3 5.1-12 3x17
Of 4…3x21 5.26x25 +.
6.26x35 28-33 7.35-30 33-38
8.30-48 +.
Een helder werkstuk van
de nu 68-jarige eindspelveteraan uit Gomel. Maar
zeker geen hoogvlieger.
Ach, Witosjkins beste jaren

als eindspelcomponist liggen al weer ver achter ons.
Wel jammer dat die hem
nimmer een internationale
titel voor problemisten
hebben opgeleverd. Een
honoris causa voordracht is
eigenlijk het enige waarop
hij nu nog mag hopen…
Waarom het eindspel toch
nog uit de strijd genomen
moest worden? Wel, de
auteur zond het vroeg in
2006 tevens in naar het
kampioenschap van WitRusland 2006 en kwam
door de sterk vertraagde
afhandeling van het 1e
PWCE opeens in aanvaring
met de wedstrijdbepaling
dat posities niet ingezonden mochten zijn naar een
andere wedstrijd !
Ik vervolg met een eindspel
van Mikhail Tsvetov dat
bij elk der juryleden goed
in de smaak is gevallen en
met scores van 53, 65 en 68
(op een schaal van 0-100)
punten een vrij evenwichtige waardering heeft
ontvangen.
(diagram 2)
Hoe zwart hier in het gareel te houden?
1.46-28! 12x34!
Slaan naar veld 29 biedt
aanmerkelijk minder
weerstand: 2.40-34 29x40
3.45x1 27-32 4.28x26 36-41

40e Nederlandse Kampioenschap voor Visueel
door Anton Janssen

De deelnemers aan het NK visueel gehandicapten van
2006
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Vanaf dinsdag 15 mei 2007 wordt op het
Landgoed Avegoor aan de Zutphensestraatweg 2 in Ellecom voor de veertigste
keer het Nederlandse damkampioenschap
voor visueel gehandicapte dammers gespeeld. Dit NK maakte een start in 1968.
Volgens de nu bekende gegevens treffen
negen deelnemers elkaar bij dit ‘jubileum’
achter het dambord. Peter Kers uit Culemborg deed vorig jaar niet mee maar dit
jaar is de tweevoudige kampioen (1995
en 2000) er weer. Ook Jo Manders uit
Alphen aan de Maas keert terug. Jo stond

in 1968 aan de wieg van het NK en heeft
vaak meegespeeld. Hij was kampioen in
1993 en 1994. Jo was in de afgelopen jaren door ziekte niet in staat te spelen. Hij
heeft zijn damactiviteiten hervat en wil er
deze 40e keer graag bij zijn.
De overige zeven deelnemers: Erik Essing
uit Zevenaar, Frans van Hek uit Uden,
titelverdediger Herman Lamberts uit
Tilburg, Roy Liem-Kon-Tja uit Den Haag,
Theo Rombouts uit Rotterdam, Jan van
Straalen uit ’t Veld en Marcel Zandbergen
uit Zwolle.
Er wordt gespeeld van dinsdag 15 tot en
met zondag 20 mei. Op enkele dagen zijn

kort damnieuws

Koops en Krajenbrink
zijn terug!
Diagram 2
M. Tsvetov, Israël
Categorie B, 6e plaats

5.26-37 41x32 6.1-29 32-37
7.29-47 +.
2.40x29 27-32
Zwart kan nog diverse
andere pogingen wagen
om de ‘grote rivier’ over te
steken:
1) 2…31-37 3.28x46 27-32
4.46x1 36-41 5.1-6! 41-47
6.6-33 Finito !
2) 2…7-11 3.28x6 en nu
nog een drietal korte combinatieve varianten:
2.1) 3…36-41 4.6-22! 27x18
5.29-23 18x29 6.45x47 +.
2.2) 3…31-37 4.6-22 27x18
5.29-23 18x29 6.45x46 +.
2.3) 3…27-32 4.6-28 32x34
5.45x23 +.
En probeert zwart het met
2…36-41 3.28x46 27-32
4.46x1 31-37, dan laat wit
volgen 5.29-23 (verwisselbaar met wits volgende
zet) 37-41/42 6.45-50 41/4247 7.50-33 met damafname. Zelfs wachten met

2..7-12 biedt geen soelaas
meer, de auteur geeft nog
het volgende aan: 3.285/19 12-17 4.45-50 27-32
(of 4…31-37 5.10x46 27-32
6.46x11 36-41 7.50-45 enz.
+) 5.10x3 (hier ook 5.10x8
36-41 6.50-28 41-47 7.8-24
enz. +) 36-41 6.50-28 41-47
7.28-14 +.
3.28x26 36-41
Of 3…7-12 4.26x8/3 36-41
5.8/3-17! 41-47 6.17-33 +.
4.26-12! 7x18 5.29-23 18x29
6.45x46 +.
Ja, dit eindspel zit beslist
goed in elkaar! En zo’n
beetje alle thematische varianten ervan bezitten de
hoogste graad van zuiverheid, heel belangrijk. Dat
Tsvetov in het totaalklassement van het 1e PWCE
de zesde plaats behaalde,
heeft hij bovenal aan dit
eindspel te danken.
Tot besluit van deze eerste
aflevering het volgende
attractieve eindspel:
Het eindspelgenre van 2
witte dammen (diagram
3) tegen 4 of meer zwarte
schijven staat nogal te
boek als taai en de geest
van de doorsnee dammer
lijkt maar moeilijk vat te
kunnen krijgen op de vaak
subtiele en ondoorgron-

Diagram 3
J. Bastiaannet 2005
Categorie C, 3e plaats

delijke manoeuvres die
de dammen zoal tentoonspreiden. Zo niet hier!
Want ditmaal is lichtvoetigheid eens troef:
1.4-22! 24-30
Want op 1…34-39 beslist
2.22-28 33x22 3.47x43/48 +.
2.22x44! 38-43
Ook het enigszins verrassende 2…34-39! 3.44x35
38-43 mag zwart niet meer
baten na 4.47-38 43x32
5.35-24 32-37 6.24-47 +.
3.47-38! 43x32 4.44-35
32-38
Of 4…34-39 5.35x34 +.
5.35x43 34-40 6.43-39 40-45
7.39-50 +.
Me dunkt, een zeer geslaagd kleintje dat tot mijn
tevredenheid ook door de
jury redelijk tot goed naar
waarde (scores: 32, 52, 58)
geschat werd.

Na een korte pauze is het dan toch zo ver. Op verzoek
van vele fans hebben Johan Krajenbrink en Lambert-Jan
Koops weer de mouwen opgestroopt en een nieuwe reeks
boekjes geproduceerd met trainingsmateriaal voor dammers van elk niveau. De opvolger van de succesvolle Serie
K&K is omgedoopt tot KNK en bevat geen acht maar wel
tien deeltjes per seizoen. Voor 2007 zijn de volgende titels
gepland: Op Slag, Rekenen met Marcel Deslauriers, Michael Korenewski, Openingen – een algemene beschouwing, WK 1972 deel I, II, III en IV, Nicolaï Mitsjanski,
Vadim Wirny.
De tien deeltjes KNK bestaan allemaal uit 68 A5-pagina’s met uitzondering van het eerste deel, dat 84 pagina’s
beslaat. De uitvoering is vergelijkbaar met de oude Serie
K&K, zij het dat KNK keurig schoongesneden is en een
platgeslagen zijkant heeft, waardoor het nog beter oogt in
de boekenkast.
Lid worden van KNK is mogelijk door € 60,00 over te
maken op rekening 31.29.08.539 t.n.v. L.J.A. Koops in
Bemmel. Doe dit onder vermelding van naam en adres.
Losse nummers van de serie zijn ook verkrijgbaar voor
€ 6,00 exclusief verzendkosten. Uiteraard zijn de losse
deeltjes pas verkrijgbaar nadat ze zijn toegestuurd naar
de abonnees. Wie een abonnement neemt bespaart dus
niet alleen zo’n twaalf euro aan verzendkosten, maar
is ook nog eens als eerste op de hoogte van het nieuwste
trainingsmateriaal.
Voor oud-abonnees van Serie K&K geldt een korting van
€ 5,00. Wie denkt hiervoor in aanmerking te komen, kan
een mailtje sturen naar info@lambertjan.nl. Na controle
van de gegevens volstaat het storten van € 55,00 voor de
hele serie.
KNK is ook verkrijgbaar bij de bondswinkel.

(wordt vervolgd)

Gehandicapte Dammers
er 2 ronden. De avondronde begint dan
om 19.00 uur. Op zondag begint de slotronde om 10.00 uur en zijn de prijsuitreiking en sluiting om circa 15.00 uur.
Het toernooi wordt geleid door arbiter
Henk van Snippenburg uit Utrecht, geassisteerd door enkele trouwe secondanten
die het partijverloop volgen en vastleggen. Perscontactpersoon is Anton Janssen,
bereikbaar onder nummer 06 53 79 89 85.
Verdere informatie bij Marcel Zandbergen van de NVGD: 038 – 455 19 78.
Op dinsdagavond 15 mei om 20.00 uur
spelen de visueel gehandicapte dammers
een wedstrijd tegen het bondsbestuur.

De organiserende Nederlandse Visueel
Gehandicapten Damvereniging (NVGD)
hoopt bij dit jaarlijkse toernooi veel belangstellenden te mogen begroeten.
De NVGD doet een beroep op de bij de
bond aangesloten damverenigingen om
een financiële bijdrage aan haar toernooi
te leveren. Ze kunnen het toernooi mede
mogelijk maken. Marcel Zandbergen:
“Wanneer elke damvereniging één euro
per lid zou willen overmaken, dan kan
dit toernooi zichzelf bedruipen. Zo’n
bescheiden bijdrage is toch niet te veel
gevraagd?” Zandbergen wacht uw telefoontjes af.

Marcel Zandbergen
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gelijk of ongelijk

Mijn geheugen wordt slechter. Of het is nooit goed geweest, dat kan ook. Ik ben niet vergeten dat ik
ooit tegen Klaas Bor aan het begin van een partij zei ‘Zo Klaas, onze eerste partij’, en Klaas droog
antwoordde: `Onze vierde partij’. Of zei hij vijfde? Kan ik vertrouwen op mijn herinneringen?
johan krajenbrink
piet heinstraat 45
6512 GS Nijmegen
(024) 360 38 05

Altijd heb ik onthouden dat mijn
debuut in Vorden 1 vooraf werd gegaan door een zware vergadering,
waar ik zelf als kleine Johan ook
bij mocht zitten. Niet iedereen was
overtuigd dat ik punten zou halen in
de loodzware Gelderse Hoofdklasse,
en die gedachte motiveerde mij. In
mijn herinnering won ik vervolgens
alles met mijn ogen dicht.
Ik denk hier vaak aan terug als clubs
moeten beslissen of ze nu wel of
niet een jeugdspeler hoog laten spelen. Kan de speler het aan? Kan het
team het aan? Wat is wijs? Wie moet
er beschermd worden en tegen wat
eigenlijk? Al het volgende is niet
gebaseerd op degelijk statistisch onderzoek, maar op mijn ervaring, wat
dat dan ook precies moge zijn.
Belangrijk is dat talentvolle spelers
zich optrekken aan het niveau en
dat het dus ook met de punten
best goed gaat. Misschien is nog
belangrijker dat de jonge speler vrij
spelen mag. Daar bedoel ik mee
dat er scherpe systemen gespeeld

mogen worden, systemen waarop
getraind is. De jonge speler moet
zich immers ontwikkelen en daar
past geen voorzichtig geruil bij!
De houding van de teamgenoten
is ook wezenlijk: accepteren ze de
jonge speler en die speelwijze? Is er
vooraf afgesproken dat het resultaat
niet veel uitmaakt: de jonge speler
krijgt de tijd en wordt er niet direct
uitgezet na een paar dikke nederlagen. Vaak wordt het lange termijn
doel uit het oog verloren. Teams op
leeftijd `vergeten’ dat hun niveau
niet veel beter wordt en dat er
alleen gegroeid kan worden met
jonge spelers.
En er kan snel gegroeid worden.
We hebben mooie voorbeelden
van jonge teams die langzaam zijn
opgekomen, Den Haag en Heerhugowaard met wezenlijke spelers uit
de eigen kweek. Vanzelfsprekend is
Meurs Culemborg het topvoorbeeld.
Bij de landskampioen zagen we ook
een moeilijke standaardafweging:
onze eigen Pieter Steijlen of toch

een buitenlandse grootmeester?
Kijk, ik vind dat Steijlen in Meurs
Culemborg 1 had moeten spelen,
maar het zou nogal onzinnig zijn om
uitgerekend Culemborg dit kwalijk
te nemen. Er past nog een eerlijke
nuancering: je weet nooit helemaal
van te voren hoe het uitpakt, het
blijft sport en geen wetenschap.
Ik was voorstander van Roel
Boomstra in het eerste team van
Hijken/DTC en ik had ook wel het
sterke idee dat het goed zou gaan,
maar het was spannend geworden
als Roel de eerste drie wedstrijden
verloren had. Dan is er vaak gemopper op die klein jongens en kleine
meisjes. Dan is de trots op de eigen
kweek opeens wat minder.
Hoe dan ook: ik vind dat de
hoofdconclusie moet zijn dat we
niet te voorzichtig moeten zijn,
maar de jonge speler de kans moeten geven vol te spelen en de kans
moeten geven te verliezen. Daar
heeft de jonge speler het meeste
aan, maar ook de club!

advertentie

3e

HILTEX Zeeland Open
damtoernooi
13 t/m 18 augustus 2007 in GOES

1e
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e

prijs
prijs
prijs
prijs
prijs
prijs
prijs
prijs

hoofdgroep
(op uitnodiging)
750 euro
500 euro
350 euro
250 euro
225 euro
200 euro
175 euro
150 euro

overigen
(inschrijving)
115 euro
90 euro
70 euro
60 euro
50 euro
35 euro
25 euro
10 euro

(de groep overigen speelt 8 ronden Zwitsers)
Inschrijfgeld 35 euro per persoon en 17,50 euro voor jeugd t/m 16 jaar.
Sluiting inschrijving: 15 juli 2007.
Informatie: M. J. Walraven 0118-562506 via internet http://clubnet.zeelandnet.nl/damevenm
(tevens inschrijfmogelijkheid) e-mail: adbouwens@zeelandnet.nl
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Tijdens de halve finales plaatsten twee jonge speelsters zich voor het eerst voor het NK
vrouwen. Zij lieten sterke, ervaren speelsters zoals Iepie Poepjes en Daniëlla de Vos
achter zich. De jeugd komt eraan. Een interview met debutanten Heike Verheul en
Leonie de Graag.
door Astrid van der Stelt

Gefeliciteerd met het behalen van het NK vrouwen! Had je verwacht dat je het zou halen?
Heike: Ik had het eigenlijk niet verwacht, maar
ik hoopte er wel een beetje op. Vanwege mijn
spelen vorig jaar in de halve finale dacht ik wel
een kansje te hebben. Het is natuurlijk altijd leuk
als je zoiets bereikt.
Leonie: Ik had er natuurlijk wel op gehoopt.
Vorig jaar was ik er al dichtbij en ik hoopte dat
dit jaar alles goed zou gaan, en dat mijn spel
genoeg zou zijn om de finale te halen, maar de
poules leken wel zwaarder dan vorig jaar, ook in
verband met het aantal rondes.
Hoe verliepen de Halve Finales voor je? Ging het
makkelijk, of heb je wel eens getwijfeld?
Heike: Ik startte wat moeizaam, net als vorig jaar.
Daarna ging het beter, maar niet zonder geluk.
De laatste ronde was spannend, alle uitslagen
moesten meezitten en alleen dan had ik aan
remise genoeg, de uitslagen zaten mee en ik
speelde remise tegen Leonie waardoor we allebei geplaatst zijn.
Leonie: In het begin liep het als een trein, maar
ja, de vierde ronde verloor ik van Karlijn Overes,
en daarna ging het allemaal wat minder voor
mijn eigen gevoel, maar gelukkig kwam alles
nog goed, al was het pas in de laatste ronde.
Ook heb ik het zwaar gehad vanwege studie
waarvan ik net ten tijde van de halve finale veel
tentamens had.
De finale wordt in november in Zoutelande
gespeeld. Wat verwacht je ervan?
Heike: Ik verwacht er iets van te leren, het is mijn
eerste jaar dus ik ben wel benieuwd hoe het allemaal gaat lopen. Maar ik heb nu nog niet echt
nagedacht over het verloop. Er komen eerst nog
genoeg andere toernooien.
Leonie: Het wordt in ieder geval wel zwaar, ik

speel min of meer een thuiswedstrijd, al is Zoutelande vanuit Goes nog wel een eindje rijden.
Ik hoop dat ik het beste van mijn spel kan laten
zien en dat ik in ieder geval kan terugkijken op
een geslaagd toernooi.
Naast het bereiken van de finale heb je al meer
bereikt in het dammen. Wat zijn andere
prestaties waar je trots op bent?
Heike: Tot nu toe ben ik in iedere leeftijdsklasse
nog meisjeskampioen van Nederland geworden.
Dat is wel een prikkel om die lijn door te zetten
(niet dit jaar, denk ik). Helaas ben ik vorig jaar
bij het NK pupillen algemeen niet verder dan de
derde plaats gekomen; ik had gehoopt op een
hogere klassering in het belang van het meisjesdammen.
Maar als je over trots zijn praat, dan is dat het
Europees kampioen zijn bij de pupillen meisjes.
Tot nu toe is dat nog behoorlijk uniek!
Leonie: Zo veel heb ik nog niet echt bereikt, ik
heb twee keer deel mogen nemen bij een EK
jeugd, één keer bij de aspiranten en één keer
bij de junioren, voor de rest, mijn lijstje is nogal
leeg, maar ik hoop daar wel verandering in te
kunnen brengen.

Naam: Heike Verheul
Leeftijd: 14
Woonplaats: Groningen
Speelde afgelopen seizoen bij:
DG Het Noorden.

Heb je nog doelen die je wil bereiken in het
dammen?
Heike: Ik het niet echt een bepaald doel dat ik
perse wil bereiken, maar ik hoop wel ver te komen met dammen en me verder te ontwikkelen
en er natuurlijk plezier in blijven houden. Tot
nu toe heeft de bond gelukkig veel vertrouwen
in mij en helpt me dus met de verdere ontwikkeling.
Leonie: Mijn eigen spel flink verbeteren, daarnaast veel plezier hebben in spelen en in trainen.
Een echt doel heb ik nog niet voor ogen, omdat
ik dat nu nog buiten bereik zie. Ik wil eerst beter
worden voordat ik echt concrete doelen kan stellen, dus voorlopig doel, beter worden.

Naam: Leonie de Graag
Leeftijd: 19
Woonplaats: Enschede
Speelde afgelopen seizoen bij:
EDC Enschede, GZC (Goes)
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Heike Verheul *
Leonie de Graag *
Mariëlle Meijer
Karlijn Overes
Iepie Poepjes
Daniëlla de Vos
Alexandra Betting
Arfidah Beset
Judith Rijgersberg

4
4
3
4
3
3
2
1
1

Irene Stegeman *
Christien Fung *
Sarah Rijgersberg **
Linda Eektimmerman
Marloes Sanders
Astrid van der Stelt
Laura Timmerman
Christel Hoeve

* Naar NK vrouwen.

4
4
3
2
2
1
1
0

3
3
4
3
1
3
3
2

* Na barrage met Meijer (groep 1) door naar de NK.

* Naar NK vrouwen.
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hanco elenbaas
Nieuwe Prinsen-gracht 61 E
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020-4273581
h.elenbaas@chello.nl

Jean-Marc Ndjofang wint Eerste WDC toernooi
Harm Wiersma organiseerde het eerste World Draughts Club toernooi
dat in januari plaatsvond in Doorwerth (Gelderland) in het plaatselijke
Golden Tulip hotel. Winnaar Jean-Marc Ndjofang pakte voor het eerst
in zijn carrière de hoofdprijs in een grootmeestertoernooi. Nederlands
meest succesvolle dammer aller tijden (6 keer wereldkampioen en 8
nationale titels) kwam zelf niet verder dan 7 remises.

Eindstand:
1. Jean-Marc Ndjofang 7-10
2. Aleksander Getmanski 7-8
3. Joeri Lagoda 7-8
4/5. Harm Wiersma en Auke Scholma 7-7
6. Wjatsjeslav Sjtsjogoljev 7-6
7/8. Jos Stokkel en Eric van Dusseldorp 7-5

De partijen kunnen worden nagespeeld op het door Klaas Bor opgezette http://www.turbodambase.com/doorwerth/doorwerth.htm

Flaubert Ndonzi de sterkste in Cannes
In een zeer sterk bezet Zwitsers toernooi met onder andere 8 GMI’s bleek Flaubert
Ndonzi uit Parijs de allerbeste. Belangrijk was de overwinning die Ndonzi in de voorlaatste ronde behaalde tegen zijn landgenoot Jean-Marc Ndjofang. Ndonzi’s gestroomlijnde spel in die partij behoort volgens Paul Oudshoorn, de roemruchte winnaar van
de Meestergroep van het 9de Internationaal Bijlmerdamtoernooi, tot de hoogtepunten
van wat de afgelopen maanden op het bord is gebracht. Wel had Jean-Marc zich nog
kunnen redden op de 54ste en 55ste zet, maar toen was hij al murw gespeeld.
Jean-Marc Ndjofang – Flaubert Ndonzi
7de ronde Open International de Cannes,
24 februari 2007
Foto: Patrick Kopp

Flaubert Ndonzi (2e van
links) won het open
toernooi in Cannes

14de PanAmerikaans
Damkampioenschap naar Ricardo
Pierre
Ricardo Pierre uit Haïti haalde brons in het 12de PanAmerikaans damkampioenschap. Lélio Marcos Sarcedo,
organisator van het 14de PanAm in Sao Paulo, Brazilië,
betaalde de overtocht voor Ricardo Pierre, en zorgde
er zo voor dat die na een barrage met verhoogd tempo
uiteindelijk de nieuwe kampioen werd voor José Maria
Silva Filho uit Brazilië.
1. Ricardo Pierre 11-16
2. José Maria Silva Filho
11-16
3. Alexander Rudnitsky
11-15
4. Stanley Moetoer 11-13
5. Dickson Maughn en
Francisco Marcelo 11-12
7. Raoul Alias en Sharief
Rodjan 11-11
9. Timothy Dennis 11-9
10. Nelsen Angela 11-7
11. Miguel Cavalcante en
Henry Kennepa 11-5
Ricardo Pierre kampioen van PanAmerika

Diagram 1

01.32-28 17-21 02.34-29 11-17 03.40-34 06-11 04.45-40 2126 05.50-45 17-21 06.38-32 20-24 07.29x20 15x24 08.43-38
12-17 09.31-27 07-12 10.37-31 26x37 11.42x31 21-26
12.41-37 18-23 13.47-42 17-21 14.33-29 24x22 15.27x29
13-18 16.29-24 19x30 17.34x25 12-17 18.49-43 01-06
19.38-33 08-13 20.35-30 02-08 21.43-38 18-23 22.40-35 0812 23.33-28 13-18 24.28x19 14x23 25.39-33 09-14 26.33-29
23x34 27.30x39 18-23 28.38-33 (Diagram 1)
28…23-28 29.33x22 17x28 30.32x23 14-20 31.25x14 10x28 32.42-38 11-17 33.38-32 06-11
34.32x23 21-27 35.31x22 17x19 36.39-33 11-17 37.37-32 17-21 38.44-39 19-23 39.4540 21-27 40.32x21 16x27 41.40-34 12-18 42.35-30 03-08 43.46-41 08-12 44.41-37 12-17
45.33-29 17-22 46.39-33 05-10 47.37-32 27x38 48.33x42 10-14 49.42-37 22-27 50.29-24
23-28 51.34-29 04-10 52.30-25 10-15 53.48-43 27-32 54.25-20(?) 14x25 55.24-19? 32x41
56.36x47 28-33 57.29x38 15-20 58.38-33 20-24 59.19x30 25x34 60.47-42 26-31 61.43-38
31-36 62.42-37 34-40
Eindstand bovenaan in Cannes Open 2007: 1.Flaubert Ndonzi 8-13 (64) 2.Alexander
Schwarzman 8-13 (62) 3.Alexander Getmanski 8-13 (61) 4.Rob Clerc 8-12 (60) 5.Guntis
Valneris 8-11(64) 6.Tamara Tansykkuzhina 8-11(63) 7.Alexander Baljakin 8-11(61) en
Jean-Marc Ndjofang 8-11(61) 9.André Bercot 8-11(59) 10.Raimonds Vipulis 8-11(58)
11.Zoja Golubjeva 8-11(55) 12.Moerodoello Amrillajev 8-11(53) 13.Casper Remeijer 811(52) 14.Ron Heusdens 8-10(59) 15.Theo Dijkstra 8-10(57) en Vitalia Doumesh 8-10(57)
17.Frerik Andriessen 8-10(56) Totaal 74 deelnemers

Europese kwalificatietoernooien

Diagram 2

In het Duitse Korbach en in Vilnius, Litouwen, werden in
februari en maart twee kwalificatietoernooien gehouden. In beide wedstrijden waren twee plaatsen voor het
WK te verdienen.

Foto: Lélio Marcos

Ronald Schalley voor de 5de keer
Kampioen van België
En weer was Ronald Schalley de beste Belgische dammer, dit keer in de kustplaats Oostduinkerke. Eerder
won Ronald de titel in 1998, 2003, 2004 en 2005.
Eindstand kampioenschap van België 2007:
1.Ronald Schalley 11-17 2.Patrick Casaril 11-16 3.Rudi
Claes 11-14 4.Yves Vandeberg 11-14 5.Stephan Michiels
11-13 6.Bryan Wollaert 11-12 7.Bernard Lemmens
11-12 8.Marc de Meulenaere 11-10 9.Daniël Domb 11-8
10.Philippe Leruth 11-8 11.Eric Conrad 11-6 12.Johan
Coorevits 11-2.
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In Duitsland verspeelde Wladiek Virnyi in de eerste ronde
door een vervelend toeval meteen een zeer belangrijk
punt tegen zijn landgenoot en mede-organisator Jan
Ziolkowski. Dit puntverlies zou de verrassende uitschakeling inleiden van de vice wereldkampioen 1984.
Eindstand Korbach:
1.Joeri Lagoda en Ihar Mikhaltsjenka 7-12 3.Vadim Virnyi
7-11 4.Bryan Wollaert 7-7 5.Oscar Lognon 7-6 6.Alex Penkalo 7-4 7. Bernard Kasca en Jan Zioltkowski 7-2
Eindstand Vilnius:
1.Roberts Misans 7-10 2.Aleksej Domcev 7-9 3.Edvard
Buzinskij 7-8 4.Vaidas Stasytis, Yakov Shaus, Radoslaw
Wika en Raido Varik 7-6 8. Egidijus Petryla 7-5

Virnyi lijkt zijn winst te
verzilveren met 43.37-31,
maar een verborgen halve
maanslag bezorgt zwart
nog de remise. 43. …17-21
44.26x17 12x21 45.31-26
24-30! 46.35x33 18-22
47.27x20 21-27 48.32x21
23x45 =.

bestuurscolumn

Met de KNDB op (de) weg
Als hoofdbestuur streven we ernaar om onze
leden iets extra’s te
bieden en om de KNDB
te versterken met sponsorgelden. Immers, we
willen een vriendelijke
contributie heffen maar
ook een zo professioneel mogelijke uitstraling realiseren, wat kan
wanneer we via andere
kanalen geld binnen
krijgen. Denkt u in dit
kader bijvoorbeeld aan
de alweer vertrouwde
kleurendruk van dit
blad, die vorig jaar
dankzij hoofdsponsor
Wildkamp en na bemiddeling van Henk Boers
tot stand is gekomen.
Vanuit de gedachte om én
iets direct voor de leden te
doen én de mogelijkheden
van de bond te vergroten, heeft het bestuur
zeer onlangs een contract
afgesloten met BENNINK
VERZEKERINGEN uit Eibergen. (zie www.bennink.nl
en dan button kndb of klik
gewoon door via kndb.nl).
Wat doet Bennink voor de
dambond? Niets. Ze doet
iets voor de leden van de
dambond!

met goed renderende beleggingskansen in onroerend goed. Zie www.eaig.
nl. Van harte aanbevolen!
Daarnaast levert iedere
afgesloten participatie
(€ 25.000) de belegger een
bedrag op van € 100, te
besteden aan een damtrai-

ning. Een aardige geste.
Voor degenen die dan nog
geld over hebben wijzen
we u graag op de mogelijkheid om u aan te melden
als Vriend van de KNDB
door het storten van een
bijdrage van € 100 per jaar.
U ziet het, met eenvoudige

< Beleggen >

Het geld dat u daarmee
overhoudt kunt u voortreffelijk beleggen in een
project van Euro American
Investors Group uit Den
Haag. EAIG treedt ook dit
jaar weer op als één van
de hoofdsponsors van de
KNDB, en hoopt de KNDBleden van dienst te zijn

Met hartelijke groet,
Haitze

Zie ook pagina 11 en 31.

advertentie

ER GINGEN U AL MEER DAN
200 MILJONAIRS VOOR…
NU DE D
AAN
EERSTE M !
GRATIS
GA NAAR .NL
TO
WWW.LOT

< Autopolis >

Bij Bennink kunt u snel via
het internet een autopolis afsluiten, die in meer
dan 90% van de gevallen
aanmerkelijk goedkoper
blijkt uit te vallen dan de
verzekering die u nu heeft.
In het eerste jaar zelfs nog
met no claim beschermer.
Ook niet-KNDB-leden kunnen overigens via deze site
meedoen. Voordeel voor
de KNDB is een afdracht
van € 10 per afgesloten
polis voor zowel KNDB als
niet-KNDB leden per jaar.
Kortom, ga snel na hoeveel
u kunt besparen op uw
autoverzekering en steun
en passant de KNDB! Eenvoudiger kan het niet.

middelen helpt u zowel
uzelf als de KNDB op (de)
weg.

BENT U
DE VOLGENDE
LOTTOMILJONAIR?
KIES VOOR LOTTO EN WORD
OOK MILJONAIR!
• In de eerste helft van 2006 al
14 winnaars van miljoenenprijzen!
• Elke zaterdag kans op de
Jackpot van € 4.000.000 of meer!
• Elke dag kans op de hoofdprijs
van € 1.000.000!
• De laagste inleg van Nederland:
€ 1 per Lot per trekking

GA SNEL NAAR WWW.LOTTO.NL
EN WORD OOK LOTTO-ABONNEE!

621_05_157 WT Adv A5.indd 1

Als Lotto-abonnee loopt u elke dag het
grootste risico om miljonair te worden. Maar
dat niet alleen. Als abonnee levert u een
belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van
de Nederlandse sport. Want na uitbetaling
van al het prijzengeld komt het grootste
deel van de opbrengsten ten goede van
de sport. Lotto is daarmee na de overheid
de grootste financier van de Nederlandse
sport. Topsporters maar vooral ook amateursporters in heel
Nederland profiteren
daarvan.
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Alleen maar winnaars op reünie

Augustus 1977. V.l.n.r. Bart van Geel, Fred Ivens, Cor Benjamens, ‘kleine’ Arie Storm, Gijs de Groot, Cees van Belle en Frits Luteyn heffen het glas
met Arie Jacob en Corry Storm op de tiende verjaardag van De Vriendendamkring.
door Fred Ivens

Den Haag – ‘Moeten we niets eens wat voor
Arie gaan doen?’, vroeg Jan Kok zich in 1997
hardop af. Wel, dat ‘wat’ mondde uit in een
vijfjaarlijkse reünie van De Vriendendamkring
van Arie Jacob en Corry Storm, die zaterdag
31 maart de derde uitgave beleefde. Opnieuw
in de kantine van de Haeghe Groep waar
Fred Versteeg zich de gulle gastheer toonde,
zoals we inmiddels wel van hem zijn gewend.
De prijzentafel was gevuld met horloges en
zakken vol paaseitjes want niemand ging met
lege handen naar huis. Daarnaast waren er
flessen drank voor de beste en ook de zeg
maar minst-beste sneldammers en stond er
voor de winnaar een grote beker te pronk.
Het fenomeen De Vriendendamkring heb ik op
deze plaats al eens toegelicht. Arie Jacob werd
een jaar of veertig geleden arbeidsongeschikt
waarna hij zijn groentewinkel in de Haagse
Rembrandtstraat moest sluiten. Niemand
minder dan Ton Sijbrands was een van de
mensen die hem het idee aan de hand deed
om de leegstaande ruimte als damsociëteit te
gaan gebruiken. De Maestro uit Muiden kan
het zich allemaal niet meer zo goed voor de
geest halen maar weet nog wel dat broer
Cor Storm in die tijd in het Westland het ene
damevenement na het andere organiseerde
en hem een keer meenam naar de Rembrandtstraat. Wel, De Vriendendamkring groeide
in de periode 1967-1987 uit tot een warm
damnest waar het sociale aspect zeker net zo
belangrijk was als het dammen zelf. Vrijwel
elke zichzelf respecterende grootmeester is
er wel eens op bezoek geweest: van Baba Sy
tot Jannes van der Wal, van Harm Wiersma
tot Andris Andreiko en en Iser Koeperman tot
Watjeslav Tsjegoljev.

< Bart van Geel >

Ook Sijbrands dus, op deze reünie eregast
die – belangeloos – een klokséance gaf tegen
acht tegenstanders. ‘Dat zegt iets over De
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Vriendendamkring, over Arie Jacob en Corry
Storm maar bovenal iets over de persoon Ton
Sijbrands,’ constateerde ik in mijn openingswoord. Ook werd stilgestaan bij de Vriendendammers die ons sinds de vorige reünie zijn
ontvallen: Nelis Caffa, Dick Dibbets, Teus van
Es, Harry de Hardt , Ab de Koning en Kees
Wijnhorst. En naar de wegens een bedrijfsongeval ernstig gewonde Bart van Geel is een
kaart gestuurd met de beste wensen van alle
vijftig aanwezigen op deze reünie.
Met Arie Jacob en Corry als stralend middelpunt werden al onder de koffie de eerste anecdotes opgehaald. Hedwig Callender verhaalde
over een damdag in Alphen a/d Rijn toen mij
hij met een schijf minder met een heuse zevenklapper alsnog te grazen nam (wat zelfs in
T-dambase voor het nageslacht is vastgelegd).
Gerard Spaan maakte het nog een graadje
erger door mij met een grote grijns te herinneren aan de dag waarop ik in mijn auto wegreed met mijn nieuwe, dure (trouw)schoenen
op het dak. Het zou niet de eerste keer zijn dat
ik op deze wijze schoeisel kwijtraakte…
Spaan rakelde ook het verhaal op van Adri van
Huët en Sallie de Jong die samen vanuit Rotterdam naar Den Haag kwamen. De zaterdagse dampartij werd steevast gevolgd door een
bezoek aan het Biljartpaleis, en potje voetbal
in het Zuiderpark en een Chinese hap. Adri en
Sallie waren na afloop potje los, wat ze elkaar
echter niet wilden bekennen. Waarop ze
lopend en liftend uiteindelijk diep in de nacht
– afzonderlijk – weer in Rotterdam belandden.
Voormalig Westlander Jan Voois, even over uit
Amersfoort, is op verzoek van Arie Jacob nog
eens op het dak geklommen. Het Nederlandse
elftal voetbalde die avond, de tv deed het niet
en de dammende elektricien Cor van Gerven
had hoogtevrees. Wel, de verrichtingen van
Oranje gingen die avond aan de heren dammers voorbij want niet de familie Storm maar
de buren bleken ineens in het bezit van een
nieuwe antenne.

Cees Vorselman en ‘kleine’ Arie Storm proberen te doorgronden met welke strategie Ton
Sijbrands en Krijn Toet elkaar de loef trachten
af te steken.

En Hans Jacobsen beloofde na een training op
het grote demonstratiebord van Jan Weerheijm o.a. Gertjan Voois naar Monster te zullen
brengen. Hoefde hij niet al de bus van half
twaalf te nemen. Als het gezelschap om een
uur of één opstapt komt Hans echter tot de
ontdekking dat hij niet met de auto maar met
de fiets is. Enfin, hij is thuis zijn auto gaan
ophalen en heeft iedereen alsnog netjes naar
huis gebracht. Maar het is die avond wel héél
erg laat geworden….
Intussen rijgt Ton Sijbrands (‘Hij was een
gezellige man, die altijd belangstellend naar
de kinderen vroeg en netjes zelf z’n consumpties betaalde’, aldus Corry Storm in een oud
kranteninterview) de ene scalp aan de andere.
Nico Knoops, Jan Wielaard, Pertap Malahé,
Krijn Toet en Urker damvriend Jan-Martin
van der Reest worden op veelal indrukwekkende wijze van het bord gezet. Ton krijgt

De Vriendendamkring
Ton Sijbrands denkt na over de beste zet tegen Krijn
Toet.

Karakteristiek beeld: o.a. Hans Vrolijk, Hugo Simons, ‘kleine’ Arie Storm, Peter van
der Stap, Pertap Malahé en (wijlen) John Lo-A-Foe dammen in de voormalige
groentewinkel.
ook eindelijk revanche tegen de 87-jarige
Arie Bom die hem tijdens de vestiging van
het wereldrecord blinddammen in 1982
als enige een punt wist af te snoepen.
Willem Vrijland verzuimt in een lastig
4-om-2-eindspel de remise en capituleert
na ruim vijf uur spelen als laatste: 16-0
derhalve voor Sijbrands die met 34(!)
overwinningen op rij (clubcompetitie en
‘onderlinge’ ADG) een nieuw persoonlijk
record heeft gevestigd maar deze partijen
hiervoor niet laat meetellen.

< Stormdam >

Arie Storm jr. heeft dan allang zijn
omsingeling faliekant zien mislukken.
‘Kleine’ Arie – 43 alweer – is inmiddels
een bekend Nederlands schrijver die in
zijn nieuwste – zesde – boek ‘De bruid
en de kogel’ teruggaat naar zijn jeugd in
de Schilderswijk. De Vriendendamkring
wordt echter niet genoemd. Daarvoor
moet je in ‘De ongeborene’ zijn. In de
voetsporen van zijn zoon komt er nu ook
van vader Arie Jacob een boek op de
markt. Ruim zestig Heijdse Damhapjes
zoals die de afgelopen vier jaar in het
inmiddels opgeheven weekblad Groot
Monster zijn gepubliceerd worden binnenkort onder de titel ‘Stormdam’ door
de uitgever Free Musketeers (‘Ze waren
laaiend enthousiast’) in boekvorm uitgegeven.
Hoofdmoot was per traditie het bliksemsneldamtoernooi, voor de 123ste keer
alweer. Zoals onder anderen KNDB-secretaris Marcel Kosters en Gerard Kolsloot
constateerden toonde de in de damwereld onbekende Fred Kok zich de beste
sneldammer van de 32 deelnemers. Het
bleek dan ook om het organiserende
duo Fred Ivens en Jan Kok te gaan die bij
toerbeurt achter het bord plaats namen.
Dankzij een grote aantal overwinningen

werd de winnaar van 2002, Peter van
der Stap in de A-poule naar het tweede
plan verwezen. In de andere groep was
thuisspeler Tony Bruijns niet te stuiten en
hield de favorieten Anton Kosior en Frits
Luteyn op afstand.
Tot besluit speelden de nummers één tot
en met zestien uit beide groepen tegen
elkaar ter bepaling van de eindstand.
Fred Kok won de beker ten koste van
Bruijns en Kosior eigende zich het brons
toe ten koste van Van der Stap. Herk Vis
zag een prima toernooi beloond met de
prijs voor de beste B-speler.
Arie Jacob (‘Als ik van de mensen hoor
hoe zij De Vriendendamkring altijd
hebben gewaardeerd, zou ik morgen
zo opnieuw beginnen’) en Corry Storm
kregen van alle deelnemers niet alleen
een enveloppe-met-inhoud maar ook een
(tweedehands) laptop. En zo waren er
deze dag eigenlijk alleen maar winnaars.
Wordt in 2012 vervolgd!

Jan Kok won al zijn partijen. Ik deed
mijn best om het mis te laten gaan.
Martin van der Hout nam mij in elk
geval flink te grazen: 33-29 19-23
29-24 14-20? en nu twee meerslagen
37-31! 26x28 38-33! 20x38 42x4.
Diagram 1

Massaal gedam in de kantine van de Haeghe Groep.
Op de voorgrond Kosior-Gehrke, Huybrechts-Jacobsen.
Ook Gertjan Voois (links) is nog in beeld.

Arie Jacob Storm (links) denkt na over de beste zet
tegen vriend en winnaar/organisator (samen met Jan
Kok) Fred Ivens.
Foto’s: Jan Kok.
Finales 3e Reunie VDK 2007	 
Zaterdag 31 maart 2007 bij Haghe Groep
Groep 1
Punten
1 Fred Kok
26
2 Peter van der Stap 26
3 Jan de Koning
24
4 Ron Tielrooy
24
5 Martin van der Hout 21
6 Herk Vis
19
7 Harry Otten
19
8 Gerrit Slottje
14
9 Arie Jacob Storm
13
10 Arie te Lindert
12
11 Gert-Jan Voois
12
12 Wiebren de Vries
11
13 Ben Gehrke
8
14 Ben Hoogland
8
15 Addy Breugem
2
16 Frits van der Gaag
1

Groep 2
Punten
Tony Bruijns
29
Anton Kosior
25
Frits Luteyn
24
Hans Jacobsen
22
Fons Huijbrechts 21
Rien van Setten
17
Paul Jopp
16
Jos Vis
14
Jan Voois
14
Hedwig Callender 11
Bonne Douma
11
Wim Stoker
11
Huib Storm
8
Leny van der Gaag 6
Wim de Kok
6
Lammert Jonkman 5

Finale
3-1
1-3
2-2 (0-2)
0-4
1-3
4-0
2-2 (2-0)
4-0
1-3
2-2 (2-0)
0-4
4-0
3-1
3-1
2-2 (0-2)
1-3
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gep leeflang

Topsport en Talentontwikkeling
in 2007
door Johan Krajenbrink

Hoewel het budget voor topsport
vele malen kleiner is dan het budget
voor talentontwikkeling, proberen
we natuurlijk wel veel te doen.
Hieronder informatie over onze topsport:
1.	De KNDB spreekt met NOC&NSF
zogenaamde prestatienormen af voor
ieder kalenderjaar. In 2007 kunnen
A-sporters hun status behouden door
een GMI-resultaat te scoren en de
B-sporters door een MI-norm. Hoe
kun je eigenlijk A-sporter of B-sporter
worden? Dat valt niet mee, er zijn in
2007 twee mogelijkheden. De eerste
is bij het WK 2007 in Hardenberg: bij
de eerste acht eindigen levert een
A-status of en bij de eerste zestien een
B-status. De tweede mogelijkheid is opvallend: een GMI-norm in het internati
onale Hiltex Zeeland Toernooi levert de
A-status op en de MI-norm de B-status.
Jeugdwereldkampioen Pim Meurs zal
bijvoorbeeld spelen in Goes. Dus dat is
een nog belangrijker toernooi geworden en daarom zal Rob Clerc de coach
zijn.
2. Rob Clerc zal ook coach zijn bij het WK
2007. Wij hebben niet echt een traditie
dat er altijd een coach is bij de senioren, maar het lijkt mij pure noodzaak
(al was het maar als praatpaal of als
klusjesman). De KNDB heeft inmiddels
ook een duidelijke taakomschrijving
voor coaches en na afloop volgt er een
evaluatie.
3. Wij hebben voor het WK 2007 nog een
paar kleine plannetjes: Maarten Kolsloot zal waarschijnlijk de Nederlandse
deelnemers een korte mediatraining
geven.
4. Een ander plannetje: wij hopen dat de
Nederlandse spelers en coach Clerc bij
de opening en de sluiting het nieuwe
KNDB-colbertje kunnen dragen. Bij de
jeugd zijn we al gewend bij een EK of
WK te spelen met het Oranje-shirt. De
ervaringen zijn daar positief mee! Het
colbertje is een gevolg daarvan.
5. Er is bij de senioren een gat gevallen
wat betreft trainers en coaches. Bij de
jeugd hebben we inmiddels een behoorlijke groep, maar bij de senioren is
de groep Nederlandse trainers en coaches veel onduidelijker. Noodzakelijk is
ook een coach voor Nina Hoekman bij
haar WK 2007. Nadat Clerc ‘nee’ heeft
gezegd zal de keus normaal gesproken
vallen op Gantwarg. Met Gantwarg
traint Nina namelijk ook al individueel.
6. De individuele steun voor trainingen en wedstrijden gaat ook in 2007
richting een beperkt groepje, met
bijvoorbeeld Kees Thijssen en Alexander Baljakin. Het idee is dat dat beter
werkt dan juist veel versnippering. Zo
gaat het ook bij talentontwikkeling
en dat is ook de algemene lijn van
NOC&NSF.

7. Net als in 2006 ook in 2007 de experimentele groep de CTG. Die is nu
ook opgenomen in de brochure met
informatie over alle centrale trainingen. De CTG is sterk gericht op zelfwerkzaamheid en de deelnemers zijn
zelf, in verschillende samenstellingen,
de trainer.
De vorige keer heb ik veel geschreven over de ambitieuze plannen bij
talentontwikkeling.
Nu daarover:
1. Ik denk dat we moeten gaan nadenken
over een keuzeplaats van echt grote
talenten in de algemene finale van
Nederland. Hoewel het natuurlijk minstens zo mooi is als het kwalificeren via
‘gewoon’ spelen gaat. Mooi is dat het
zogenaamde T1 talent Heike Verheul
al de damesfinale heeft gehaald op
eigen kracht.
2. De bedoeling is dat de grootste talenten veel trainen en veel spelen in 2007.
T1 talenten krijgen zelfs wekelijks een
individuele training (daarbij komen
dan ook nog de verschillende groepstrainingen)! Een gevolg is bijvoorbeeld
dat er een grote groep talenten naar
Salou gaat. Nina Hoekman en Hans de
Knikker zijn de coaches. Hans de Knikker is ook de coach van de talenten bij
het toernooi in Praag.
3. Een evaluatiebijeenkomst om te eval
ueren hoe het gaat met T1, T2, hun
programma en bijvoorbeeld de logboeken is nodig. Als datum is gekozen
voor zaterdag 23 juni.
4. Rob Clerc is de nieuwe CJT-trainer na
het terugtrekken van Tjalling Goedemoed.
5. Talentontwikkeling ondersteunt veel
regiogroepen, van Groningen tot
Zeeland en gelukkig ook in Limburg.
Hier is bij gekomen het damcollege
Oost-Betuwe. Dat damcollege heeft
verschillende groepen en bijvoorbeeld
T2 talent Lotte Aleven.
6. Hans de Knikker zal de scout van talentontwikkeling zijn op de Nationale
jeugddamdag. Een doel is bijvoorbeeld
om te kijken of de regiogroepen nog
beter ingevuld kunnen worden.

Kees en Pieter
Ontsnapt aan de intriges van de werelddambond
FMJD, was hij bij het Nederlands kampioenschap, om
Kees Thijssen de vijfde nationale titel op rij te zien veroveren. Ongetwijfeld zat Pieter Hildering te genieten,
want ik denk dat hij al heel lang gelooft in Kees.
De succesreeks van Kees is indrukwekkend. Eenzame
hoogte in Nederland, zo lijkt het inmiddels. De wereld
zou moeten vrezen. Al moest ik wel even terugdenken
aan gesprekjes tijdens het WK in 2003, in de gemeente
Zwartewaterland. Ik vroeg Alexei Tsjizjov, gedeeld eerste, welke Nederlanders hij de komende jaren in staat
zou achten het wereldgoud te veroveren. Aan de naam
van Kees ging hij snel voorbij. Of vijf landstitels op rij
daar iets in veranderen? Ik heb mijn oud-ploeggenoot
Tsjizjov al een tijdje niet meer gesproken maar ben erg
benieuwd of hij reden ziet zijn mening te herzien.
Terwijl Kees’ vijfde tiel tot stand kwam, hield techniek
op het FMJD-forum de gemoederen zowaar even meer
bezig dan intriges. Dat was weer even wennen, nadat
onder meer het plotselinge vertrek van Hildering bij
de werelddambond over de tong was gegaan. De binnenkomer in de internetroddelkamer: ,,Hildering heeft
helaas zijn hondenbaan per direct opgezegd.’’ Daarna:
,,Je zal maar zo’n ... als Gantwarg tegen je hebben die
overal rare briefjes rondstuurt.’’ Even later: ,,Wat
triest dat zulke goeie mensen als Hildering verloren
gaan door de handelwijze van een paar idioten, halve
zolen en oplichters...’’ Dan: ,,Met de FMJD is het
bedroevend gesteld, voor mij is het een zwarte doos
waar zo af en toe wat besluiten uit tevoorschijn komen.
Enige lijn kan ik er niet in ontdekken.’’ Conclusie: ,,Het
terugtrekken van Hildering uit de FMJD is symptomatisch voor het bedenkelijke morele niveau van de
damwereld, die verlamd wordt door een permanente
machtsstrijd.’’
Voor wie het inmiddels een beetje duizelt: een venijnig
briefje van een ontevreden Gantwarg aan NOC*NSF
was voor Hildering aanleiding om de biezen te pakken
als bestuurder van het mondiale wespennest. Zelf constateerde Hildering: ,,Ik heb niets te verbergen maar op
dit moment wordt mijn reputatie volledig afgebroken
en dat heb ik niet verdiend. Ik denk dat ik me maar
volledig uit deze sport ga terugtrekken want ik wil
hiermee niet verder geassocieerd worden.’’
En daar staan we dan. Weer een slachtoffer van de
intriges en het gekonkel die ons wereldje zo bezighouden. De fanatieke Hildering schreef me al eens
pissige mailtjes na een column in Het Damspel en op
zijn vriendenlijstje kom ik vermoedelijk dan ook niet
voor. Zelf heb ik echter slechts respect voor mensen die
hun ziel en zaligheid in hun sportieve passie stoppen.
Hopelijk gooit hij er op nationaal niveau het bijltje niet
eveneens bij neer.
Al is het maar om Kees volgens jaar zijn zesde te zien
pakken.
Gep Leeflang
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vuurwerk

Diagram 1
37.42-37?

Diagram 2
29.33-29?!

Diagram 3
38.33-29?

Diagram 4
36.28-23?

H.Gons – H. van Hierden
1-1
2C: Hiltex 3 – DES Lunteren
2, 13-01-2007
29.33-29 24x33 30.39x28
18-22 31.27x16 17-22
32.28x17 23-29 33.34x23
19x50 34.26-21 50x11
35.16x7 2x11 36.21-16 3-8
37.16x7 8-12 38.7x18 13x22
39.31-27 22x31 40.36x27

L.Sekongo – H.Jansen 0-2
Ereklasse: CEMA/De Vaste
Zet – Hijken DTC, 13-012007
38.33-29 12-18 39.23x21
11-17 40.21x12 2-8 41.12x3
13-18 42.3x20 15x33

G.Hessing – T.Hage 0-2
Ereklasse: Witte van Moort
– Angarde Informatica,
13-01-2007
36.28-23 19x28 37.32x23
24-29 38.33x24 22-28
39.23x32 14-20 40.25x3 2126 41.3x21 16x20

Diagram 5
42.38-33!?

Diagram 6
24.47-41?

Diagram 7
30.42-37

Diagram 8
26.21-26 ?

P.Schuitema –
D.Slotboom 2-0
Halve finales NK, groep 3,
20-01-2007
42.38-33 24-29 43.33x24
14-20 44.34-29 20-25 45.2721 16x38 46.15-10 25x23
47.10-5 19x30 48.5x17

R.Wuestman – H.Ladage
0-2
Hoofdklasse A: Excelsior
- Harderwijk, 27-01-2007
24.47-41 23x32 25.37x28
24-29 26.34x23 12-18
27.23x12 19-24 28.30x19
14x32 29.38x27 21x32
30.12x21 16x40

Diagram 9
27. 22-28 ?

Diagram 10
22.47-42 ?

Diagram 11
25.14-19 ?

Diagram 12
18. 8-12 ?

W.Ludwig – E.Watoetin
0-2
Ereklasse: Meurs Denk en
Zet - Dammers uiit Oost,
10-02-2007
22.47-42 24-29 23.33x24 2228 24.31x33 1-6 25.38x27
17-21 26.26x17 11x31
27.36x27 14-20 28.25x23
13-19 29.23x14 9x36 30.3933 36-41 31.30-24 41-47
32.43-38 8-13

K.Posthumus – P.F.Koops
2-0
Hoofdklasse a: Barnsteen
– Huizum, 10-02-2007
25. …14-19 26.30-24 19x30
27.26-21 17x37 28.25-20
15x24 29.34x25 23x34
30.39x28 32x23

R.Meijer –
R.Kloosterman 2-0
Hoofdklasse B: RDC – PWG
’s Gravenpolder, 10-02-2007
18.. …8-12 19.28-23 19x28
20.32x23 21x41 21.42-37
41x32 22.23-19 14x23
23.29x7 1x12 24.34-30
25x45 25.44-40 45x34
26.39x6 32-37 27.6-1 37-41
28.36-31 26x37 29.47x36

harry de waard

J. de Vries – D.Dijk 0-2
2B: Hartholt Olie – DUO 2,
13-01-2007
37.42-37 29-34 38.30x39 1420 39.25x12 17x8 40.26x17
11x44

F.Hoeve – R. van Oosterhout 2-0
Eerste klasse C: DEZ/NGKZ
- Heijmans Excelsior 2, 1002-2007
27. …22-28 28.33x22 24x42
29.35-30 27x18 30.31-27
42x22 31.30-24 20x29
32.34x5 4-10 33.5x17 11x22
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B.Koullen – H.Wong 1-1
Halve finales NK, groep 4,
04-02-2007
30.42-37 17-22 31.28x17
12x21 32.23x3 2-7 33.3x26
27-31 34.36x27 25-30
35.34x25 7-12 36.26x19
14x41 37.25x14 10x30
38.35x24 41-47 39.33-29
5-10 40.27-22 10-14

B.Provoost –
A.Schotanus 2-0
Halve finales NK, groep 1,
06-01-2007
26. …21-26 27.34-29 26x37
28.29-23 18x27 29.41x3
22x33 30.24-20 14x25
31.3x47

kort damnieuws

Met Bennink gaat ’t ú goed!

De KNDB-autopolis
en de doelbewuste dammer
Dammen is een tactisch spel van wikken en wegen en vooruitzien. Je weegt af wat je volgende zet is. Je hebt je doel duidelijk
voor ogen: tactisch de overwinning binnenhalen. Kun je het beste naar links of naar rechts. Er zijn rijen vol en rijen leeg. Je
wisselt doelbewust van vak naar vak. Het lijkt wel wat op autorijden. Op de drukke wegen van vandaag is er echt wel tactiek
en strategie nodig om veilig en wel op het reisdoel aan te komen. Ga je links, ga je rechts. Geef je gas, rem je af. Wissel je van
vak of blijf je op dezelfde baan. Je weet waar je naar toe wilt en daar ga je recht op af. Net een mooie dampartij.
Je realiseert je bijna op hetzelfde
moment dat met al die drukte op de
wegen het extra belangrijk is een
goede autoverzekering te hebben.
En gezien de kosten van ons dagelijks leven wel met een voordelige
prijs. En daar komt nu de KNDB in
samenwerking met Bennink assurantie- en hypotheekadviseurs om de
hoek kijken.

mer bij. Zo bent u zeker van goed
verzekerd rijplezier.

Ruim dertig jaar is Bennink actief op
het gebied van verzekeren, hypotheken, pensioenen, sparen, lenen en
beleggen. Door onze samenwerking
kunnen wij u een autoverzekering
bieden met een zeer goede dekking,
hele gunstige voorwaarden en tegen
een bijzonder aantrekkelijke premie.
Als extraatje krijgt u er het 1e jaar
geheel gratis een NoClaimBescher-

Via www.kndb.nl óf op www.bennink.nl kunt u heel simpel berekenen of het ook voor u verstandig is
om van autoverzekeraar te veranderen. Desgewenst kunt u “met
één druk op de knop” de nieuwe
autopolis direct afsluiten. Bent u
niet in het bezit van een internetaansluiting dan kunt u ook bellen
met één van de verzekeringsspeci-

Niet alleen u, als autobezitter, profiteert van de gemaakte afspraken
maar ook de KNDB zelf. Voor iedere
KNDB-autopolis ontvangt de KNDB
een financiële vergoeding. U steunt
dus indirect ook de bond die uw
favoriete sport in goede banen leidt.

alisten van Bennink assurantie- en
hypotheekadviseurs op 0545-461146.
Als u aangeeft dat u lid bent van
de KNDB dan zullen zij u de lage
premie voorrekenen.

De samenwerking wordt
bezegeld.

Loting voor het WK
In Lutten heeft notaris Mr. Rieks Bulthuis de loting
van het WK Dammen Hardenberg 2007 verricht. Dit
deed hij in samenwerking met hoofdarbiter Rima
Danileviciene uit Litouwen. Danileviciene trok de naam,
waarna Bulthuis een vogelhuisje opende, waarin een
paasei lag met daarop het nummer van de betreffende
speler vermeldt. Het vogelhuisje van hoofdsponsor
Wildkamp werd gebruikt als symbool voor innovatie,
zoals dat ook van toepassing is op het WK Dammen.
Meer informatie op www.wkdammen2007.nl
foto johan van aalderen
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DamZ!

Finales Jeugdkampioenschappen

Kijk voor alle damnieuwtjes op www.damz.nl

Mei
1
2
3
4
5

12

Juni

Pu p i l l e n
N KHuissen

9

Final es
Schoold
ammen

De maanden mei en juni zijn vaak heel spannende
dammaanden. Er wordt dan in verschillende
leeftijdscategorieën gespeeld om de titel Nederlands
Kampioen. Die categorieën zijn als volgt. Je bent
welp (in 2007) als je op 31 december 2006 niet ouder
was dan tien jaar. Je bent pupil (in 2007) als je op
1 januari 2007 niet jonger was dan tien jaar en op
31 december 2007 niet ouder bent dan dertien jaar.
Na pupil volgt aspirant en als je weer drie jaar ouder
bent, ben je junior.

De kinderen die deelnemen aan de finale van
een NK kunnen al heel goed dammen! Want, je
kunt niet zomaar meedoen. Wil jij ook proberen

N K S n e ld a m m e n

ales
H a l v e Fi n
ammen
S c h o orlld
and!

door hee

17
18
19
26

16

of je zover kunt komen? Doe dan het volgende.
Ga naar de jeugdleider op de damclub. Geef je
bij hem of haar op voor de voorrondes
van het provinciale kampioenschap.

l Nede

Als je bij deze wedstrijden in de

N K M ei sj es

top eindigt, plaats je je voor de

D en B o sc h

halve finales van het Nederlands
Kampioenschap. Ook hier moet
je weer enorm goed spelen en

N K We l p

hoog eindigen. Dan pas mag je door

en

Wa ge nin ge n

NK Snel

30

damme
n
Je u g d te a m s

De kampioenen
van vorig jaar
Kampioen bij de welpen
werd Wopke de Vries (midden). Wopke heeft zich als
eerstejaars pupil meteen
geplaatst voor de finale bij
de pupillen. Net als de welpen Martijn van IJzendoorn
(links) en Jannes Kromhout
(rechts). Martijn en Jannes
hebben zich zowel bij de welpen als de pupillen
geplaatst voor de finale. Een drietal met veel
damtalent dus, houd ze in de gaten!
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naar de finale van het NK!

Bij de pupillen werd Rik
Verboon
(midden)
kampioen.
Rik en
Heike Verheul (links) zijn dit jaar aspirant.
Nummer 2 van vorig jaar, Martijn
de Leeuw, speelt ook dit jaar
weer in de pupillenfinale.

De schooldamkampioenen van 2006
komen uit Bennekom. Zowel bij
de welpen als de
pupillen pakte de
Eben-Haëzerschool
de titel!

Meisjeskampioene bij de welpen Gerlinda
Schaafsma (links) speelt ook dit jaar weer
mee in de jongste leeftijdscategorie.
Lotte Aleven (rechts) verdedigt haar titel bij
de meisjes pupillen.

damkalender

toernooien, trainingen en wedstrijden

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.
April 2007
Nationale Jeugddam28
dag.
28
Andijk. Damdag. S. Laan
0228-515123.
Mei 2007
Halve finale NK junio1-5
ren.
Halve finale NK aspi1-5
ranten.
Huissen. NK pupillen.
1-5
2-5 Bunschoten. 8e Barnsteentoernooi. P.F. Koops (033)
298 75 41.
11-2/6 Hardenberg. WK dammen
2007. H. Boers (038) 386
80 15.
12
KNDB-beker 1e ronde.
Halve finales school12
dammen BO en VO.
16-20 NK visueel gehandicapten.
‘s-Hertogenbosch. NK
17-19
meisjes alle categorieën.
20-28 Salou (Sp). Salou Open. P.
Pippel (0182) 37 45 46.
22-26 Deventer. CBP-toernooi. R.
Hendriks (0570) 56 28 83.
26
KNDB-beker 2e ronde.
Juni 2007
Centrale training juni3
oren, pupillen en meisjes.
8-17 Jomtien, Thailand. Thailand
Open 2007. E. van Dusseldorp (030) 285 66 42.
9
Centrale training subtop,
vrouwen en aspiranten.
9
KNDB-beker kwartfinale.
Finale schooldammen
9
BO en VO.
9
Dordrecht. Sani-Dump
sneldamkampioenschap. C.
Leenheer (0168) 33 06 28.
9
Utrecht. Dammen onder de
Dom. P. de Heus (030) 289
56 07.
NK sneldammen alle
16
categorieën.
23
KNDB-beker halve finale.
23
Bondsraadsvergadering.
30
KNDB-beker finale.
NK sneldammen
30

30

jeugdteams.
Delft. DUWO Damfestival
2007: Openluchttoernooi.
H. de Witt (015) 213 43 11.

Juli 2007
1-7 Delft. DUWO Damfestival
2007: Mini WK. H. de Witt
(015) 213 43 11.
1-7 Delft. DUWO Damfestival
2007: Open toernooi. H. de
Witt (015) 213 43 11.
4-14 NK junioren
6-14 NK aspiranten
14-21 Den Haag. DNC Open. A.
Kruyshoop (070) 888 25
61.
22-28 Nijmegen. Nijmegen Open.
P. Visser (026) 325 68 69.
28
Loosdrecht. Dammen op de
Dijk. A. Vreeswijk (0654)
993 243.
Augustus 2007
3-11 Brunssum. 30e Brunssum
Open. J. Hannen (0475)
465083.
13-18 Goes. 4e Hiltex Zeeland
Damtoernooi. M.J. Walraven (0118) 56 25 06.
September 2007
1
Westerhaar. Dijks Leijssen
Advocaten Open NK
clubviertallen. H.G. Hessing
(053) 433 54 66.
8
Rijnsburg. 7e Johan
Kromhout-toernooi. A. van
Dusseldorp (071) 402 78
32.
Reeuwijk. Jeugddam8
toernooi. H. de Knikker
(0182) 39 32 75
15
Nationale Competitie 1e
ronde.
15
Sluitingsdatum inschrijving
clubcompetitie junioren,
aspiranten en pupillen.
Centrale training juni22
oren, pupillen en meisjes.
23
Centrale training subtop,
vrouwen en aspiranten.
29
Nationale Competitie 2e
ronde.

Oktober 2007
6
Clubcompetitie junioren,
aspiranten en pupillen.
13
Nationale Competitie 3e
ronde.
Centrale training juni20
oren, pupillen en meisjes.
21
Centrale training subtop,
vrouwen en aspiranten.
27
Nationale Competitie 4e
ronde.
November 2007
3
Selectiedag centrale
trainingen junioren, aspiranten, pupillen en meisjes.
3
Sluitingsdatum inschrijving
clubcompetitie welpen.
3
Bondsraadvergadering.
10
Nationale Competitie 5e
ronde.
11-18 Zoutelande. NK vrouwen
2007.
Centrale training juni17
oren, pupillen en meisjes.
18
Centrale training subtop en
aspiranten.
24
Nationale Competitie 6e
ronde.
27-4/11 Avignon (Fr). EK veteranen.
December 2007
1
Clubcompetitie junioren,
aspiranten en pupillen.
1
Clubcompetitie welpen.
1
Sluitingsdatum inschrijving
halve finales NK algemeen
en vrouwen.
8
Nationale Competitie 7e
ronde.
15
Wedstrijd CAT/CJT-selectie
- Surinaamse spelers in
Nederland.
15
Centrale training vrouwen.
16
NK rapid voorronde.
23
NK rapid finale
27
Wamel. 30e Open Sneldamkampioenschap. W.J.
Duifhuis (0487) 59 45 81.
29
’s-Gravenpolder. 3e PWG
Damtoernooi. J. Veerhoek
0113-649682.

Januari 2008
5
Halve finale NK algemeen
en vrouwen.
6
Halve finale NK algemeen
en vrouwen.
12
Nationale Competitie 8e
ronde.
19
Halve finale NK algemeen
en vrouwen.
20
Halve finale NK algemeen
en vrouwen.
26
Nationale Competitie 9e
ronde.
Februari 2008
2
Halve finale NK algemeen
en vrouwen.
3
Halve finale NK algemeen
en vrouwen.
9
Nationale Competitie 10e
ronde.
16
Halve finale NK algemeen
en vrouwen.
17
Halve finale NK algemeen
en vrouwen.
23
Nationale Competitie 11e
ronde.
Maart 2008
1
Halve finale NK algemeen
en vrouwen.
1
Sluitingsdatum inschrijving
halve finale NK pupillen.
8
Nationale Competitie
promotie/degradatie.
8
Bondsraadvergadering.
10
Sluitingsdatum inschrijving
halve finale NK meises.
15
Halve finale NK algemeen
en vrouwen barrages.
15
Centrale training subtop,
vrouwen en aspiranten.
15
Sluitingsdatum inschrijving
halve finale NK welpen.
15
Sluitingsdatum inschrijving
halve finale schooldammen
BO en VO.
Centrale training juni16
oren, pupillen en meisjes.
21-22 Halve finale NK pupillen.
22
Sluitingsdatum inschrijving
halve finales NK aspiranten

Actuele kalender
op internet:
www.kndb.nl
= jeugdevenement

29

en junioren.
Sluitingsdatum inschrijving
Nationale Jeugddamdag.

April 2008
5-19 NK algemeen.
5-6 Halve finale NK meisjes.
12
Halve finale NK welpen.
19
Nationale Jeugddamdag.
19
Sluitingsdatum inschrijving
KNDB-beker.
26
Centrale training subtop,
vrouwen en aspiranten.
Centrale training juni27
oren, pupillen en meisjes.
28-3/4 Halve finales NK junioren
en aspiranten.
28-3/4 NK pupillen.
30-4/5 NK visueel gehandicapten.
Mei 2008
1
Sluitingsdatum inschrijving
Nationale Competitie.
10
KNDB-beker 1e ronde.
10
Halve finale NK schooldammen BO en VO.
17
NK sneldammen voor
jeugdteams.
17
Sluitingsdatum NK sneldammen alle categorieën.
24
KNDB-beker 2e ronde.
24
NK welpen.
31
Centrale training subtop,
vrouwen en aspiranten.
Juni 2008
Centrale training juni1
oren, pupillen en meisjes.
7
KNDB-beker kwartfinale.
7
Finale NK schooldammen
BO en VO.
14
NK sneldammen alle
categorieën.
21
KNDB-beker halve finale.
21
Bondsraadvergadering.
26-28 NK meisjes.
28
KNDB-beker finale.
Juli 2008
9-19 NK junioren.
11-19 NK aspiranten.
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Het zoeken naar damspelafbeeldingen levert dankzij het internet nieuwe vondsten op. De
naam Sweerts, ingevoerd in een zoekmachine, gaf onverwacht een nieuwe vondst te zien
bij Daphne Alazraki Fine Arts, New York, gespecialiseerd in Hollandse- en Vlaamse 17e-19e
eeuwse schilderkunst. Het vinden van het schilderij, enkele jaren geleden, is één. Het bijeen
brengen van informatie kostte meer tijd. Via Daphne Alazraki en Michelle Montgomery,
galerie-directrice, werd het mogelijk te beschikken over een gedeelte van de monografie en
catalogue raisonné die wordt voorbereid door Dr. Lindsey Shaw-Miller. Verbonden als
Edward Speelman Fellow aan het Wolfson College, Cambridge, Engeland. Het Edward
Speelman Fonds is ondermeer gericht op de studie van de Nederlandse- en Vlaamse
schilderkunst van de 15e-, 16e- en 17e eeuw.

Michael Sweerts,
zelfportret, olieverf op
doek, 94,5 x 73,4 cm,
Allen Memorial Art
Museum, Oberlin,
Ohio

Een nieuwe

Michael Sweerts,
De Damspelers, 1652,
olieverf op doek, 48 x 38
cm, gesigneerd: Michael
Sweerts fecit an. 1652
Roma, Rijksmuseum,
Amsterdam, Inventaris nr. :
SK-A-2574

Michael Sweerts

De Damspelers 1652
Het schilderij De Damspelers uit 1652 werd
in de damwereld bekend na het verschijnen
van publicaties van K.W.Kruijswijk (1,2) en
Ir.G.Bakker (3). De afbeelding is ook opgenomen in de speciale uitgave van Openbaarkunst: Kunstschrift 2001-1, Michael Sweerts
1618-1664. (4). Het damschilderij uit 1656/57
wordt hier echter niet vermeld, hoewel de
tekst luidt: “Dit Kunstschrift mag beschouwd
worden als een herziene versie op de ernstige
vakbroeder van de legendarische Bamboccianten”.
Michael Sweerts is lange tijd tamelijk onbekend geweest. Onderzoekers in de 20e eeuw
brachten steeds meer in beeld wie er schuil
gaat onder de namen: Michiel Svers, Michel
Fiamengho, Michele Suirz, Michel Swertz, Cavaliere Michile Suarssi en andere varianten. Hij
werd op 29 september 1618 gedoopt in Brussel. Het is waarschijnlijk dat hij al voor 1640 in
Rome is. Tussen 1646 en 1651 komt de naam
Michile Suarssi voor in de bevolkingsregisters
van de parochie van Santa Maria del Popolo in
Rome. In de eerste jaren van het decennium
1650-1660 werkt hij voor paus Innocentius
X. Mogelijk heeft hij in diens opdracht een
schilderacademie geleid. De paus onderscheidt
hem met de titel “Cavaliere”, ridder. In 1656
bevindt Sweerts zich in Brussel. Hij richt er een
tekenacademie op. In 1660 is hij voor korte
tijd in Amsterdam. Kort daarvoor had hij zich
als leken-missiebroeder aangesloten bij een
groep Franse missionarissen, de Parijse Mission
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Etrangères. Op 2 januari 1662 vertrekt hij per
boot vanuit Marseille voor een reis om vanaf
Palestina over land door het Midden-Oosten
naar China te gaan. Op 2 juli 1662 wordt hij
in Isfahan uit de missiebroederschap verwijderd vanwege onacceptabel gedrag. De
meereizende priester René Brunel vermeldt
op 24 mei 1662 dat hij onuitstaanbaar werd,
iedereen de les las, zich bemoeide met alle
mogelijke aangelegenheden en voortdurend
in de contramine was. Isfahan ligt op ca. 340
km ten zuiden van Teheran in Iran, dat toen
nog Persië heette. Hij reist verder naar Goa, in
India, het centrum van de Portugese Jezuïten,
waar hij in 1664 overlijdt.
Er werd verondersteld door de kunstkenner
Vitale Bloch dat Sweerts homosexueel zou
zijn vanwege zijn wijze van afbeelden van
naakte welgevormde mannen. Maar voor een
classicistisch georiënteerde schilder zijn naakte
sportlieden een bijna vanzelfsprekend model.
Of zijn vermeende herenliefde onderdeel zou
zijn geweest van de onacceptabele gedragingen wordt niet vermeld.
In Rome wordt hij vaak geassocieerd met de
Bamboccianti, een schildersgroep ontstaan
rondom Pieter Jacobszn. van Laer (1592-1642),
die de bijnaam Bamboccio (ledenpop) had
door zijn lichamelijke mismaaktheid, maar
waar hij voor zover bekend nooit lid van is
geweest. Deze groep schilderde eigentijdse
figuren en volkse taferelen die gretig en voor

veel geld werden verkocht. Van van Laer (in
Rome verblijvend tussen 1622 en1638) is een
damspelafbeelding bekend van een interieur
met damspelers. De door Sweerts geschilderde
dammers spelen op een speldoos, waarbij
het aantal velden moeilijk is te definiëren. Bij
64 velden is het echter in overeenstemming
met wat in Italië gebruikelijk was. Kunsthistoricus Albert Blankert schrijft in Kunstschrift
: “(…) de Damspelers, die niets artistieks te
bieden hebben, behalve dan dat het een
prachtig schilderij is. Het toont vijf fatterige,
eigentijdse jongeheertjes die hun tijd en geld
verdoen. In die tijd heette zoiets een schilderij
van ‘jonkertjes’. Bij Sweerts zien ze er uit als
porseleinen poppen.” Blankert stelt verder:
“De schilderijen van Sweerts hebben vaak iets
droomachtigs. Er speelt zich van alles af, maar
toch lijkt er een volkomen stilte te heersen”.
Hij wordt wel een schilder in de schaduw van
Vermeer en Rembrandt genoemd en is vooral
gewaardeerd bij kunstkenners en fijnproevers. Hij wordt ook betiteld als een duistere
vreemdeling, een van de meest creatieve,
geheimzinnige en herkenbare kunstenaars uit
de 17e eeuw. Een schilder, een bemiddelaar,
een leraar en een diepgelovig man. Een rondzwervend en ontvankelijk kunstenaar. In de
latere periode van zijn leven: een diepgelovig
man, die vaste op gezette tijden, geen vlees
at en regelmatig ter communie ging. Zijn reis
naar China zou een veronderstelde vorm van
boetedoening kunnen zijn.

pa n o r a m a
aflevering

60

wim van mourik
st. jacobslaan 94
6533 bv nijmegen
(024) 356 52 32
wavanmourik@planet.nl

Michael Sweerts, Een man
en een vrouw spelen het
damspel, ca 1656/57,
gesigneerd (gedeeltelijk),
olieverf op doek, 55,9 x
48,8 cm, Galerie Daphne
Alazraki, New York.
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3. Ir.G.Bakker, Het Nieuwe Damspel
1973-4, 92
4. Openbaar Kunstbezit, Kunstschrift, 2001
nr. 1, 1-46
5. Dr. Lindsey Shaw - Miller, A man and
woman playing draughts. [Uit: Monografie in voorbereiding]. Zie ook
internet: www.alazraki.com/factpages/
sweertsfact.html
6. Tentoonstelling Rijksmuseum 9-3-2002
// 20-5 2002, folder, De geschilderde
geheimen van Michael Sweerts
1618-1664.

Een man en een vrouw
spelen het damspel, ca 1656-57
Volgens Dr. Shaw-Miller valt het schilderij
direct op als een ’Sweerts’ door: het pallet, het
gebruik van licht, hoe stoffen gedrapeerd zijn
en de achtergrond behandeld, de type gezichten, het krachtige wit, structurele details als bij
de twee stoelen, de architectuur van de kamer
en het subtiel plaatsen van de gedeeltelijk signatuur op de sport van de stoel van de man. Er
wordt gewezen op overeenkomsten tussen het
dammende paar en de damspelers uit 1652 als:
het contact maken van de benen en vooral de
voeten onder de tafel, iets dat Sweerts vaker
toepast; de naar de kijker gewende blik van
de vrouw en de doordringend onbeschaamd
kijkende jongen; als ook het plaatsen van een
derde figuur tussen de twee hoofdpersonen in.
Het schilderij bevat een seksuele lading. Er
wordt spanning opgeroepen tussen het ingetogen meisje met haar neergeslagen ogen en
heimelijke houding van de linkerhand ten op-

zichte van de ontwijkende tegenovergestelde
blik van de vrouw. Het meisje lijkt te worden
afgeschermd van het been- en voetcontact.
Uit de opgehouden, geopende waaier zou de
bereidheid van de vrouw blijken. Alle schijven
staan overigens nog in de beginstand en de
man doet de eerste zet. Als beeldspraak zou
het damspel hier staan voor het liefdesspel,
zoals het kaartspel en triktrak bij soldaten zou
staan voor het onzekere lot op het slagveld
en bij de damspelende jongeheertjes voor hun
onzekere toekomst: the game of life.

beeldspraak en diepere betekenis werden in
Nederland erg op prijs gesteld. Na zijn terugkeer startte hij in Brussel een tekenacademie,
waarbij hij zich diende te heroriënteren op het
soort werken waar de markt om vroeg. Het
schilderij lijkt te dateren op ca 1656-57 als hij
zich weer in Brussel bevindt, maar voor zijn
toetreding in 1659 als leken-missiebroeder tot
de Mission Etrangères.

< Datering >

Vergelijking tussen verschillende schilderijen
van Sweerts maakt het aannemelijk dat het
dateert van na zijn terugkeer uit Rome. Het interieur is noordelijk classicistisch en het is koeler geschilderd dan in de warme, meer aardse
tonen in Rome. Dergelijke schilderijen met een
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