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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	

kunststofl	eidingsystemen,	-componenten	en	technische	artikelen.
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van De reDactie…
De Wereldkampioenschappen in Hardenberg zijn weer afgelopen. Niet geweest? 

Dan heeft u echt wat gemist. Denk alleen al aan de nieuwe elektronische 

damborden, die voor het eerst op werden ingezet. Maar het belangrijkst was 

natuurlijk de damstrijd, waarin Alexander Schwarzman als winnaar uit de bus 

kwam en ‘onze’ Auke Scholma een mooie vijfde plaats behaalde achter vier 

(voormalig) wereldkampioenen. Voor degenen die het WK gemist hebben – en 

iedereen die nog een keer na wil genieten – is vanaf de volgende pagina meer te 

lezen. Helaas moet u dit nummer de rubriek Internationaal Damnieuws missen. 

Hopelijk kunnen het WK en een impressie van Salou dat deze keer opvangen. 

Hanco, bedankt voor je inzet van het afgelopen jaar. 

Astrid van der Stelt
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Foto Gep Kos

De wereldkampioen van 
2007 ontvangt de beker 
van toernooidirecteur Jan 
Koops.

Alexander Schwarzman 
na negen jaar opnieuw de beste!
Aan alle dingen komt een eind. Dit is niet de meest 
vrolijke openingszin, maar heeft ook zonnige kanten. 
De geplaagde Kees thijssen bijvoorbeeld zal blij geweest 
zijn dat het lange toernooi ten einde is. ook de organisa-
toren zullen het ongetwijfeld niet erg hebben gevonden. 
Drie weken lang iedere dag paraat zijn, bezoekers te 
woord staan, problemen uit de weg ruimen, de deelne-
mers het zo goed mogelijk naar de zin maken enz., gaat 
je niet in de koude kleren zitten. Verder waren heel wat 
werkgevers gelukkig met het eindsignaal van het WK 
dammen. De elektronische damborden, ontwikkeld door 
dr. ir. paul van de Veen, registreerden direct alle zetten 
zodat de partijen live te volgen waren via Internet. Veel 
dammers konden het natuurlijk niet laten onder werktijd 
regelmatig naar www.wkdammen2007.nl te surfen…
eén iemand was ongetwijfeld niet blij dat het toernooi 
voorbij was. Diegene was de onttroonde wereldkampi-
oen Alexander Georgiev. Zijn eindsprint werd laat inge-
zet, en als het toernooi iets langer geduurd had, dan…

De opening van het toernooi. 
tsjizjow worDt kampioen.
Ronde een tot en met zes. In de eerste toernooihelft 
stak er één man met kop en schouders boven het 
deelnemersveld uit. Die man was niemand minder dan 
tienvoudig wereldkampioen Alexeï tsjizjow! Al in de 
eerste ronde wist hij een belangrijke favoriet te verslaan. 
Guntis Valneris, die in 2003 nog op de gedeelde eerste 
plaats finishte, bleek niet opgewassen te zijn tegen het 
geweld van de onnavolgbare dammer uit Izjevsk. Nadat 
in ronde twee otgonbayar tuvshinbold naar verwachting 
moest capituleren, greep tsjizjow meteen de leiding. De 
grootste klap werd echter in de vierde ronde uitgedeeld. 
Alexander schwarzman werd in een hard positioneel 
duel afgeserveerd en leek de tweede favoriet te zijn 
die vroegtijdig af moest haken. Nadat in ronde vijf en 
zes twee remises volgden, stond tsjizjow na zes rondes 
bovenaan. Deze koppositie moest deze man echter delen 
met de verrassend sterk opererende Jeroen van den Ak-
ker! onze eigen Jeroen had drie mooie overwinningen 
geboekt op Auke scholma, souleymane Ba en Ricardo 
pierre! Van de andere twee Nederlanders kreeg scholma 
dus een nederlaag tegen van den Akker te slikken. een 
volgende nederlaag tegen podolski leek hem alle kansen 
op een hoge klassering te ontnemen. ook Kees thijssen 
had na ronde zes evenveel punten als na ronde vier. De 
‘verschrikkelijke’ meneer pierre was verantwoordelijk 
voor het matige optreden van onze nationale kampioen. had gemaakt, moest het onderspit delven tegen rege-

rend wereldkampioen Alexander Georgiev. Georgiev wist 
voor de negende keer (!!!) de meest succesvolle dammer 
aller tijden te verslaan. De manier waarop dat gebeurde 
was weergaloos. Georgiev nam een maximum aan risico’s 
en werd hiervoor beloond. Niet alleen met een dikke 
twee, na afloop van het toernooi kreeg Georgiev ook 
nog eens de prijs voor de beste sportieve prestatie! 

Alexander schwarzman kwam ook ineens opzetten. 
Na afloop verklaarde schwarzman dat hij dit aan zijn 
vriendin, de eveneens dammende Victoria prikhodko, te 
danken had. Deze wist hem zo op te peppen dat hij het 
geloof in eigen kunnen bleef behouden. Ronde zeven 
was voor schwarzman ook de ronde die hem de hoop 

het miDDenspel van het toernooi. 
wie worDt het? schwarzman, poDolski, 
tsjizjov of… aUke scholma?
Ronde zeven tot en met twaalf. In het middenspel van 
het toernooi komen ineens enkele verrassende namen 
bovendrijven. Had ik u niet geschreven dat Alexander 
schwarzman al na vier rondes uitgeschakeld was…? 
en Auke scholma dan… deze had toch al twee keer 
verloren? Alexeï tsjizjow, deze man stond er toch zo riant 
voor? 

Ronde zeven was hét grote keerpunt in het toernooi. 
Alexeï tsjizjow, die in de eerste zes rondes zoveel indruk Lees verder >
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op de wereldtitel teruggaf. Iurii Anikieev werd slachtof-
fer van één van de specialiteiten van de Moskoviet: het 
gambiet! 

en Jeroen van den Akker. Hoe verging het hem? Die 
vervelende zevende ronde zal ook hem nog lang heugen. 
Hij leek de kampioen van Afrika, Leopold Kouogueu, 
te verslaan en zou daardoor niet alleen de koppositie 
van tsjizjow overnemen…ook zou hij twee punten voor 
komen op zijn naaste belagers! Helaas, helaas, helaas. 
Het mocht niet zo zijn. Door een onverklaarbare blunder 
moest van den Akker beide punten inleveren bij de han-
dige Afrikaanse dammer. 
Mark podolski maakte in de tweede toernooihelft duide-
lijk dat hij een voorname kandidaat voor de wereldtitel 
is. Vier overwinningen zonder één enkele nederlaag 
bracht hem na twaalf rondes op de tweede plaats achter 
schwarzman. 

De laatste die nog een kansje maakte op de wereldtitel 
was Auke scholma. scholma bleef zijn eigen stijl trouw 
en dat leverde traditiegetrouw veel beslissingen op. In 
ronde zeven tot en met negen wist scholma maar liefst 
drie overwinningen op rij te behalen! 

het late miDDenspel van het toernooi. 
koplopers blijven remise spelen, tsjizjow 
vinDt aanslUiting.
Ronde dertien tot en met zestien. Koploper schwarzman 
en nummer twee Mark podolski wisten vier keer achter 
elkaar niet tot winst te komen. Dit was niet geheel on-
logisch, want de latere top vijf speelde voornamelijk on-
derling. Hierbij wist niemand tot winst te komen. Auke 
scholma hield achtereenvolgens Georgiev, schwarzman 
en tsjizjow op remise. een niet geringe prestatie! Nadat 
scholma in ronde zestien van Domchev wist te winnen 

stond hij zelfs op de derde plaats, één punt achter het 
leidende duo schwarzman en podolski! op het drukbe-
zochte FMJD-forum werd scholma zelfs uitgeroepen tot 
de belangrijkste gegadigde voor de wereldtitel. Dit was 
een logische gedachte: schwarzman kreeg twee sterke 
grootmeesters en zou er naar verwachting hooguit één 
winnen. podolski zou in ieder geval tuvshinbold verslaan 
en moest nog maar zien of hij de taaie Domchev zou 
weten te passeren. scholma kreeg naast tuvshinbold ook 
nog eens Lagoda, terwijl een overwinning op Misans 
ook niet ondenkbaar zou zijn. Grote kansen dus voor 
scholma! Daarnaast is het niet onbelangrijk om te ver-
melden dat tsjizjow ook weer kwam opzetten. tsjizow 
wist te profiteren van de remiseschuivende koplopers 
door zelf samb te verslaan. Na zestien rondes stonden 
schwarzman en tsjizjow dan ook precies gelijk! Het pro-
gramma van tsjizow was ook van dien aard dat een elfde 
wereldtitel voor hem tot de mogelijkheden behoorde…

het einDspel van het toernooi. 
een verrassenDe ontknoping! 
Ronde zeventien. schwarzman wint van Van den Akker. 
Dit is verrassend, maar in het geheel niet onverdiend! 
schwarzman laat een andere specialiteit zien: de om-
singeling van de flankaanval! en tsjizjow? Hij wint niet! 
souleymane Ba is al vaak door hem verslagen. Dit keer 
weet tsjizjow alleen een plus te behalen. Auke scholma 
speelt remise tegen Roberts Misans. 

Ronde achttien. schwarzman wint weer! schwarzman 
staat bekend als de koning van de flankaanvalomsinge-
ling. Naast koning van de flankaanvalomsingeling is 
schwarzman ook nog eens koning van het offer! Kees 
thijssen overziet een verrassend offer en geeft meteen 
op. podolski wint ook, naar verwachting, maar toch een 
zwaarbevochten zege. Het klassiekje is bekend. Zoals 
bijna altijd is ook dit keer de remise aanwezig, maar zéér 
lastig te vinden. tuvshinbold bezwijkt onder de druk. 
tsjizjow wint weer niet. Mikhalchenka houd zich knap 
staande. en Auke scholma… scholma gaat ver, gaat 
zeer ver! De sterke hekstelling wordt (al dan niet ten 
onrechte) verruild voor een andere opsluiting. De positie 

Foto GeRRIt JAN pIeRIK

Foto GeRRIt JAN pIeRIK

Arbiters Frank Teer en 
Rima Danileviciene

Deelnemers en 
organisatoren bij de 
sluitingsceremonie.
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lijkt beter voor scholma, maar door 
een positionele fout (onder tijdsdruk 
gemaakt) bezorgt scholma zichzelf een 
lastig eindspel wat niet meer te verdedi-
gen is. Helaas, ook na vierentwintig jaar 
wéér geen Nederlandse wereldkampioen. 

De slotronde. schwarzman heeft de 
beste papieren. De snelle remise tegen 
Mikhalchenka is ongetwijfeld voldoende 
voor de wereldtitel. Immers…Mark 
podolski staat voor de bijna onmogelijke 
opgave Guntis Valneris te verslaan. Dit is 
podolski vorig jaar in het Hiltex-toernooi 
in Goes gelukt. Deze keer weet Valneris 
van geen wijken. Weliswaar zit podolski 
de hele tijd achter de goede kant van het 
bord, de remise komt geen moment in 
gevaar voor de Letse ex-wereldkampioen. 
Alexander schwarzman dus de nieuwe 
wereldkampioen. een prachtige tweede 
plaats voor podolski. Helaas is de kans 
zeer groot dat dit voorlopig het laatste 
optreden van de Duitser is. podolski gaat 
werken in Denemarken en zal dus vrijwel 
zeker niet achter het dambord te vinden 
zijn. Heel jammer, want Mark podolski zal  
ongetwijfeld in staat zijn binnen enkele 
jaren de wereldtitel te veroveren. Naast 
de tweede prijs mocht podolski ook de 
prijs voor de mooiste technische partij in 
ontvangst nemen. Het gaat om zijn partij 
tegen Domchev. speelt u die even na? tot 
slot wist podolski wel een ander WK op 
zijn naam te schrijven: het Westerhaars 
Kampioenschap! De onderlinge driekamp 
(podolski, scholma en Domchev) wist hij 
met een 100% score af te sluiten!

De derde plaats was voor de onttroonde 
wereldkampioen Alexander Georgiev. 
Georgiev kwam laat op gang. Door drie 

overwinningen in de laatste drie rondes 
wist hij Alexeï tsjizjow op de valreep te 
passeren.

onze eigen Auke scholma won op 
de laatste speeldag van otgonbayar 
tuvshinbold en wist daarmee vijfde van 
de wereld te worden. een fantastische 
prestatie en tevens het beste resultaat in 
zijn (lange) carrière! Daarnaast leverde 
dit kunstje scholma de felbegeerde A-
status op!

tot slot is het interessant om je je af te 
vragen waarom Alexander schwarzman 
kampioen geworden is. De fout van 
zowel podolski als Georgiev was duidelijk: 
beiden verloren geen enkele partij… De 
nieuwe regels wijzen bij gelijk eindigen 
degene die de meeste partijen wint als 
winnaar aan. Daarom waren beiden kans-
loos voor de hoofdprijs. Bij tsjizjow ligt 
de zaak gecompliceerder. Hoe kan het dat 
deze ‘veelvraat’ het toernooi, ondanks 
zijn superieure start en het feit dat hij bij 
ingang van de zeventiende nog steeds 
de beste papieren had, niet tot een goed 
einde wist te brengen? Waarschijnlijk kan 
hij hierop zelf het antwoord geven!

In ieder geval kan de damwereld blij zijn 
met Alexander schwarzman als winnaar. 
Zijn originele en ondernemende manier 
van spelen spreekt heel veel dam-
mers aan. ook als propagandamaker is 
schwarzman de juiste persoon! 

Hoofdsponsor Wildkamp B.V. Hartelijk 
dank voor het mogelijk maken van dit 
fantastische evenement! 

Foto Gep Kos

Foto eVeLINe KooIMAN

Foto Gep Kos

Mark Podolski wint van Leopold Kouogueu.

Arbiter Rima Danileviciene bekijkt de partij tussen 
Jean-Marc Ndjofang en Roberts Misans.

Schwarzman onthult direct na afloop van de prijs-
uitreiking een tegel in de Hardenberg Walk of Fame. 
Hier liggen tegels van topsporters uit Hardenberg of 
sporters die een topprestatie in Hardenberg geleverd 
hebben. 

Lees verder >
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wk-techniek
DooR eDWIN tWIest eN GIL sALoMé

voor meer verslagen, 
alle partijen en foto’s:
www.wkDammen2007.nl 
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scholma a. - akker van 
den j.
ronde 1, 12-05-2007

Diagram 1

33.38-33?? overziet in een 
wat moeilijkere positie 
een doorbraakcombinatie; 
33...1�-20 3�.2�x23 22-27 
3�.31x22 13-18 3�.22x13 
8x39 
Met een verloop als 33.30-
2� 19x30 3�.3�x2� 3-9 
3�.�0-3� (3�.38-33?? 22-28! 
3�.32x23 13-19 37.2�x13 
8x39) 3�...8-12 3�.38-33 
Had wit de schade behoor-
lijk kunnen beperken 

ba s. - scholma a.
13-05-2007

Diagram 2

Wit heeft hier als laatste 
3�-31x31 geruild, waarna 
Auke met 39...1�-21 ver-
volgde 

Hij kon echter fraai de 
winst forceren hier middels 
 39...17-21 �0.�8-�2 (na 
�0.28-22 29-3� gevolgd 
door 21-27) 19-23! �1.28x8 
21-2�!!  en wit heeft hier 
het nakijken  �0.�8-�2 
21-2� �1.�0-3� 2�x�8 
�2.3�x3 �8x3� �3.3x2� 3�-7 
��.28-22 13-19 ��.2�-�8 7-2 
��.22-18 19-23 �7.18x29 
2-11 �8.29-23 11x�0 �9.23-
19 2�x13 �0.3�-30 2�x3� 
�1.�8x3� �0-28 �2.3�-9

thijssen k. - mikhalchen-
ko i.
ronde 3, 14-05-2007

Diagram 3

In de partij speelde Kees 
hier 30.38-33 

Na 30.29-2� zijn er twee 
opvallende slagzetten 
mogelijk!! 
1) 30...11-1� 31.2�x3� 27-32 
32.38x27 1�-20 33.2�x32 
1�-21 3�.27x1� 22-28 
3�.32x23 (wint)  
2) 30...17-21 31.2�x8 13x2 
32.2�x� 27-32 33.38x27 28-
33 3�.39x17 30x�0 3�.�x22 
1�-20 3�.2�x1� 7-12 
37.17x8 �0x�7  een fraaie 
combinatie, aangegeven 
door Michiel Kroesbergen 
(helaas is het in dit geval 
een remisezetje) 

partijvervolg: 30...19-23  na 
30...11-1� 31.37-32 kan wit 
een eindspel behalen met 
een schijf meer middels 
(eerst 31.2�-20 1�x2� en 
daarna de dam nemen is 
minder succesvol; 32.37-
32 27x�0 33.31-27 22x31 
3�.33x2 30-3� 3�.2�x37 
19-2� 3�.2x30 3�x��) 
31...27x�0 32.31-27 22x31 
33.33x2 19-2� 3�.2x10 
2�x�� 3�.2�x37 30x39 
3�.��x�3 
 31.�2-38 11-1� 32.��-�0 
ook nu is de combinatie 
mogelijk; 32.38-32 27x�0 
33.31-27 22x�2 3�.33x2 
1�-19 (3�...�2-�7 3�.2x�9 
�7x1� 3�.�8-�2 1�x�7 
37.39-33 �7x�0 38.��x3� 
levert nauwelijks een 
eindspel op, ondanks het 
schijvenaantal van zwart) 
3�.�8x37 19-2� 3�.2x32 
2�x�� 37.37-31 �0x29 
38.2�x23 18x29 39.32-

�9 ��-�0 �0.2�-21 1�x27 
�1.�9x�2 
 32...�-11 33.37-32 28x37 
3�.31x�2 30-3�? trapt in 
een combinatie, maar 
zwart stond hier al verlo-
ren; [ 3�...23-28 3�.�0-3� 
1�-19 3�.3�x2� 19x30 
37.2�-20 30-3� 38.20-1� 
is ook niet echt iets voor 
zwart om vrolijk van te 
worden ] 3�.3�-30! 23x�� 
3�.�2-37 3�x2� 37.2�-21 
17x2� 38.��-�0 ��x3� 
39.39x� en zwart gaf zich 
gewonnen 

thijssen,k. - pierre,r.
ronde 5, 17-05-2007

Diagram �

2�.�0-3�?? overziet een 
geniepige combinatie

Zowel na 3�-30 als na 
31-2� (met na 27-31x31 
�1-3�) is er nog steeds een 
spannende partij op het 
bord 27-32 27.38x27 17-21 
28.27x1� 22-27 29.31x33 
23-29 30.3�x23 18x�7 

mikhalchenko,i. - 
scholma,a.
wk Dammen 2007, 
21-05-2007

Diagram �

12.�9-��? Wordt het slacht-
offer van het fraaie 2�-30 
13.3�x2� 1�-19 1�.2�x23 
17-21 1�.29x20 21x32 
1�.38x27 18x�9

amrilloew,m. - 
podolski,m.
wk Dammen 2007, 
22-05-2007

Diagram �

3�.3�-31? bedoeld om veld 
2� te gaan bezetten en 
zwart in zijn ontwikkeling 
te belemmeren..... 21-27!! 
37.�1-3�*  ook mag wit 
zijn oorspronkelijke plan 
niet doorzetten: 37.31-2� 
18-23!! 38.28x19 (38.29x18 
20x29 39.33x2� 22x�2 
�0.�8x37 17-21 �1.2�x17 
27-32 �2.37x28 8-12 
�3.18x7 2x33 enz) 38...27-
32 39.38x18 8-13 �0.19x8 
3x��  37...18-23 38.29x18  
38...20x29 39.33x2� 22x�2 
�0.31x11 �2-�7 �1.11-� 
�7x20 �2.18-12 8x17 �3.�-
1.  Mark wist het eindspel 
helaas niet naar winst te 
voeren.

ndjofang,j. - 
tuvshinbold,o.
wk Dammen 2007, 
24-05-2007

Diagram 7

3�...�-10? [ beter was hier 
3�...21-2� 37.38-32 2�x37 
38.32x�1 en dan pas �-10 
] 37.2�-20? Hier mist wit 
de (verborgen)combinatie 
37.2�-19 13x2� 38.3�-30 
10x19 39.3�-29 2�x3� 
�0.29-23 18x29 �1.33x2 

einDrangschikking
wk Dammen 2007
 + = - pnt += -=
Alexander schwartzman (Rusland) 7 11 1 2� 2 0
Mark podolski (Duitsland) � 13 0 2� 2 0
Alexander Georgiev (Rusland) � 1� 0 2� 3 1
Alexeï tsjizjow (Rusland) � 13 1 23 3 0
Auke scholma (Nederland) � 10 3 22 0 1
Iurii Anikieev  (oekraïne) � 1� 1 22 1 0
Murodullo Amrillayev (Rusland) 2 17 0 21 1 2
Leopold Kouogueu (Kameroen) � 12 3 20 0 1
Jean-Marc Ndjofang (Kameroen) � 11 � 19 1 0
Ndiaga samb (senegal) � 11 � 19 0 1
Ihar Mikhalchenka (Wit-Rusland) 3 13 3 19 1 1
Jeroen van den Akker (Nederland) 3 13 3 19 2 3
Guntis Valneris (Letland) 2 1� 2 19 � 1
Roberts Misans (Letland) 1 17 1 19 2 1
souleymane Ba (Mali) 2 1� 3 18 0 �
Aleksej Domcev (Litouwen) 2 13 � 17 1 1
Kees thijssen (Nederland) 2 12 � 1� 1 2
Yuriy Lagoda (oekraïne) 3 9 7 1� 3 2
Ricardo pierre (Haïti) 3 7 9 13 0 3
otgonbayar tuvshinbold (Mongolië) 0 � 1� � 0 3



zon, zee, Dammen...

saloU 2007
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o p e n  n k  v e t e r a n e n

Van maandag 16 april t/m vrijdag 20 april 
werd in Wageningen in het WSDV clubhuis 
‘de Doorbraak’ al weer voor de derde keer het 
Open NK veteranen, in de categorie 50+, 60+ en 
70+ gespeeld. In totaal verschenen maar liefst 
70 vijftigplussers achter de borden. Nog niet 
eerder mocht de organiserende vereniging zoveel 
deelnemers verwelkomen.

een doelstelling van WsDV was om voor aanvang van het 
toernooi nieuwe tafels en stoelen te presenteren. Dat 
lukte op de valreep! Voor een volgend toernooi betekent 
het dat in totaal 78 deelnemers toegelaten kunnen 
worden. een respectabel aantal voor een doelgroep. De 
deelnemers ontvingen bij melden op de openingsdag vijf 
consumptiebonnen, een prettig schrijvende pen en bij de 
koffi e een plakje cake.
Vriendelijke openingswoorden werden gesproken door 
WsDV voorzitter en toernooileider Gerhard Gerritsen 
en vice voorzitter Nico van der poel van de Wageningse 
sportraad, tevens voorzitter van zwem- en waterpolo 
club ‘de Rijn’. Laatstgenoemde mocht aan de borden van 
de drie titelverdedigers �0+ Frank teer, 70+ Jan slinger-
land en tot slot �0-plusser Herman van Westerloo, tevens 
verdediger van de Geert van Dijk trofee, de openingszet 
spelen.
op de openings- en slotdag van het toernooi werd één 
ronde gespeeld. op de drie tussenliggende dagen twee 
ronden. een partij duurde maximaal vijf uur. Arbiter An-
ton Janssen wees de deelnemers nog even op de veertig 
zetten regel.
De maandag was een warme dag. Nog niet eerder werd 
voor de tijd van het jaar een zo hoge temperatuur geme-
ten. De dagen daarna was het een stuk aangenamer. In 
de speelzaal werd het wel warm, maar het was goed te 
doen. Bijzonder prettig was het dat elke partij gespeeld 
kon worden met digitale klokken, met grote dank aan 
Fred Versteeg van de Haeghe Groep, voor het belange-
loos beschikbaar stellen van o.a. dat kostbare materiaal.
onder de deelnemers niet alleen drie titelverdedigers, 
maar ook gerenommeerde dammers zoals Ruud palmer, 
Ad van tilborg en peter van der stap, en ook voormalig 
KNDB voorzitter theo van den Hoek. Laatst genoemde 
was niet tevreden met zijn sportieve prestaties en kon-
digde aan in 2008 revanche op zichzelf te willen nemen.
Het rating verschil tussen de deelnemers was enorm 
groot. Het verschil tussen de hoogste- en laagste rating 
was meer dan 700 punten. Maar dat is niet ongewoon 
voor een toernooi met open inschrijving.
De arbitrage was beurtelings in handen van Anton 
Janssen uit Wamel en de edenaren Jaap Heij en Hans 
Robben. Zij hadden het niet moeilijk, makkelijk zelfs. 
tolerant waar het kan, streng waar het moet! Naar mate 
er meer partijen in een ronde uit waren was het soms 
wel moeilijk om veelal uitgelaten dammers wat minder 
luidruchtig te laten zijn. Maar met gezelligheidsmen-
sen zoals b.v. Wiel okrogelnik valt dat soms niet mee, 
want aan de bar was het goed toeven! Helaas was vaste 

barmedewerkster Wil door ziekte verhinderd, maar trudy 
en afwisselend Joke, Jolanda en Mariëtte hielden de 
stemming er goed in.
een prettige verrassing was het dat Harm Wiersma een 
dagje kwam kijken. Dat kwam goed uit voor de foto-
graaf van regionaal dagblad ‘de Gelderlander’ die net 
een foto kwam maken van de overbekende weerman 
Harry otten. een foto dus met een geconcentreerd spe-
lende otten terwijl Wiersma over zijn schouder meekijkt. 
ook was er ruime aandacht voor het toernooi van streek-
bladen zoals ‘de stad Wageningen’ en ‘de Veluwe post’.

Een grote verrassing
De verrassing van het toernooi was ongetwijfeld Rende 
Brouwer. Hij speelde tegen elke tegenstander fris van 
de lever. steeg hij boven zichzelf uit? Geconcentreerd 
spelend bleef Rende van begin tot (bijna) het einde een 
grote kanshebber voor het winnen van de Geert van Dijk 
trofee. Dat zou niet alleen betekenen dat hij de titel �0+ 
binnen zou halen, maar dat hij tevens door de KNDB, 
als Nederlands afgevaardigde, ingeschreven zou worden 
voor het e.K. veteranen.
een ongekend spannende strijd in de laatste ronde werd 
Rende Brouwer tegen overallwinnaar 200� Herman van 
Westerloo. Herman nam een dure damcombinatie. Rende 
bleef er zo te zien onbewogen onder. speelde sterk door 
en kwam steeds beter te staan tegen een zwoegende 
Herman. Maar met de veilige haven in zicht raakte 
Rende plotseling de draad kwijt, met als gevolg een nul 
als teleurstellend resultaat. Maar de één zijn dood is de 
ander z’n brood. Zelden Herman zo opgelucht gezien. 
Het betekende dat hij in ieder geval nog in de race bleef 
voor de hoofdprijs.
Kind van de rekening werd uiteindelijk peter van der 
stap die in de laatste ronde niet verder kwam dan een 
remise tegen een in dit toernooi sterke Jan van den 
Hooff. Daardoor eindigde peter samen met Herman van 
Westerloo, Frank teer en Ad van tilborg boven aan de 
ranglijst met twaalf punten uit acht wedstrijden. Weer-
standspunten moesten de beslissing brengen wie van de 
vier de overallwinnaar was geworden. Frank en peter 
beiden 81 punten! Hoe is het mogelijk. Het aloude s.B. 
systeem moest de beslissing brengen. Frank 118, peter 
11�. Frank voor de derde keer �0+ kampioen en voor de 
tweede keer overallwinnaar.
Vooraf was Ruud palmer een van de grote favorieten. 
Maar een nederlaag tegen Ad van tilborg in de zesde 
ronde wierp hem te ver terug om het toernooi te kunnen 
winnen. een derde plaats, achter peter van der stap, 

Frank Teer winnaar Geert van Dijk trofee

open nk Veteranen 2007 onGekend spannend 

statistieken 
DooR GeRHARD GeRRItseN

Aantal winstpartijen: 
�9 = ��,8%
Meeste winstpartijen: 
� Frank teer, peter van 
der stap, Herman van 
Westerloo
Ongeslagen: 
Ad van tilborg, Jan 
Dallinga, Jan van Hooff, 
ed Holstvoogd, Rafail 
Zdoroviak
Remisekoningen: 
7x Jaap van Hierden, �x 
ed Holstvoogd, theo van 
den Hoek

Meer over het NK vetera-
nen op: www.wsdv.nl

DooR HeNK KLeINReNsINK

Frank Teer heeft zojuist 
de Geert van Dijk trofee 
ontvangen uit naam van de 
naamgever.



van de gelukkige winnaars gehangen, aangevuld met 
een envelop met inhoud en voor de kampioenen nog 
een fraai boeket bloemen.
De prachtige Geert van Dijk trofee werd dus voor de 
tweede keer gewonnen door een tevreden Frank teer. 
Hopelijk zal Frank, als KNDB-afgevaardigde, Nederland 
vertegenwoordigen in het europees veteranen kampi-
oenschap.
ook dit jaar werd inmiddels traditioneel gezellige smaak-
volle slotbuffet druk bezocht. De categorie winnaars 
hopen in 2008 hun titel te kunnen komen verdedigen. 
Het WsDV veteranen toernooi 2008 wordt gespeeld van 
maandag 21 april t/m vrijdag 2� april.
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was het hoogst haalbare. Ad van tilborg werd na een 
prima toernooi kampioen �0+, net voor Herman en één 
wedstrijdpunt voor Rende, die met brons genoegen 
moest nemen. In de oudste leeftijdscategorie waren 
Jan de Koning en Jan Dallinga van begin tot eind in de 
running voor de 70+ titel. Beide spelers elf punten, Dal-
linga 72 Wp en de Koning 77 weerstandspunten en dus 
kampioen.
Met tien punten wist good old Wiel okrogelnik beslag te 
leggen op de derde plaats.
De WsDV-ers konden dit jaar in de strijd om de ereprij-
zen geen rol van betekenis spelen. Beste dame werd 
Iepie poepjes-Koopman. Zij ontving de hiervoor beschik-
baar gestelde prijs. Naar verwachting is in 2008 Barbara 
Graas weer een geducht tegenstandster.
Voor de grootste categorie waren drie extra prijzen 
beschikbaar. Zesde werd ed Holstvoogd, vijfde Rafail 
Zdoroviak en vierde Jan van den Hooff. Voor de mid-
delste categorie was er een extra vierde prijs, gewonnen 
door Jaap Knipper.
Voor elke leeftijdscategorie was een prijs beschikbaar 
voor de mooist uitgevoerde combinatie. Deze werden 
beoordeeld door Geert van Dijk. Geassisteerd door Frank 
teer werden tijdens de prijsuitreiking de drie winnende 
combinaties op het grote bord gedemonstreerd. De 
eerste prijs was voor de hele fraaie van Ad van tilborg, 
die toegaf aanvankelijk dacht te blunderen maar er toen 
achter kwam dat het gespeelde een gemene lokzet bleek 
te zijn. Kassa voor Ad, jammer voor Ruud.
De prijsuitreiking werd weer een gezellige happening. 
De broodnodige vrijwilligers werden door WsDV-voorzit-
ter Gerhard Gerritsen in het zonnetje gezet. De arbiter 
werd bedankt, evenals sponsoren en adverteerders.
ook nu werden de eremedailles, na enkele hartelijke 
woorden, door KNDB-voorzitter Haitze Meurs om de nek 

Frank Teer winnaar Geert van Dijk trofee

De winnaars van 2007:

categorie 50+
1	Frank	Teer	(Heesch)	
			Geert van Dijk trofee
2	Peter	van	der	Stap	(Maassluis)
3	Ruud	Palmer	(Nijmegen)

categorie 60+ 
1	Ad	van	Tilborg	(Tilburg)
2	Herman	van	Westerloo	
			(Amsterdam)
3	Rende	Brouwer	(Hierden)

categorie 70+
1	Jan	de	Koning	(Wateringen)
2	Jan	Dallinga	(Eibergen)
3	Wiel	Okrogelnik	(Roermond)

mooiste combinatie
1	Ad	van	Tilborg	(Tilburg)
2	Wiel	Okrogelnik	(Roermond)
3	Frank	Teer	(Heesch)

beste dame
1	Iepie	Poepjes-Koopman	(Lemmer)

3e prijs: 
Frank	Teer	50+	ronde	8
Frank Teer - Jo Weijman
5-10?,	43-38	19-23	(verplicht),	
27-21	16x27,	32x12	18x7,	34-
30	25x32,	31-27	22x31,	26x8	

1e prijs: 
Ad	van	Tilborg	60+	ronde	6
Ruud Palmer - Ad van Tilborg 
14-20,	22-17?	12x21,	30-25?	
19-23,	28x30	8-12,	25x14	
21-27,	31x22	3-9,	14x3	12-17,	
3x21	26x48

2e prijs: 
Wiel	Okrogelnik	70+	ronde	5
Wiel Okrogelnik - Dick van 
Ommeren
37-31	26x37,	41x32	17x26,	
28-23	19x37,	42x31	26x37,	
30x19	13x24,	38-32	37x28,	
33x15	24-30,	35x24	20x29,	
34x23	

De winnende combinaties:

De DRIe WINNAARs: V.L.N.R. AD VAN tILBoRG, FRANK 
teeR eN JAN De KoNING



De slagzet die zelfs
Ton Sijbrands nog niet kende
De klokséance van Ton Sijbrands op de reünie van De Vriendendamkring was weer een indrukwekkende demonstratie 
van zijn kunnen. De Maestro uit Muiden won alle acht zijn partijen en dat waren niet de minsten, zoals ik in het vorige 
nummer van Het Damspel al berichtte. Ton viste op mijn verzoek de highlights uit zijn geheugen en liet er ook even TRUUS 
op los. Het geheel verdient integrale plaatsing maar in verband met de problematiek van de ruimtelijke ordening moet u het 
slechts met drie fragmenten doen. Er zit wel zelfs een keiharde primeur bij!

DooR FReD IVeNs 

Diagram 1
Krijn toet

ton sijbrands

In de partij waarover ton 
het ‘meest ontevreden’ was 
ging het na 42. … 10-14 43. 
40-34 en nu het foutieve 
43. 11-17? via 44. 27-21! 
16x27 45. 31x11 6x17 46. 
36-31! 14-20 47. 31-27 20-
25 48. 38-33 verder van een 
leien dakje. thuis deed ton 
de verbluffende ontdek-
king dat zwart op de �2ste 
zet remise had kunnen 
afdwingen met 12-17!! 
27-21 1�x27 32x12 23x�1!! 
12x� 2�x37 30x8 �1-�� �x�1 
��x2.  
ton: ‘Geen moment naar 

gekeken (en Krijn dus ken-
nelijk ook niet) wat niet zo 
gek is als je bedenkt dat 
ik deze finesse, vanuit een 
toch schijnbaar alledaagse 
klassieke 11x11-stand, in 
mijn hele damleven nog 
nooit ben tegengekomen! 
(turbo Dambase geeft er 
geen enkele toepassing 
van, en ik heb zelfs geen 
standen gevonden waarin 
de mogelijkheid verzuimd 
werd!).’

Diagram 2
Willem Vrijland

ton sijbrands

Willem Vrijland had de 
remise al uit handen 
gegeven maar kreeg nog 
een herkansing 70. 32-27! 

de enig winnende zet 
41-47 71. 10-4? Hierna is 
het (weer) remise. Wit had 
tot driemaal toe damha-
len moeten uitstellen en 
de manoeuvrere 27-22-18 
moeten inlassen, wat niet 
bepaald voor de hand ligt: 
27-22 �7-20 22-18!! 20-2� 
3�-30! en het stuk op 18 
zorgt ervoor dat 3� indirect 
gedekt staat zodat zwart in 
feite is uitgepraat. 
�7-33 niet fout maar snel-
ler remise is �7-38 27-22 en 
nu niet 38-27 22x31 2�x37 
door de finesse �-10! 37-�2 
10-1�! �2-�8 3�-30 �8-2� 
1�-�2 en 30-2�! maar wel  
bijvoorbeeld 38-32 gevolgd 
door 2�-31 want wit heeft 
geen tijd voor 22-17 door 
32-28! enz. 
72. 4-15 33-11 73. 34-30 
11-39 74. 30-25 39-28 39-�3 
27-22 �3-32 22-18 2�-31 
18-13 31-37 1�-�7 en nu 
32-27-3� of 32-10-1� is ge-
forceerd remise 75. 15-47 
28-39? Nu is het echt uit. 
Alleen met 28-1�!! �7-3� 
(27-22 2�-31) 1�-28! 3�-�7 
28-1�! �7-3� 1�-28! 2�-20 
2�-31! 27-21 31-37 3�-�7 

28-22  enz. kon zwart zich 
nog redden 76. 25-20 39-28 
77. 20-15 28-14 78. 27-22 
26-31 79. 22-17 31-36 sjie-
ker wint 31-37 17-12 1�-9 
12-8 9-3� 8-3 37-�1 3-9!!
Nadat wit de winnende 
(slot)stand met schijven op 
1� en 2� (met 2� op 20 is 
het remise!) en dammen 
op �9 en 38 had gefor-
meerd ging zwart op de 
8�ste zet door z’n vlag. 
ton: ‘Qua zettenaantal 
vermoedelijk al de langste 
kloksimultaanpartij die ik 
ooit heb gespeeld.

Diagram 3
Arie storm

ton sijbrands

‘Kleine’ Arie storm werd na 

het nauwkeurige 28. 39-33! 
in de aanval overspeeld.  
Wit moet niet te snel 30-2� 
19x30 3�x2�? doorzet-
ten door 1�-19! 23x1� 3-8 
13-18(A) 2�x1� 8-13 3x17 
11x22!
A: ook het door tRuus 
aangegeven 12-18!! 3x23 
2�-31 37x17 11x�� �9x�0 
�-10 2�x1� 10x��! Is het 
vermelden zeker waard. 
ton: ‘Deze (aanvals)variant 
speelde ik – grappig ge-
noeg – óók in de kloksi-
multaan die ik dertig jaar 
geleden (2� november 
1977; in turbo Dambase 
staan die tien partijen abu-
sievelijk op ‘1978’ geda-
teerd) gaf ter gelegenheid 
van het tweede lustrum 
van De Vriendendamkring 
(toen nog in de Rem-
brandtstraat). In die partij 
was Jan Weerheijm mijn 
tegenstander. Na afloop 
togen we naar huize Ivens 
op de Frankenslag �9 waar 
een feest ter ere van het 
nieuwe (en – als ik me niet 
vergis – tevens allerlaatste) 
landskampioenschap van 
RDG werd gehouden!’
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k o r t  D a m n i e U w s

Dammen op ‘topniveaU’
 
toen Martijn Vink van de Koninklijke BDu - drukker 
van ondermeer ‘Het Damspel’ - bondsdirecteur theo 
stoverinck en Marcel Kosters uitnodigde voor een bal-
lonvaart, hoefden zij niet lang na te denken. Natuurlijk 
mocht deze buitenkans om op ‘topniveau’ te dammen 
en een saluut aan het WK in Hardenberg te brengen 
niet onbenut blijven. stoverinck: ,,Het is ongelofelijk 
stil daarboven, dus ideaal voor de concentratie. Aan 
de andere kant is het uitzicht zo mooi, dat je wel om 
je heen moet kijken. We hebben heel voorzichtig 
gedaan, want een vallende damschijf komt van een 
kilometer hoogte hard aan.” ondermeer RtV oost, 
de stentor en de Dedemsvaartse Courant besteedden 
aandacht aan deze bijzondere dampartij. 

Foto: pAtRICK Vos
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b a r n s t e e n t o e r n o o i

Barnsteentoernooi
alexanDer baljakin stonD slechts ÉÉn remise toe

De prijswinnaars van het Barnsteentoernooi: Sven Winkel, Ron Heusdens, Alexander Baljakin, Hans Jansen en Roel Boomstra. 
Rechts: sponsor Flip Barneveld.

DooR HARRY De WAARD

De achtste editie van het internationaal 
Barnsteen (dam)toernooi behoort weer tot 
het verleden. een evenement, zeg maar gerust 
spektakelstuk, waar iedereen graag naar toe-
komt. De fi losofi e hierachter is om een dam-
toernooi te organiseren waar elke dammer 
van welk niveau dan ook zich thuis voelt in het 
denksportcentrum en passant te Bunschoten. 
om de topspelers een aantrekkelijk toernooi 
te bieden was er een hoog prijzengeld, terwijl 
de “mindere goden” een leuke damvakantie 
geboden werd. Maar naast de gezelligheid 
werd er vier dagen serieus gedamd, op drie 
daarvan zelfs twee partijen! een loodzware 
klus, temeer daar ook de temperatuur niet 
alleen buiten, maar ook in de speelzaal soms 
tot ver boven de twintig graden uitsteeg. 
Voordeel van het mooie weer was natuurlijk 
dat menigeen in de pauze kon genieten van 
veel zonne-energie, zodat met frisse moed 
aan de middagronde kon worden begonnen. 
toch wist menigeen het hoofd in de speelzaal 
koel te houden, ook al viel dat in sommige 

tijdnoodsituaties lang niet mee. soms met 
mokerslagen op de klok probeerden de dam-
mers hun tijdnoodperikelen door te komen en 
werd op de wedstrijdklok “geramd”, dit tot 
vermaak natuurlijk van het talrijke publiek. 
Alexander Baljakin wist zijn zenuwen het 
meest in bedwang te houden. Deze ��-jarige 
ex-Moskoviet stond alleen tegen Hans Jansen 
in de voorlaatste ronde een punt af. Alle 
andere duels won hij met speels gemak, ook 
tegen toppers als Valery Kudriavcev, Daouda 
soumah, sven Winkel en pim Meurs. Het werd 
zijn eerste toernooizege en hij sloot af met 
een dertien uit zeven score, één punt meer 
dan Hans Jansen en Ron Heusdens. Beiden 
hadden hetzelfde aantal wedstrijdpunten, 
maar het digitale brein (weerstand) was onver-
biddelijk waardoor de dammer van Hijken DtC 
de tweede prijs in de wacht sleepte. 
De revelatie van het toernooi was ongetwij-
feld de nog jonge Roel Boomstra, die met zijn 
vijfde stek in dit internationale geweld kan 
terugzien op een goed gespeeld toernooi. 
De Groninger dammer (voormalig DVsB’er) 
deed al eerder van zich spreken door het sterk 

bezette VAD-paastoernooi op zijn naam te 
schrijven. De Bunschoters peter Frans Koops en 
clubgenoot Cor de Jong deden het met zeven 
uit zeven lang niet slecht in dit damspektakel. 
Maar ook voor de dammers met lagere rating 
waren er geldprijzen, terwijl de combinatie-
prijs dit jaar een mooie Chalutier (model boot) 
was, die gewonnen werd door Ben provoost. 

Al met al kon het deelnemersveld met zestig 
dammers en damsters terugzien op een 
geslaagde vierdaagse. Vooral voor peter Frans 
Koops nam menigeen zijn petje af. Nogmaals, 
hij was niet alleen speler, maar ook nog eens 
(mede)organisator en de stuwende kracht 
achter deze achtste editie. ook sponsor 
Flip Barneveld, één van de sponsors van dit 
internationaal damtoernooi, kan terugzien 
op een geslaagde editie. Hij zegde in zijn slot-
toespraak toe dat de negende voor volgend 
jaar al weer op de rol staat: “Maar dan het 
liefst weer een stapje hoger en sterker!” en als 
je elk jaar weer de lat wat hoger legt, dan zal 
wellicht ooit eens de absolute wereldtop naar 
Bunschoten kunnen worden gehaald!

impressies van het achtste barnsteentoernooi 2007 

Tradities staan in een hoog vaandel bij de 
organisatie van het Barnsteentoernooi, zo ook 
deze laatste impressies van het meerdaagse 
internationaal toernooi. Een van de voorde-
len van het organiseren van dit toernooi is 
dat je een kleine week helemaal even eruit 
bent. Naast het gemis van de dagelijkse sleur 
ontbreekt ook de link met het wereldnieuws. 
Alles staat in het teken van het toernooi. 
Voor de spelers zal dit vakantiegevoel ook 
wel vaak aanwezig zijn, want velen logeren 
en zijn enkele dagen los van het thuisfront. 
Wederom mochten we een kleine zestig 
enthousiaste damliefhebbers welkom heten. 

En ook nu weer nieuwe gezichten en bekende 
vaste klanten, waarvan we hopen dat ze ook 
het gevoel hebben in lichte mate gelijk het 
spreekwoord als koning te zijn behandeld. 
Als de deelnemers tevreden zijn, dan zijn wij 
ook tevreden. Groot was het aantal spelers 
dat zei: “Tot volgend jaar.” Dit geeft ons weer 
vertrouwen om door te gaan en te blijven 
werken aan de toernooiformule. Ditmaal was 
er op vrijdagavond een extra feestavond, 
waarin er sprake was van enige verbroede-
ring met de schaaksport. En ook nu kwam de 
inwendige mens niet te kort. Met Alexander 
Baljakin had het toernooi een sterke winnaar. 

Maar ook voor de dammers met lagere rating 
waren er ditmaal geldprijzen, die ongetwijfeld 
ook volgend jaar weer erbij horen. Voor de 
organisatie is de tijd van evalueren nu weer 
aangebroken. We willen hierbij nogmaals alle 
sponsors en vrijwilligers bedanken die eraan 
mee hebben geholpen van het toernooi een 
succes te maken. Voor alle uitslagen, sfeer-
verslagen en vele foto’s is onze website www.
damclubbunschoten.nl in de lucht en beslui-
ten ook wij met de woorden: Bedankt en tot 
volgend jaar.

Peter Frans Koops,
tevreden deelnemer en organisator
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e i n D s p e l

Het eerste persoonlijke wereldkampioenschap

eindspelcompositie - 2
In vervolg op de eerste af-
levering die ik niet zonder 
trots afsloot met een van 
mijn eigen inzendingen, 
hier nog enkele pareltjes 
uit de overigens niet al te 
rijke oogst van categorie 
C. Want slechts 1� van de 
38 posities konden ten-
slotte door de jury worden 
geklasseerd. onder de 23 
afvallers in deze catego-
rie bevond zich ook mijn 
tweede inzending, waarin 
- wellicht met de hulp van 
modern rekentuig - gena-
deloos een bijoplossing 
aan het licht was gebracht. 
Konden in vroeger tijden 
dit soort technische ge-
breken wel eens jarenlang 
verborgen blijven, hoe an-
ders is het tegenwoordig! 
en dat dit allemaal zomaar 
mogelijk is geworden, kan 
ik alleen maar toejuichen - 
al geef ik zelf er nog steeds 
de voorkeur aan om bij het 
componeren van eindspel 
alles nog helemaal op 
eigen kracht te doen.

In de zes eindspelstudies 
die FMJD penningmeester 
Jaap Bus inzond voor de 
eerste pWCe, konden niet 
of nauwelijks technische 
gebreken worden aange-
toond. Dat geeft bovenal 
blijk van zijn voortreffelijke 
analytische vaardigheden. 
Maar waarmee behaag 
je de jury juist het meest? 

Dan denk ik in de eerste 
plaats aan originaliteit. 
Die kan zich bij voorbeeld 
manifesteren in een 
nieuwe slotstand. of in 
een nieuwe combinatie 
van bekende slotstanden. 
Valt die te bespeuren in 
Jaaps twee inzendingen 
voor categorie C? In deze 
vorm niet zozeer, want 
beide zijn gebouwd op het 
befaamde 2x1 eindspel 
12,14/D4 van de Fransman 
Ch. Alix (18�0). een eind-
spel dat al talloze malen 
als slot van een probleem 
heeft gefungeerd. In z’n 
ene bewerking werkt Bus 
het zelfs nog twee zetten 
terug naar 1,10,14/D24, 
wat in elk geval een wel-
kom 100% scherp extraatje 
oplevert: 1.2�-1� 1�-19 
2.1�x� 19-23 3.�-22 23-29 
�.22-39 1-7 �.39-� 29-3� 
�.�-1 3�-�0 7.1x�� +.  Maar 
is die wel nieuw? Nee, ik 
kon ‘m gewoon terug-
vinden in Germain Avid’s 
Repertoire de Fins de Partie 
3x1 (Limoges, 1975) ! of de 
driemansjury daarvan op 
de hoogte was, is me niet 
bekend. Feit is wel dat de 
juryleden Mackevicius en 
sjkloedow de vorm waarin 
Bus dit gegeven uiteinde-
lijk gegoten had, het liefst 
afgekeurd hadden gezien. 
Maar daar zou de CpI niet 
mee akkoord gaan. en zo 
kon het gebeuren dat de 

op zich subtiele terugwer-
king 
1,3,10,1�,1�,27/D2�,D�8 
(hoofdvariant 1.2�-37! 1�-
20 2.�8-30! 27-31! 3.37x2� 
20-2� �.30-2� 3-8 �.2�x20 
2�x1� �.2�-1� 1-7 7.1�x� 7-
12 8.�-1� enz.) nog als 11e 
in categorie C geklasseerd 
werd. Hoe de beslissing 
daarover precies tot stand 
is gekomen, zal ik u hier 
niet uit de doeken doen.
Aanzienlijk minder 
verdeeldheid binnen de 
jury zaaide gelukkig Bus’ 
andere bewerking op het 
aloude gegeven van Alix:
(Zie diagram 1)

1.31-48! 9-13
De inleiding tot de betrek-
kelijk korte hoofdvariant 
van de auteur. Weglopen 
met 1…39-�� verliest vrij-
wel op slag na 2.1-�0 ��x3� 
3.3�-�7. en plakt zwart zich 
naar dam, dan wordt die 
meteen weer afgevangen: 

1…38-�2 2.�8x2 �2-�7 (of 
2…�2-�8 3.3�-31 �8x2� 
�.1-12 +) 3.3�-�1 �7x3� �.1-
18 +. Maar met 1…38-�3 
had zwart nog het langst 
tegenstand kunnen bieden: 
2.1-3� 39x30 3.�8x2� 9-1� 
�.2�x9 3x1� �.3�-18! (na 
�.3�-�1? �-10! �.�1-23 1�-
20 7.23x� 8-12 kan wit niet 
meer winnen) �-9! �.18x� 
8-12 7.�-1�! 12-17 8.1�-�2! 
17-21 9.�2-2� 21-27 10.2�-
3! 1�-20 (of 10…1�-19 
11.3-9 27-32 12.9-�! 19-23 
13.�-1� 32-37 1�.1�-10 
23-29 1�.10x�1/�� 29-33 
1�.�1/��-32 33-39 17.32-�9 
met winst) 11.3x2� 27-32 
12.2�-20 32-37 13.20-�7 +.
2.36x9!
Niet 2.�8x30? 38-�2 3.3�x9 
3x1� =.
2…4x13 3.48x30 13-19
of 3…38-�2 �.1-12 8x17 
�.30x�8 +.
4.30x2 38-42 5.2-8 3x12 
6.1x47 +.
een verdienstelijke con-
structie die nog het meest 
in de smaak viel bij Gerrit 
de Bruijn (scores: �1, 2�, 
2�).

Aan de als �e en 7e ge-
plaatste eindspelen van 
de oekraïner Stanislav 
Oestjanov en de Witrus 
Viktor Sjoelga zal ik hier 
geen aandacht wijden. Dus 
meteen over naar de num-
mer � van Alain Tavernier: 

Diagram 1 
j. bus, bremerhaven

categorie c, 8e plaats

arbiterscUrsUs in heino
op de vijf woensdagen in de maand januari organiseerde 
de Arbiterscommissie van de KNDB een cursus in Heino, 
in samenwerking met damvereniging Hartholt olie. Deze 
vereniging leverde zelf al acht deelnemers. In totaal wa-
ren er veertien deelnemers, waarvan dertien afkomstig 
uit de provincie overijssel. Van de veertien deelnemers 
slaagden dertien voor het examen. eén kandidaat mag 
later dit jaar nog een herexamen afleggen.

De nieuwe arbiters v.l.n.r.: Marcel van Beek (Heino), 
Michel Holterman (Heino), Judith van Beek (Heino), Her-
man Booijink (Nijverdal), Erik Bakker (Oosterwolde), Erik 
Ploeger (Heino) en Ronald Holterman (Heino). Zittend: 
Maikel Schotman (Heino), Marco Veneboer (Heino), Jan 
Hoven (Enschede), Maikel v.d. Esker (Wapenveld) en Paul 
v.d. Veen (Enschede).
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1.4-15 37-41
Zowel na 1…2�-30 
2.3�x�1/�� als na 1…23-
28 2.1�x2� 28-33 3.3�x7 
33-39 kan wit op diverse 
manieren winnen. Daarom 
vormt hier 1…23-29 eigen-
lijk het enige alternatief 
voor zwart. Al zal dat hem 
zelfs bij het slimste vervolg 
evenmin meer baten: 
2.3�x�1/��! 18-23! 3.1�x9! 
33-39 (3…33-38 �.�1-32 
+) �.�1/��-�! 39-�� �.9-20 
2�x1� �.�x�0 +.
2.15x36 23-28 3.34x12! 
28-32 4.36x9! 32-38
op �…32-37 natuurlijk 
�.12-23 37-�2 �.23-37 �2x31 
7.9x3� met winst.
5.12-3! 38-42
Indien �…2�-30, dan �.9-
2�! 30-3� 7.2�-�8 3�-�0 
8.3-17 �0-�� 9.17-�0 +.
6.9-20 25x14 7.3x47 +.
Dankbaar combineert wit 
hier op schijf 2�, zelfs op 
twee verschillende manie-
ren. Dat moet al wel vaker 
vertoond zijn, maar zeker 
niet zo! Dit aardig stukje 
beviel Rimas Mackevicius 
nog het beste (scores: �1, 
�7, 28). 

op de vierde plaats een 
eindspel van V. Grebenko. 
Naar ik vermoed een nog 
vrij jonge eindspelcom-

ponist. Winnaar van het 
eindspelcouncours Litou-
wen 2003, desondanks ken 
ik deze man uit Minsk nog 
steeds niet bij zijn voor-
naam. (Zie diagram 3)

Hoe hier zwarts voorste 
schijven nog te beteuge-
len? Is 1.18-31 misschien 
een idee? Dan verliest 
1…39-�3 immers op slag 
door 2.12-3�! en loopt 
1…2�-30 2.2x3� 39-�3 3.3�-
2 (!) al even slecht af voor 
zwart. Maar na 1…38-�3! 
of 1…2�-30 2.2x3� 38-�3! 
lukt het opeens niet meer. 
Dus meteen in de aanval:
1.18-27! 
schakelt 1…38-�3 bij voor-
baat uit en belet 1…38-�2 
door de kleine combinatie 
2.27-38! �2x33 3.12-29 
+. Wel is dit Grebenko’s 
hoofdvariant, verrassend!
1…39-43 2.27-31!
Nu verliest 2…�3-�8 door 
3.2-8 �8x2� �.8-3 en 2…�3-
�9 door 3.12-�0 �9x3� 
�.31-13 +. 
2…25-30 3.2x35 43-49
Anders 3…�3-�8 �.3�-8 
�8x2� �.8-3 +. 4.12-17! 
Met een fraaie winstpo-
sitie die voor het eerst 
opdook in Les Tablettes du 
Chercheur van 1 juni 1892 

en pas na enig speurwerk 
kon worden toegeschreven 
aan de parijzenaar Henri 
Lenormand.
4…48-43
Indien �…38-�2 �.31x�8 
�9-32, dan �.�8-�3 32x�9 
7.17-�� +.
5.31-37! 48-34
ook �…�3-2� biedt geen 
soelaas meer: �.17-3 2�-39 
7.3�-30 39x2� 8.37-1� +.
6.17-33! 38x29 7.37-48 +.

een aardige verdieping van 
een bekend gegeven in het 
zogenaamde Blankenaar-
genre. Het werd nogal gul 
beloond door Mackevicius 
(scores: 37, �0, 3�)

De met stip beste eind-
spelstudies van categorie C 
werden aangeleverd door 
Alexander Fedoroek. Zoals 
ik al terloops opmerkte in 
het februarinummer, is hij 
tevens als algeheel winnaar 
van de eerste pWCe uit de 
strijd gekomen. Het ligt 
dan ook zeer voor de hand 
hier te besluiten met een 
van de meesterwerken die 
hem op zo overtuigende 
wijze de wereldtitel heb-
ben gebracht:

1.40-44!
Want 1.�0-23? 28-33! is 

meteen remise.
1…27-32
Verreweg de beste verde-
diging; op 1…28-32 zie ik 
al gauw vijf zetten die win-
nen voor wit, maar wellicht 
zijn er nog meer…
2.44x22! 32-37
op andere zetten kan 
volgen:
1) 2…19-2� 3.20x27! 3�-�1 
�.��-23 �1-�7 �.23-�1 �7x3� 
�.22-� +.
2) 2…3�-�1 3.20-38! 32x�3 
�.22-39 �3x3� �.��x�� +.
Was wit gestart met 1.��-
�0?, dan had hij niet over 
deze eindspelcombinatie 
kunnen beschikken. overi-
gens zal weldra blijken dat 
die ene witte dam nog om 
een andere reden niet op 
veld �0 maar veld �� moet 
staan.
3) 2…19-23 3.��x1 [zoals 
Fedoroek zelf aangeeft, 
wint 3.��x12 eveneens: 
3…3�-�1 �.20-�7 �1-�� (zie 
voor �…32-38 de hoofdva-
riant) �.�7-�1 ��x37 �.22-27 
+.] 3…3�-�1 �.22-18 (ook 
�.1-� enz. is goed voor 
winst) 32-37 (�…�1-�� 
�.20-1�! +) �.20-�7 �1-�� 
�.�7-�1 met winst.
3.20-47!
onvoldoende voor winst is 
3.22-31? 37x2�! (3…3�x27? 
�.��-18! 27-32 �.18-3� +) 
�.20-�7 2�-31 �.��-3� 19-2� 
(niet �…31-37? �.3�-�8 
37-�1 7.�8-31 +) �.�7x1� 
3�-�1 =.
3…19-23
Van de vier andere zet-
ten waarover zwart hier 
beschikt, leiden er liefst 
drie naar een thematische 
winst: 
1) 3…3�-�1 �.�7x3� 37-�2 
�.3�-�7! �2-�8 �.�7-2�! 
19x30 7.22-39 +.
Best wel verrassend hoe 

wit hier wint volgens het 
blokkadethema ! 
2) 3…19-2� �.�7x1� 3�-�1 
�.22-31! 37x2� �.��-23 +.
De auteur geeft verder nog 
aan dat in plaats van �.22-
31! het volgende slechts 
remise oplevert: �.1�-�7? 
�1-�� (�…37-�2? �.�7x29 
�1-�7 7.22-33 +) �.22-28 37-
�1 (�…37-�2? 7.�7x29 +) =.
3) 3…37-�2 �.�7x2! 3�-�1 
�.22-13 +.
�) 3…37-�1 �.22-28 of 
22-31 +.
4.45x12! 36-41 5.47x36 
37-42 6.12-3! 
Na �.12-2�? �2-�8! (maar 
niet �…�2-�7? 7.22-� �7-
33 8.2�-�2 33x�7 9.�-1� 
+) 7.22-17 kan de zwarte 
dam nog net via veld �3 
ontsnappen.
6…42-47
of �…�2-�8 7.3�-31 �8x2� 
8.22-17 +.
7.22-4! 47-33 8.3-20 
33x15 9.36-47 +.

een prachtige eindspel-
show gebouwd op liefst 7, 
onderling nogal verschil-
lende,  thematische winst-
varianten! ook de jury was 
hier verrukt over, al had 
wat mij betreft De Bruijn 
best wat scheutiger mogen 
zijn (scores: �2, 70, ��).

(wordt vervolgd)

Diagram 2 
a. tavernier, frankrijk
categorie c, 5e plaats

Diagram 3 
v. grebenko, wit-rus-

land. categorie c,
4e plaats

Diagram 4 
a. fedoroek, rusland
categorie c, 2e plaats

arbiterscUrsUs in zierikzee

Van links naar rechts de nieuwe arbiters: Jan van den 
Ouden (Oude Tonge), Ad Bouwens (Aagtekerke), Ineke 
Flikweert (Zierikzee) en Jan Flikweert (Zierikzee).

op de vier woensdagen in de maand april organiseerde 
de Arbiterscommissie van de KNDB, in samenwerking 
met Cor Boot, een cursus in Zierikzee. In totaal waren er 
vijf deelnemers, vier afkomstig uit de provincie Zeeland 
en één afkomstig van de Zuidhollandse eilanden.
op de examenavond was één cursist verhinderd. Hij krijgt 
binnenkort alsnog de mogelijkheid om examen te doen. 
De andere vier cursisten slaagden voor het examen. 
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Een van mijn favoriete partijen van de laatste jaren is het duel dat - toenmalig - wereldkampioen 
Alexeï Tsjizjow op de laatste dag van het Europees Kampioenschap (Bovec 2006) van een andere 
Alexeï won; ik doel op de 29-jarige, uit Litouwen afkomstige maar voor Witte van Moort (Wester-
haar) spelende Domtsjew. Misschien zal de partij-in-kwestie destijds niet veel opzien hebben 
gebaard omdat Tsjizjow, die eerder in datzelfde toernooi een spectaculair duel van Georgiew had 
verloren, bij het ingaan van de slotronde niet langer kandidaat was voor de (gedeelde) eerste plaats.

ton siJBrands

en Domtsjew verzet zich er 
nìet tegen. Daarmee blijft 
de vraag wat de enigszins 
gekunsteld aandoende wit-
te stelling na 20...20-2�!? 
(zwarts meest consequente 
voortzetting) 21.�9/�8-�3 
2�x3� 22.39x30 precies 
waard was geweest, helaas 
onbeantwoord.
21.29-24(!)
Reculer pour mieux sau-
ter, plegen onze Franse 
dambroeders in dergelijke 
gevallen te zeggen. en 
waar zij (de sterksten na-
tuurlijk niet te na gespro-
ken) dat “sauter” nog wel 
eens lijken te vergeten, zal 
tsjizjow wel degelijk weer 
op de vijandelijke bord-
helft terugkeren!
21...20x29 22.23x34 6-11 
23.49-43 11-17 24.39-33 
18-23 25.44-39 17-22 
26.30-25 23-28
Het strekt Domtsjew tot 
eer dat hij zich zo actief 
mogelijk opstelt. Maar het 
zou een misvatting zijn te 
menen dat het initiatief bij 
zwart ligt: het randstuk op 
3�, dat in de omsingeling 
(20...20-2�) een sterke troef 
had kunnen zijn, houdt 
in het ontstane spelbeeld 
veeleer een zwakte in!
27.33-29 12-17 28.3�-30 1�-
21 29.38-32 13-19 30.32x23 
19x28 31.�3-38 8-13 32.�0-
3� 2-8 33.��-�0 8-12 3�.29-
2�! (zie diagram 2)

34...13-18
3�...1�-19 was nauwelijks 
verantwoord met het 
oog op 3�.38-32! 28-33* 
3�.39x28 22x33 37.3�-29! 
33-39 38.�2-38! 9-1�* 
39.29-23! 19x28 �0.32x23 
12-18 (ook �0...13-18 
�1.2�-19! 18x29 �2.19x10 is 
zeer slecht) �1.23x12 17x8 
�2.2�-20 1�x2� �3.30x10 
�x1� ��.�0-3� 39x30 
��.3�x2�, waarna zwart 
ernstige hinder ondervindt 

van het feit dat hij 3 niet 
naar 1� kan overhevelen 
(�7-�1! +).
35.24-20!
Zo legt wit een nieuwe 
zwakte in de zwarte stand 
vast: het randstuk op 1�.
35...15x24 36.30x10 4x15 
37.35-30 9-14 38.38-33 3-
9 39.40-35 9-13 40.34-29 
21-27 41.42-38

Diagram 3

41...17-21(?)
Haast ongemerkt is zwart 
in een kritieke situatie 
verzeild geraakt. en na 
de tekstzet staat hij zelfs 
in alle varianten verlo-
ren! enkel en alleen met 
�1...13-19! �2.�8-�2! 
(�2.30-2� 19x30 �3.3�x2� 
1�-19 ��.2�x13 18x9 ��.2�-
20 1�x2� ��.29x20 valt 
danig tegen na ��...17-21! 
�7.33-29 12-17!) �2...19-23 
�3.29-2� 1�-20! (maar niet 
�3...1�-19? ��.2�x13 18x9 
wegens ��.38-32!, ��.30-2� 
en �7.2�x3 +) ��.2�x1� 
23-29 ��.33x2� 28-32 
��.37x28 22x�� (�7.2�-20 
��-�9 �8.20x9 �9x32) had 
Domtsjew nog voor een 

puntendeling kunnen 
vechten.
42.39-34! 28x39 
43.34x43
Met deze langverwachte 
afruil van de indringer op 
28 neemt tsjizjow de aan-
val volledig over. Daarbij is 
van groot belang dat zwart 
niet opnieuw �3...22-28 
kan spelen wegens ��.29-
2�! 1�-19 ��.2�-20! 19-23* 
��.30-2�! met niet te 
stuiten doorbraak. In plaats 
van ��.30-2� echter niet 
het verleidelijke ��.�3-39?? 
(verleidelijk omdat wit 
op elke ‘normale’ zet de 
hielslag-combinatie �7.�7-
�1!! en �8.38-33! + zou 
laten volgen) vanwege het 
verraderlijke ��...27-31!! 
�7.37x19 23x32.
43...13-19 44.38-33!
Met behulp van de finesse 
��...19-23? ��.29-2�! 23-29 
��.33-28!! (��...22x33) en 
�7.2�-20 + maakt wit het 
belangrijke veld 28 voor-
goed ontoegankelijk - voor 
zwart, welteverstaan...
44...12-17
De dreiging (��...21-2�?) 
��.30-2�! 19x30 ��.3�x2� 
1�-19 �7.2�x13 18x9 �8.�7-
�1! 3�x�7 �9.29-2� �7x20 
�0.2�x3 + liet zwart geen 
enkele keus.
45.30-24! 19x30 
46.35x24 18-23 47.29x18 
22x13 48.43-38!! (zie 
diagram 4)

een dubbel uitroepteken 
voor dit ogenschijnlijk zo 
bescheiden opbouwzetje 
lijkt nauwelijks overdreven. 
De grote verdienste van 
�8.�3-38 schuilt namelijk 
hierin dat hij wit in staat 
stelt in het ene geval 
�9/�0.33-28 te spelen maar 
in het andere met �9.33-29 
te werken.
48...13-18
op �8...21-2� had wit 
zijn aanval met �9.33-29! 

tsjizjow-Domtsjew  
(eK 200�)

1.3�-29 17-22 2.31-2�
tot voor kort placht 
tsjizjow de Keller-variant 
te omzeilen door op de 
tweede of (hooguit) derde 
zet 32-28 te spelen. Maar 
sinds enige tijd bedient 
hij zich eveneens van 
een speelwijze die in de 
tweede helft van de jaren 
tachtig een zekere popula-
riteit heeft verworven.
2...11-17 3.37-31 6-11 
4.41-37 1-6 5.46-41 19-23 
6.32-28 23x32 7.37x28 
14-19 8.40-34 10-14 9.45-
40 5-10 10.50-45
Via een heel andere 
zettenvolgorde is er nu 
- verrassend genoeg - een 
overbekende stelling uit 
de 1.3�-29 19-23-opening 
ontstaan; zie bijvoor-
beeld de �de matchpartij 
Raichenbach-springer om 
het WK 1937. en tsjizjow 
zèlf bevond zich hier ook 
nog op vertrouwd terrein: 
hij had dezelfde stand 
ook al tegen Isjimbajew 
(salou 2002) en Marino 
Barkel (Clubcompetitie 
200�) op het bord gehad. 
Maar waar Isjimbajew en 
Barkel - evenals springer 
destijds - met 10...19-23 
11.28x19 1�x23 vervolgden, 
kiest Domtsjew voor een 
heel andere, agressievere 
aanpak:
10...16-21(!) 11.38-32(!) 
11-16(!) 12.43-38(!) 7-11 
13.41-37
Hiermee stuurt tsjizjow 
impliciet op de komende 
decorwisseling aan. In 
Misjtsjanski-Dybman 
(kamp. ussR 1983) en Van 
der Zee-schwarzman (Ne-
derland-ussR 198�) daar-
entegen gingen de witspe-
lers de partijvariant uit de 
weg door meteen 13.31-27 
22x31 1�.3�x27 te doen en 

1�...19-23 1�.28x19 1�x23 
met 1�.33-28 (1�...17-22 
17.28x19 13x33 18.39x17 
11x31 19.2�x37) te beant-
woorden.
13...19-23(!) 14.28x19 
14x23 15.31-27(!) 22x31 
16.36x27 23-28(!) 
17.33x22 17x28 18.26x17 
11x31 19.32x23 31-36 
(zie diagram)

Diagram 1

Met verwisselde kleuren 
en �� nog op �0 is deze 
buitengewoon aantrekke-
lijke variant, aantrekkelijk 
omdat zij - naar mijn vaste 
overtuiging - beide spelers 
kansen geeft, in zeven 
(geregistreerde) partijen 
voorgekomen. Daarbij 
wierp Gérard Jansen 
zich tot driemaal toe als 
belangenbehartiger van de 
aanvallende kleur op (zoals 
in de slotronde van het 
Junioren-WK 1983, toen 
uitgerekend tsjizjow zijn 
- overigens zwaar beproef-
de! - tegenstander was), 
terwijl peter Hoopman bij 
drie gelegenheden juist als 
pleitbezorger van de om-
singelende kleur optrad. 
Maar in deze exacte zet-
ting, dus met �0 al op ��, is 
de diagramstand zo goed 
als onbekend. omdat hij 
- klaarblijkelijk - liever niet 
met een topzware rechter 
vleugel wordt opgezadeld, 
probeert tsjizjow zich van 
zijn voorpost op 23 te 
ontdoen:
20.34-30!? 10-14

tsjizjows gestroomlijnde zege op Domtsjew leverde hem dan ook niet 
veel méér op dan een (met liefst tien anderen gedeelde) vierde plaats, 
één punt achter het prijswinnende trio Georgiew/schwarzman/Val-
neris. Voor menigeen zou dat nog altijd een mooi resultaat geweest 
zijn, maar nìet voor tsjizjow, die er immers een levenstaak van lijkt te 

hebben gemaakt om toernooien (en als het even kan ook matches) te 
winnen. Maar de omstandigheid dat onderstaande partij geen invloed 
op de verdeling van de hoofdprijzen had, laat onverlet dat tsjizjow-
Domtsjew 200� - in mijn ogen althans - een pareltje is.
oordeelt u echter vooral zèlf.

Diagram 2



pAGINA 1�   

beslissende kracht bijgezet. 
ter illustratie geef ik de 
volgende lange variant, die 
in een sierlijk ��/�-motief 
uitmondt:
�9...27-31 �0.38-33 31x�2 
�1.�8x37 1�-19 �2.2�-20 
1�x2� �3.29x20 17-22 
��.20-1� 19-23 ��.1�-10 23-
28 ��.33-29 13-19 (dit biedt 
veel meer verweer dan 
��...22-27, waarop wit vrij-
wel direct wint met �7.10-
�! 2�-31 �8.�x1�! 31x�2 
�9.�7x38 3�-�1 �0.1�-2! 13-
18 �1.2-19! enz.) �7.2�-20! 
(want nu faalde �7.10-�? 
op 3�-�1-��!! =) �7...19-2� 
�8.10-� 2�x33 �9.�x27 33-
39 �0.27-�9 28-32 �1.37x28 
2�-31 (zie analyse-diagram)

Diagram �

�2.�9-32!! (de enige 
parade tegen de remise-
dreiging 31-37-�2! annex 
��...3�-�1) �2...39-�� �3.32-
��!! (en hier hoede wit 
zich voor �3.28-22? ��-�0! 
��.22-18 3�-�1!! ��.�7x27 
�0-22 =, alsook voor �3.28-
23? ��-�9! ��.32-�� 31-37!! 
��.��x28 �9-�0! ��.23-19 
�0-23 =) �3...��-�0 (er is 
niet beter: na �3...��-�9 
��.28-22! is zwart tactisch 
uitgepraat en kan wit 
ongestoord drie dammen 
gaan halen) ��.28-23 31-37 
(de spreekwoordelijke 

laatste strohalm) ��.��x32 
�0-28 ��.20-1�!! 28x� 
�7.32-�� +.

Het alternatief �8...21-2� 
zou dus hebben verloren. 
Maar ook na �8...17-22 
�9.�8-�2! 1�-19* �0.2�-
20! 1�x2� �1.33-28 22x33 
�2.38x20 had wit aan het 
langste eind getrokken. Al 
is het waar dat daar, even-
als in de vorige variant, 
nog wel het een en ander 
voor komt kijken: �2...19-
23 �3.20-1� 23-28 ��.1�-10 
13-19 ��.37-31! (niet alleen 
de meest nauwkeurige, 
maar waarschijnlijk zelfs 
de enige weg naar winst!) 
��...28-33 ��.31x22 33-39 
�7.10-� 19-2� �8.22-18! 
(onder geen beding �8.�-
32? wegens �8...39-��! 
�9.32x1� ��-�0! �0.22-
18 �0-��! �1.1�-2 ��x1 
�2.2x3� 1-23! =) �8...39-�� 
�9.18-12 ��-�0 (op deze zet 
kom ik straks nog terug) 
�0.12-7 2�-29 �1.7-2 29-3� 
�2.2-1�! 21-2� �3.1�-�9! 
�0-� ��.2�-20 3�-39 (in een 
poging ��...�-11 mogelijk 
te maken; maar:) ��.�-
��(!) en zwart heeft geen 
greintje tegenspel, daar 
hij behalve met �7-�1! + 
óók met �9-�3! + rekening 
moet houden.
Ik voeg hier nog aan toe 
dat dezelfde situatie zich 
eveneens kan voordoen 
wanneer zwart in deze 
spelgang damhalen even 
uitstelt en de opmars van 
2� een zet eerder inzet; 
het enige verschil is dat de 
twee witte dammen langs 
een andere weg de velden 
�9 en �� bereiken. Kijkt u 
maar: �9...2�-29 �0.12-7 
29-3� �1.7-1! (wit dient zijn 
tegenstander tot elke prijs 
van veld �0 af te houden) 
�1...3�-39 �2.�-32! 21-2� 
(�2...��-�9? �3.32x1� 39-�3 
verliest zelfs op slag door 
��.1-3� �3-�8 ��.�2-38 +) 
�3.32-�9 ��-�0 ��.1-23(!) 
�0-�� ��.23-��(!) ��-1 
��.2�-20 enz. enz. met 
probleemloze winst.

De tekstzet is uiteraard 

bedoeld om �9.33-29? met 
�9...17-22! �0.38-33 18-23! 
�1.29x18 22x13 = te kun-
nen beantwoorden. Maar 
nu wit zich, als gevolg van 
het opspelen van schijf 13, 
niet langer om 1�-19 hoeft 
te bekommeren, treedt het 
andere scenario in werking 
en beslist tsjizjow de partij 
met een actie door het 
midden:
49.48-42 21-26 50.33-28!

Diagram �

ter voorbereiding van de 
slotaanval over veld 19.
50...27-31
Van doorslaggevend 
belang is dat zwart niet 
goed �0...17-21 kan spelen 
wegens �1.28-22! 18-23 
(nog slechter is �1...1�-19 
�2.22x13! 19x8 �3.2�-20 8-
13 ��.20-1� 27-31 ��.38-32 
+) �2.22x31 3�x27 �3.2�-
19! met een gewonnen 
�x3-eindspel na �3...27-32* 
��.38x1� 23-29 ��.19x10 
1�x� ��.1�-11 enz.
51.37-32! 18-22
Zo bezorgt zwart de vijan-
delijke doorbraak tenmin-
ste nog enig oponthoud. 
onmiddellijk �1...17-21 
�2.2�-19! 1�x23 �3.28x19 
18-22 ��.19-13! 22-28 
��.32x23 31-37 ��.�2x31 
2�x37 was geen verbete-
ring geweest, getuige het 
vervolg �7.13-8! 37-�1 �8.8-
2! �1-�� �9.2-19! 1�-20* 
�0.2�x1� 21-27 �1.1�-10 ��-
32*, waarna het tegenof-
fer �2.19-1�! (maar vooral 
niet �2.10-�?? wegens 
�2...32x�9! �3.23-18 �9-�0! 
��.18-13 �0-3�! en ��...27-
32 =) �2...32x�3/�9 �3.23-
18! het overtuigendst is: 
wit haalt drie dammen en 
wint geruisloos.
52.38-33! 17-21 53.28x17 

21x12 54.33-28! (zie 
diagram)

Diagram 7

54...12-17
Merkwaardig genoeg had 
��...1�-20 ��.2�x1� 12-17 
- op het eerste gezicht 
een onzinnig offer immers 
- nog het taaiste verweer 
geboden. Maar remise 
zou zwart er natuurlijk 
niet meer mee hebben 
gemaakt. Van de diverse 
manieren waarop wit naar 
een overmachtseindspel 
kan toewerken, noem ik 
er slechts één, te weten 
��.�2-38 17-21 �7.28-23 21-
27 �8.32x21 2�x17 �9.38-32 
17-22 �0.23-19 1�x23 
�1.1�-10 23-29 (na �1...23-
28 �2.32x23 31-37 �3.10-�! 
3�-�1 ��.�7x3� 37-�2 
��.23-19 22-28 ��.19-13 28-
33 �7.�-32 33-39 �8.32-�9 
komt de zwarte tegenaan-
val precies een zet te laat) 
�2.10-� en nu:
1) �2...29-3� �3.32-27! 
3�-39 ��.27x18 39-�� 
��.18-12/13 ��-�9 ��.�-�� 
met - voor de zoveelste 
maal in deze analyse! - een 
probleemloos gewonnen 
�x3-eindspel.
2) �2...29-33 �3.32-28! 
(maar ditmaal juist niet 
�3.32-27? wegens �3...31-
37!! ��.27x18 3�-�1! 
��.�7x3� 37-�2 ��.�-32 
33-39! �7.32-�9 �2-�7!, 
waarna zwart ten opzichte 
van een eerder behandeld 
sub-variantje een beslis-
send tempo zou hebben 
gewonnen!) �3...33-39 
(�3...31-37 ��.28x39! +) 
��.28x17 met hetzelfde 
resultaat als in variant “1”.
55.24-19! 14x23 
56.28x19 17-22 57.19-13! 
22-28

Geen keus: na �7...22-27 
�8.32x21 2�x17 �9.13-8 
komt de zwarte tegenaan-
val hopeloos te laat.
58.32x23 31-37 59.42x31 
26x37 60.13-8! (zie dia-
gram)

Diagram 8

Het klopt allemaal als een 
bus. Zo zou �0...37-�1 via 
�1.8-2! �1-�� �2.2-19! 1�-
20* �3.2�x1� in een kans-
loos �x2-eindspel resulte-
ren. toch is dat nog zwarts 
beste optie, want zowel na 
�0...37-�2 �1.�7x38 3�-�1 
�2.8-2! als na �0...3�-�1 
�1.�7x3� 37-�2 �2.23-19! 
(het nauwkeurigst) �2...�2-
�7 (�2...�2-�8 �3.3�-31!! 
�8x3 ��.19-1� +) �3.8-2! 
(verhindert een zet met de 
dam door ��.2�-20 +) zou 
hij zelfs in een �x1 moeten 
berusten.
Domtsjew gaf het dan ook 
terecht op.

Diagram �
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v a n  h e t 
b e s t U U r

wilDkamp wk 2007
Het Wildkamp WK Dammen in Hardenberg was geweldig. Hoe 
geweldig, dat kunt u elders in dit blad lezen. Het bestuur beperkt 
zich op deze plek tot (nog) een woord van dank. Allereerst aan 
de partijen die dit toernooi fi nancieel mogelijk hebben gemaakt, 
hoofdsponsor Wildkamp voorop. Verder is de KNDB Jan Koops, 
Henk Boers, Wim Bremmer, paul van de Veen, Gerben overweg 
en alle mensen die met hen een bijdrage aan dit toernooi heb-
ben geleverd zeer erkentelijk. Nogmaals bedankt, we hebben 
genoten! 

elektronische DamborDen
Het is gelukt! KNDB projectleider paul van de Veen heeft er-
voor gezorgd dat de KNDB precies een jaar na de start van het 
ontwikkelingstraject over prachtige én werkende elektronische 
damborden beschikt. De borden zelf 
zijn ontwikkeld en geproduceerd door 
DGt projects, wereldmarktleider op het 
gebied van elektronische damklokken 
en schaakborden. Wieger Wesselink 
en Huub van de Wetering hebben 
gezorgd voor de Java applet die de 
live presentatie van de partijen via het 
internet mogelijk maakt en elly de 
Knikker tekende voor het presentatie 
interface op de schermen en monitoren 
ter plekke. Naast de coördinatie van 
het project heeft paul van de Veen 
een zeer grote inhoudelijke bijdrage 
geleverd. Hij heeft zelf de program-
ma’s tournament server en tourna-
ment Client geschreven. tournament 
server verzamelt de informatie uit 
alle borden, reconstrueert deze tot 
diagramstanden en partijnotatie en 
geeft deze vervolgens door aan het 
internet en aan tournament Client. 
tournament Client zorgt er vervolgens 
voor, dat de partijen met notatie op 
de speellocatie zelf via monitoren, en 
(projectie)schermen gevolgd kunnen 
worden.

vrienD(inn)en 
van De knDb
Bij het ter perse gaan van dit ‘Damspel’ 
had de KNDB 2� vriend(inn)en die 
samen bijna de helft van het vrienden-
bord op kndb.nl vullen. Inmiddels zijn 
de eerste producten waar de vrienden 
een bescheiden tot grote bijdrage aan 
hebben geleverd gerealiseerd of in 
ontwikkeling: elektronische dambor-
den, schijvendozen met KNDB opdruk, 
professioneel vormgegeven fl yers voor 

lidmaatschap en vriendschap KNDB, professioneel vormgegeven 
KNDB Banner met slogan ‘Dammen…Dacht ’t wel!’, prototype 
van een speels vormgegeven damspel en last maar zeker niet 
least plastic KNDB tassen met unieke cartoonopdruk van sijbrand 
van eijk. Al deze items of tenminste een aantal hiervan – op het 
speels vormgegeven damspel na – heeft u bij het WK in Har-
denberg kunnen bewonderen. Dit is echter pas het begin en de 
KNDB heeft meer vrienden nodig om – aanvullend op huidige en 
toekomstige sponsoren - op afzienbare termijn een belangrijke 
slag te kunnen maken. 

fmjD crisis
pieter Hildering, de afgetreden execu-
tive vice president van de FMJD, is door 
zijn bestuurscollega’s bereid gevonden, 
zijn taken te blijven waarnemen tot aan 
de eerst volgende General Assemblee 
van de FMJD die naar alle waarschijn-
lijkheid eind dit jaar in Frankrijk zal 
worden gehouden. Bij het ter perse 
gaan van dit Damspel had het er alle 
schijn van, dat een penningmeester 
ad interim de taken van de eveneens 
afgetreden penningmeester Jaap Bus 
verder zal waarnemen. Bus kon door 
omstandigheden zijn taken niet langer 
waarnemen dan tot het eind van het 
WK in Hardenberg.

overleDen
Het bestuur geeft met leedwezen ken-
nis van het overlijden van:
R. den Bree, DC purmerend ‘��; 
t. Albers, osDo/DAM Dongen; N. Anker, 
oG Bodegraven; e. Kros, NDV Nieuw-
land; M.J. Faber, DC Gorredijk; J. Akster, 
DC Dronten; J.W. Gerritsen, DC Heteren.

Pieter Hildering Jaap Bus



pAGINA 17   

Amsterdams Paastoernooi
stUDentenkampioenschap van neDerlanD 2007

Roel Boomstra is de glorieuze winnaar van het 27e 
Amsterdams Paastoernooi geworden. In de slotronde 
consolideerde de veertienjarige Drent moeiteloos zijn 
koppositie. Met licht voordeel op het bord en veel voordeel op 
de klok bood hij een puntendeling aan. Voor Arjan van den 
Berg, die daarmee zijn tweede plaats veiligstelde, een ‘offer 
you can’t refuse’. 

Bij de negenpunters is het dringen geblazen, maar zijn goede 
weerstandspunten helpen Arjen de Mooij aan de derde plek 
en de Studententitel. Voormalig studentenkampioen Krijn 
ter Braake moet zich met het zilver tevredenstellen. 

Wouter Ludwig en Jochem 
Zweerink haalden beiden 
acht punten, maar op 
weerstand wint Wouter 
afgetekend van zijn ‘slaapie’. 
Jeroen Kos en Andrew 
Tjon A Ong mogen zich als 
negenpunters ook nog in een 
geldprijsje verheugen.

pl. naam ptn

1	 Roel	Boomstra	 11
2	 Arjan	van	den	Berg	 10
3	 Arjen	de	Mooij	(S)	 9
4	 Jeroen	Kos	 9
5	 Krijn	ter	Braake	(S)	 9
6	 Andrew	Tjon	A	Ong		 9
8	 Wouter	Ludwig	(S)	 8
12	 Jochem	Zweerink	(S)	 8

(S)	=	Student

Foto boven: 
Roel Boomstra (rechts), 
winnaar Paastoernooi

Foto onder: 
Studentenkampioen Arjen 
de Mooij (links) tegen 
Andrew Tong A Ong.

b e s t U U r s c o l U m n

,,Zeg, zou jij niet iets voor de KNDB willen doen?” Vaak begint een 
vrijwilligersfunctie met een toevallig gesprek, een telefoontje of  
e-mail. Via zo’n telefoontje kwam ik begin 200� als opvolger van 
Leen de Rooij in het KNDB bestuur. Voor mij was het toen stimule-
rend te ontdekken hoe veelzijdig een kleine sportbond als de onze 
kan zijn en hoeveel mensen iets met en voor de KNDB willen doen. 
een prachtig en recent voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van 
KNDB elektronische damborden met bijbehorende software door 
KNDB projectleider paul van de Veen in samenwerking met DGt 
projects uit enschede, Wieger Wesselink en Huub van de Wetering uit 
eindhoven, elly de Knikker uit Reeuwijk en - natuurlijk - het KNDB 
bestuur.

In samenwerking met ondermeer de vrijwilligers in de KNDB ICt 
Commissie kunnen we in de toekomst nog veel meer doen met 
de kansen die het internet ons biedt. te beginnen met het verder 
professionaliseren van de sites die we nu al hebben opgezet. Maar 
we willen natuurlijk meer. Denk aan de veel intensievere en meer 
gestructureerde contacten die we sinds de wereldrecord poging van 
Anton van Berkel met de media aangaan. Denk aan producten, die 
onze sport uitstraling geven, zoals de elektronische damborden die 
niet alleen functioneel zijn, maar er ook prachtig uitzien. en denk 
aan de accommodaties waarin we spelen. ook veel verenigingen 
staan hier voor een belangrijke uitdaging. Modern speelmateriaal en 
een goede speellokaliteit zijn immers van doorslaggevende betekenis 
voor de uitstraling van onze verenigingen. Daarom maakt de KNDB 
met de andere denksportbonden een vuist en informeert via www.
denksportcentrum.nl over de mogelijkheden tot het opzetten van 
denksportcentra in Nederland. overal waar een denksportcentrum 
gerealiseerd is, zijn de denksportclubs succesvol. 
Met een op KNDB niveau toenemend aantal vrijwilligers, de weten-
schap dat onze sport zich goed voor presentatie via het internet 
leent, schooldammen als vast succesnummer en een generatie die de 

pensioengerechtigde leeftijd 
nadert en het dammen met 
de paplepel ingegoten heeft 
gekregen, liggen er ruim-
schoots kansen voor de KNDB. 
en levendige discussies over 
spelregelvernieuwing en andere 
competitievormen bewijzen, dat 
dammen niet alleen als spelletje 
maar ook als wedstrijdsport in 
ontwikkeling is. De ontwikkeling 
van de KNDB en damsport hangen 
vanzelfsprekend ook nauw samen 
met de kwaliteiten die we met zijn 
allen als vrijwilliger inbrengen. Dit blad, de KNDB websites, KNDB 
promotiemateriaal, KNDB elektronische damborden, KNDB toernooi-
en, een slagvaardige KNDB organisatie, ze zijn afhankelijk van onze 
gezamenlijke inbreng. De Vrienden van de KNDB en de producten 
die zij helpen realiseren, maken deze afhankelijkheid en steun ook 
op materiële wijze zichtbaar. 

Als bestuur vragen we ons continu af, wat de KNDB voor zijn leden 
kan doen. elektronische damborden, kleurendruk van dit blad, Kader 
traint kader, de KNDB Autopolis, KNDB topsport en KNDB talentont-
wikkeling. Maar om de KNDB in zijn huidige omvang echt succesvol 
te laten zijn, moeten we ons ook gezamenlijk afvragen, wat wij voor 
de KNDB kunnen doen. een snel en toch bevredigend antwoord op 
deze misschien wel retorische vraag zou kunnen zijn: In ieder geval 
snel vriend(in) van de KNDB worden en talenten met de KNDB delen!

Met vriendschappelijke groet,
Marcel Kosters
secretaris

over vrijwilligers en ambities
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p.lohuis – j. van den 
borst 0-2
Meurs Denk en Zet 2 - Am-
stelland. Eerste klasse B, 
3 maart 2007
Fraai openingszetje:
1.32-28 20-2� 2.37-32 1�-20 
3.�1-37 10-1� �.��-�1 �-10 
�.3�-30 2�x3� �.39x30 20-
2� 7.30-2� 19x30 8.3�x2� 
1�-20 9.��-39 20x29 
10.33x2� 17-21 11.�0-�� 
21-2� 12.31-27 9-1� 13.39-
33 11-17 1�.27-21 1�x27 
1�.32x21 17-22 1�.28x17 
13-19 17.2�x22 �-11 
18.17x� 2�x�0 

D.de vreugd – 
h.lammers 0-2
DES Lunteren 2 – IJmuiden 
2. Tweede klasse C, 3 maart 
2007
27.39-3�? 2�-30 28.3�x1� 
13-19 29.1�x23 22-27 
30.31x22 12-18 31.22x13 
8x�8 32.�9-�3 �8x37 
33.�1x32 

f.verdel – l.ector 2-0
Angarde Informatica 2 
– Eureka-Heerlen
Tweede klasse E, 3 maart 
2007
20. 18-22 21.�8-�3 22x33 
22.3�-30 2�x3� 23.23-19 
3�x23 2�.38x7 2x11 2�.��-
39 20x29 2�.�1-37 13x2� 
27.39-33 29x38 28.�3x3 11-
17 29.3x21 1�x27 30.�2-38 

m.van bronswijk – b. 
van oosterom 2-0
Nacompetitie DIOS - Lent
22. 2-8 23.31x22 18x27 
2�.30-2� 20x29 2�.38-33 
29x38 2�.�3x21 1�x27 
27.2�-20 1�x2� 28.3�-30 
2�x3� 29.�0x1� 

Diagram 1
1�.27-21?

Diagram 2
27.39-3�?

Diagram 3
20.18-22?

Diagram �
22.2-8?

s.sychev – i.tokoesarov 
0-2
Kamp. Van Rusland, 09-04-
2007
30.31-27 2�-31 31.27x3� 21-
27 32.32x12 1�-19 33.23x1� 
30-3� 3�.39x30 2�x�3 
3�.1�x2� 13-19 3�.�8x39 
1�-20 37.2�x23 11-17 
38.12x21 1�x�7

Diagram 11
30.31-27? j.zweerink – c. van wijk 

0-2
VAD Paastoernooi, 06-04-
2007
27.33-29 18-23 28.29x1� 
17-21 29.1�x27 31x3� 
30.2�-19 1�x23 31.38-33 23-
29 32.33x2� 10-1� 33.2�-19 
1�x23 3�.�9-�� �-10 3�.�2-
37 1�-20 3�.2�x1� 10x19

Diagram 12
27.33-29?

harrY de waard

v U U r w e r k

j.zweerink – 
a.maertzdorf 1-1
Raes Maastricht – DUO 
ereklasse, 03-03-2007
3�.30-2� 3-8 3�.2�x1� 
19x10 37.28x30 17x28 
38.32x3 21x�� 39.33x2� 
11-17 �0.3x21 2�x17 �1.2�-
19 13x2� �2.30x19 ��-�0 
�3.19-13 �0-28 ��.13-8 
28x�� ��.�2-38 ��-23 
��.38-33 17-22 �7.8-3 23-7 
�8.31-2� 7-11 �9.3-9 22-28 
�0.33x22 11x�0 �1.9-27

Diagram �
3�.30-2�?

a.hanssens – g.camelia 
1-1
Van Stigt Thans 2 – TDV
hoofdklasse b 03-03-2007
32.13-18 33.30-2� 29x20 
3�.37-31 2�x�8 3�.�0-
3� �8x30 3�.3�x11 1�x7 
37.28x10 1�x� 38.2�x1� 
9x20 39.27x1�

Diagram 7
32.13-18?

g.kolk – w.bor 2-0
Franeker/Wanswerd 
– Barnsteen, hoofdklasse a, 
03-03-2007
1.33-29 19-23 2.3�-30 20-2� 
3.�0-3� 17-21 �.38-33 21-2� 
�.�2-38 11-17 �.��-�0 1�-19 
7.�0-�� 10-1� 8.�7-�2 7-11 
9.30-2� 19x30 10.3�x2� �-
10 11.33-28 17-22 12.28x17 
11x22 13.31-27 22x31 
1�.3�x27 12-17 1�.2�-19 
13x33 1�.39x19 1�x23 
17.3�-30 2�x3� 18.�0x29 
23x3� 19.27-21 1�x27 
20.32x23

Diagram 8
1�.12-17?

Diagram 9
2�.38-32?

l.schinkel – m.kosters 
0-2
CCR – IJmuiden, hoofd-
klasse b, 03-03-2007
2�.38-32 23-28 2�.33x11 
2�x33 27.39x28 1�-21 
28.27x1� 12-17 29.11x22 
18x29

j.martens – a.cordier 0-2
Van Stigt Thans – DVSB
ereklasse, 03-03-2007
3�.��-�0 12-18 37.23x12 
3-8 38.12x3 20-2� 39.3x20 
2�x�1 �0.20-2� 19-2� �1.2�-
�8 �1-�� �2.�9-�3 2�-30 
�3.�7-�2 ��-10 ��.�3-38 
10-1� ��.�8x31 2�x�8 

Diagram �
3�.��-�0?

a.scholma – 
m.kroesbergen 1-1
NK te Soest, 02-04-2007
20. 18-23 21.29x18 12x32 
22.33-28 32x23 23.�1-37 
20x29 2�.38-33 29x38 
2�.�3x1 13-18 2�.37-32 2-7 
27.1x12 8x17

Diagram 10
20.18-23?!
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U zult wel behoorlijk te lezen en door te nemen hebben met dit nummer van HD in uw handen.
Want het wereldkampioenschap in Hardenberg heeft bijzonder veel en interessant materiaal 
opgeleverd. Met het beschikbare materiaal van het WK kunt u tot in de eeuwigheid doorgaan met 
analyseren en naspelen. Maar de fragmenten die ik dit keer met u doorneem zijn beslist ook de 
moeite waard. Wedden dat er de volgende keer ook een fragment van u ertussen zal zitten?

De stand van diagram 1 
komt uit de onderlinge 
competitie van de Arn-
hemse damvereniging CtD 
(Combinatie troesoe DoG). 
per 11 mei 2007 zijn de 
Arnhemse damverenigin-
gen troesoe en DoG uit el-
den samengegaan in CtD. 
Waarvan akte. Hoewel Rein 
Bergsma met wit aan zet is, 
berekende zijn opponent 
Rene Vos het volgende 
vanuit de diagramstand: 
27-22 3-8 en nu �8-�3, deze 
zet is erg lelijk, maar wat 
nu komt is wel erg mooi, 
aldus Rene Vos. Zwart wint 
nu door 20-2� 29x18 12x�1 
3�x�7 2�-30 3�x2 11-1� 
2x11 �x37. Nadat de kruit-
dampen zijn opgetrokken 
blijkt dat zwart een 8 om 
8 ruil heeft genomen en 
dat er een 3 om 3 opposi-
tie overblijft. Helaas voor 
zwart speelde Bergsma hier 
gewoon 37-32.

Diagram 1
Rene Vos

Rein Bergsma

De stand van diagram 2 
komt uit Nieuws Bulletin
van Damclub Den Haag. 
Het gaat hier om een 
mogelijkheid uit het 
Westlandse kampioenschap 
2007. Jan Lommers speelde 
in de diagramstand 37-31 
en niet waar de latere 
kampioen Fred Ivens op 
had gehoopt n.l. �2-38, 
want dan zou hij toeslaan 
met het bekende openings-
zetje 22-27 32x21 2�-30 
3�x2� (op 3�x2� 18-23 11-
1� en 13-18) 19x30 3�x2� 

18-23 28x19 (29x18 12x3� 
11-1� 13-18 en 1�-20) 
1�x32 37x28 en 11-1� met 
schijfwinst.

Diagram 2
Fred Ivens

Jan Lommers

Van Niek Kuijvenhoven uit 
Harderwijk heb ik behalve 
een uitgebreide oplossing 
van het vorige vraagstuk 
ook nog een aardig frag-
ment mogen ontvangen. 
In de stand van diagram 
3 ziet u een treffen uit 
de onderlinge competitie 
bij DC Harderwijk. Bert 
Foppen speelde met zwart 
als laatste zet gedwongen 
8-12, waarna Niek Kuijven-
hoven de doorbraak nam 
met 32-28 21x23 �1-3� 
18x27 3�-30 2�x3� �0x7. en 
na 19-23 kon wit nog geen 
damhalen dus �3-38 13-18 
en nu lijkt damhalen met 
7-2 winnend, ware het niet 
dat de witspeler tijdig zag 
dat nu een venijnige slag 
kon volgen met 23-28!! 
33x� 1�-20 �x31 20-2� 2x30 
2�x�1 3�x�7 2�x37. Mooi.

Diagram 3
Bert Foppen

Niek Kuijvenhoven

Jenne Vis van oNAsV 
Nunspeet stuurt regelmatig 
vele damfragmenten van 
de spelers van Nunspeet 
aan mij. De standen van 
diagram � en � komen uit 
zijn verzameling. De stand 
van diagram � komt uit de 
bondswedstrijd Kroonschijf 
ede tegen oNAsV Nun-
speet eerste klasse noord. 
Na 1�-20? van  F. elbertsen 
(ede) sloeg Aart Mulder 
(Nunspeet) toe met 28-23 
19x30 37-31 2�x28 38-33 
28x39 �3x23 en het gaat bij 
mij meer om het eindspel. 
1�-21 23-19 13-18 19x30 
18-23 30-2� 23-28 2�-19 21-
27 19-1� 28-33 �2-38 33x�2 
�8x37 17-22 1�-10 22-28 
10-� 28-33 �x3� 33-39 3�-
22 39-�3 22-17!

Diagram �.
F.Elbertsen

Aart Mulder

De stand van diagram � 
deed zich voor tijdens de 
play-offs bij Nunspeet. 

Diagram �
Gerwin van der Meer

Bennie Dijkgraaf

Bennie Dijkgraaf speelde 
met wit 21-1� en Gerwin 

van der Meer ging verder 
met 18-23 er doet zich 
nu een slagwisseling voor 
waar de coup philippe een 
belangrijke rol gaat spelen. 
Het zou uiteindelijk remise 
moeten worden. 1�x18 
23x�3 38x�9! 20x27 2�-21! 
(in de partij werd 18-12  
en 17-22 gespeeld) 13x33 
21x1�. 
De stand van diagram � 
komt uit de IJ’dammer, 
cluborgaan van damclub 
IJmuiden. Het gaat om een 
fragment uit de bonds-
wedstrijd Constant-Charlois 
Rotterdam tegen IJmuiden. 
Willem Winter (IJmuiden) 
heeft met wit een gewon-
nen stand bereikt, maar 
verzuimde het na 12-18 
van Jurgen tholel af te 
maken met 32-27 etc. In 
plaats daarvan speelde hij 
�0-�� 18x27 28-22 27x18 
32-28 23x�1 3�x1 en tholel 
vervolgde met 2�-30 3�x�7 
30-3� �0x29 13-18 1x23 
19x�0. soms zit het mee 
en soms zit het tegen. Dat 
maakt het dammen zo 
mooi. 

Diagram �
Jurgen Tholel

Willem Winter.

Ik kreeg van Arne van 
Mourik uit Zeist een heel 
aardige brief met veel 
goedbedoelde adviezen. 
Zoals het een goede dam-
mers betaamt, liet hij het 
ook vergezeld gaan met 
aardige composities en 
partijfragmenten. Van bei-
den laat ik u meegenieten, 
een partijfragment en een 

compositie van Arne van 
Mourik. Hij is ook bijzon-
der actief in de problemis-
tenwereld en tevens ook 
redacteur van De proble-
mist. Aangezien er niet 
alleen damproblemen aan 
de orde komen in dit blad 
moeten er meer wedstrijd-
dammers een abonnement 
nemen op dit zeer goed 
leesbare blad, vind ik. 
De stand van diagram 7 
deed zich voor tijdens de 
gezamenlijke onderlinge 
competitie bij de gefu-
seerde oG utrecht en uDG 
Vriendenkring. Arne van 
Mourik speelde in deze 
stand met wit 3�-29 en na 
10-1� van Jan van der Lit 
volgde ��-39 en �-9. Nu 
dacht de witspeler met 
een blunder te maken te 
hebben van zwart. en met 
de hand al boven schijf 
27 hoorde hij zichzelf nog 
hardop mompelen ”Mooie 
lokzet Jan!” Van de ge-
hele afwikkeling met 27-21 
1�x27 32x21 2�x17 28-23 
19x28 33x2 �-10! 2x2� 3-8 
2�x2 en 20-2� had Van Lit 
niks gezien.

Diagram 7
Jan van der Lit

Arne van Mourik

Met alle plezier laat ik nu 
een tweetal praktische 
composities zien van twee 
talentvolle problemisten, 
dammen op hoog niveau 
doen ze al. In de stand 
van diagram 8 een creatie 
van Arne van Mourik uit 
Zeist. ook hier draait het 
om het eindspel. Wit gaat 

Mooie lokzet
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als volgt te werk: 37-32 
�0x�9 28-23 19x37 �7-�1! 
�9x21 2�x10 37x�� (weer 
een Dubbeldammer voor 
mijn collectie erbij) 2�x1� 
na deze afwikkeling ont-
staat er een eindspel van 
B.Kramer uit 19��, volgens 
van Mourik. ondanks het 
taaiste verweer van zwart 
met 7-11 1�x7 ��-23 7-1!! 
23-28 1x�0!! 3�x�� 10-� 
28x10 �x�0 moet hij het 
onderspit delven.

Diagram 8.
Arne van Mourik

De stand van diagram 9 is 

van een andere talentvolle 
problemist, Arjen timmer 
uit Lunteren.
u mag gerust eerst zelf 
zoeken hoe wit wint. Het 
gaat als volgt: 3�-29 23x3� 
�1-37 31x�2 33-28 22x�� 
�9x9 13x� ��-�1 �2x33 
�3-38 33x�2 �7x38 3�x�7 
30-2� �7x20 2�x3.

Diagram 9.
Arjen Timmer

tot slot de traditionele 
prijsvraag in de stand van 
diagram 10. Het is een 
bijzonder fraaie compo-
sitie. ook hier geldt wit 
speelt en wint, het eindspel 
aangeven zou u een goed 
gevoel geven.
stuur uw oplossing en 
graag ook een paar fraaie 
fragmenten, composi-
ties of clubbladen naar 
bovengenoemd adres. 
ook tips, waar ik op het 
Internet damfragmenten 
kan aantreffen, zijn van 
harte welkom. onder de 
inzenders van goede oplos-
singen wordt een damboek 
of damboekenbon verloot. 
Veel succes ermee!

PRIJSVRAAG
Diagram 10

Wit speelt en wint.

oplossing en winnaar van 
de vorige HD april 2007. 
Wit elf schijven op: 1�, 27, 
28, 32, 33, 3�, 3�, 3�, 38, 
39, �8. Zwart elf schijven 
op: �, 7, 8, 9, 10, 13, 17, 19, 
23, 2�, 2�. Het gaat hier 
om een fraaie compositie 
van Frans Hermelink.
Het is bijzonder jammer 
dat er vele reddingen 
voor zwart in het tweede 
gedeelte van de afwik-
keling zit. Deze zijn door 
bijna alle inzenders aan-
gegeven. Zo kwam Niek 
Kuijvenhoven met een 
uitgebreide analyse evenals 
het gelegenheidsoplosduo 
uit Gorinchem de heren 
Krauwels en Van Mourik en 
Jan Beeke uit Arnhem. en 
niet te vergeten de uit den 
treure uitgeanalyseerde 
stand van de beeldende 
kunstenaar Jan Kroeze uit 
Velsen-Noord.

Na loting ging de prijs naar 
deze laatste genoemde 
kunstenaar. Van harte!
De oplossing nog: na 2�-
31  gaat het verder met 
27-22 7-11 3�x27 2�-29 
33x2� 19x30 3�x2� 9-1� 
28x19 17x37 39-33 1�x23 
33-29 (en zie hier de eerst 
redding voor zwart 13-19 
37-�1-�7x12) 13-18 �8-�2 
37x�8 27-22 �8x13 38-32 
18x38 29x9 �x13 1�x� (dam 
op bezet veld) 13-19 en 
�-13.

roy liem-kon-tja verovert veertigste titel 
bij blinDe en slechtzienDe Dammers

DooR ANtoN JANsseN

Roy Liem-Kon-tja liet zich na het veertigste 
NK voor blinde en slechtziende dammers 
huldigen als de nieuwe kampioen. De 
Hagenaar, de jongste deelnemer in het veld 
van negen deelnemers, was de terechte 
kampioen. Hij maakte met zijn geconcen-
treerde houding en vooral zijn verzorgde 
positiespel de meeste indruk. Roy, eerder 
kampioen in 2002 en 200�, was na de voor-
laatste ronde al zeker van zijn titel. Hij won 
zelf van Frans van Hek en concurrent peter 
Kers verspeelde zijn kansen door verlies te-
gen theo Rombouts. De slechtziende speler 
van landelijk eerste klasser oDB Haeghe-Z 
uit Den Haag stond bij het ingaan van de 
slotronde drie punten los en kon niet meer 
worden achterhaald.
Voor de verdeling van de plaatsen twee tot 
en met de vier was veel rekenwerk nodig. 
Na raadpleging van de reglementen en het 
verwerken van de uitslagen in toernooima-
nager bleek uiteindelijk dat Herman Lam-
berts (de kampioen van 200�) tweede was, 
peter Kers derde en erik essing vierde.
Bij de sluiting werd op een spannend en 

gezellig toernooi op Landgoed Avegoor 
teruggeblikt. Het jubileum bracht iets 
extra’s in de vorm van een wedstrijd van de 
NVGD-spelers en hun secondanten tegen 
het bestuur van de Dambond aangevuld 
met spelers van slagvaardig uit Wamel. 
De combinatie KNDB/slagvaardig won de 
jubileumwedstrijd met 19-7.
De fi nanciële perikelen bij de NVGD over-
heersten deze sluiting. Van verschillende 
kanten werd de hoop uitgesproken (ook 
door Avegoor) dat het NK weer een vervolg 
krijgt. De achter het dambord teruggekeer-
de Jo Manders, veertig jaar geleden de initi-
atiefnemer van dit NK, moedigde iedereen 
aan zich in te zetten voor het werven van 
sponsors. ook hoopt de NVGD meer, vooral 
jonge blinde/slechtziende dammers aan zich 
te binden.
Arbiter Henk van snippenburg, secondan-
ten Wim op den Kelder, Arie te Lindert, 
piet Moerland en Rien van setten, persman 
Anton Janssen, Johan Haytink en Zwitser-
loot ontvingen een blijvende herinnering 
aan �0 jaar NVGD. Moerland werd tevens 
voor zijn inzet beloond met het erediploma 
van de bond.

Eindstand NK 2007 van de NVGD
nk 2007 nvgD plaats punten
1 Roy Liem-Kon-tja Den Haag 12
2 Herman Lamberts tilburg 9
3 peter Kers Culemborg 9
� erik essing Zevenaar 9
� Jan van straalen ’t Veld 8
� theo Rombouts Rotterdam 8
7 Frans van Hek  uden 8
8 Jo Manders Alphen  �
9 Marcel Zandbergen Zwolle �
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< Spelregels voor 
de laddercompetitie > 

•  Inzenden voor 29 juli 
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 op-
lossing, dus niet alleen de 
eerste zet!

•  een correcte bijoplossing 
wordt beloond.

•  De prijswinnaars begin-
nen weer onderaan de 
ladder.

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

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

Elke beginnende dammer leert dat een schijf aan de rand zwak is. En dat het beter is om je schijven naar het midden 
te spelen. In deze serie zie je dat zwart zich van deze les niets heeft aangetrokken. In alle diagrammen heeft hij een 
randschijf op veld 25 staan. Wit gebruikt deze schijf om eens fl ink te combineren. Natuurlijk is wit in elke stand aan 
zet. Veel succes en plezier met het oplossen.

opGaVen serie 19:

205. 1.32-27 23x34  2.40x7 coup royal
206. 1.27-22 18x27  2.33-29 24x33  3.38x16 coup philippe
207. 1.33-29 24x22  2.35-30 25x34  3.40x7 coup raichenbach
208. 1.27-22 18x27  2.32x21 23x41  3.21-17 11x22  4.42-37 41x32  5.38x29 coup springer
209. 1.29-23 18x29  2.28-22 17x28  3.26-21 16x27  4.31x4 coup napoleon
210. 1.30-24 19x30  2.25-20 15x24  3.34x25 23x34  4.39x6 valluikslag
211. 1.33-29 24x31  2.30-24 19x30  3.28x37 coup fabre
212. 1.27-22 18x27  2.28-22 27x18  3.37-31 26x37  4.38-32 37x28  5.33x4 zetje van weiss
213. 1.32-28 23x32  2.37x28 26x46  3.40-35 46x40  4.35x24 20x29  5.45x1 coup manoury
214. 1.26-21 17x26  2.37-31 26x37  3.32x41 23x21  4.33-29 24x33  5.43-38 33x42  
 6.41-37 42x31  7.36x9 14x3  8.25x23 coup deslauriers
215. 1.37-31 26x37  2.48-42 37x48  3.45-40 48x30  4.40-34 30x29  5.33x2 coup turc
216. 1.34-29 23x34  2.28-23 19x39  3.37-31 26x28  4.49-44 21x43  5.44x11 16x7  6.48x17
 coup raphaël

< Oplossingen serie 18 >

< De ladderstand >

Ook deze keer is iemand vergeten zijn naam bij de oplos-
singen te vermelden. Heb je wel ingezonden maar geen 
punten erbij gekregen: laat het me weten!

ders, Johan ottens, simon 
Verstegen
97 punten: Wouter van 
der Klis 
9� punten: Richard Kem-
pen
9� punten: Bas van enge-
len *, Jhonatan van den 
Hoorn, tom Janmaat
93 punten: Kaspar Heijnen 
en Ruth scholten
92 punten: Max Vierhout
89 punten: Bas van Berkel
88 punten: tobias pohan 
simandjuntak *
8� punten: Jesse van Beek, 
Bastiaan de Gunst, Ivar 
Jansen, Jannes Kromhout, 
Martijn de Leeuw, Ronald 
Neijenhuis, Brenda van 
Voorthuizen
83 punten: Aswin Witte
82 punten: Niels Verboon
79 punten: Dirk-Jan Dek-

Combineren op een randschijf

1�8 punten: thijs Alder-
liesten
1�3 punten: Folkert Jansen
1�1 punten: Bertus scheer
1�� punten: petra van de 
Groep
1�2 punten: thijs van den 

Broek
1�0 punten: Benjamin 
Guicherit, Anne Molenaar, 
Hugo Molenaar, André de 
Raad
13� punten: René Alder-
liesten
133 punten: Conall sleutel
130 punten: Roald Looge
128 punten: Benjamin 
pruijs
123 punten: stephan de 
Boer
120 punten: Lotte Aleven
118 punten: John B. Reade
11� punten: Hasmik sja-
chov *
113 punten: Romke panstra 
en Ysbrand panstra
108 punten: ester van 
Muijen en Ritchie Wijnker
10� punten: Henk van 
Keulen 
10� punten: steven Man-
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ker, Jaco Hardenbol, Corné Leeuwestein, 
timon stolk,  thomas Vermeulen *
7� punten: Casey van Beek
7� punten: Joey Nijstad
72 punten: Bas van den Broek, Dirk Joos-
ten *, Joris Ketelaars, thijs spreen Brouwer
70 punten: elbert v.d. Bunt en A. Finders
�7 punten: Dennis de Wit
�0 punten: Lonneke standhardt en 
Wencke standhardt
�9 punten: thomas van der Klis, Dylan van 
schie, Rik Verboon 
�8 punten: Larissa schimmel 
�7 punten: Gerwin schimmel, Bart turken-
burg, thijs Wisse
�� punten: elle straatman
�9 punten: Arwin Lammers, Harmjan Lam-
mers, Michelle Roumans
�8 punten: Colinda Adams, Miranda 
Adams, Nico van engelenhoven, sanne 
Hoksbergen, Matthias timmer, Laura tim-
merman, Fu-Lai de Wit
�2 punten: Lisa Aleven en Noortje van den 
Brink
37 punten: Judith van Roekel
3� punten: sander van den Broek *, 
toby Hendrikman *, Willem Hoek *, Alex 
Ketelaars, Gerben van steenbergen, Koen 
van Zon
3� punten: Roel v.d. Hek
3� punten: Guido v.d. Burgh
32 punten: Marjan van Maurik en Gérard 
straatman
30 punten: Darius Lamochi en Wesley 
Lichtendonk 
29 punten: Maaike Kamer
28 punten: Anna Kosters, Adriaan Molen-
dijk, Jonathan Verstegen
2� punten: Wout Aleven, pepijn van den 
Brink, Denise van Dam, Luuk Gerritsen, 
Max Gerritsen, Dhanesh Ghiraw *, Heleen 
Groenenberg, Lars Knol, Jan van der Lei *, 
Mark Looman, Henk-Jan Merkus *, Mat-
thijs schoenmaker *, thomas stoverinck *, 
Anne Wouda, Niek van Zoelen 
23 punten: Roeland plieger * en Martin 
de Vink
22 punten: Jan Jaap de Heer en Michiel 
torn
21 punten: Rick Hartman, Jan Langeveld, 
patrick van der Vlist
19 punten: Bart plieger *
18 punten: Ismaël Moorrees en Rafaël 
Moorrees   
1� punten: sander Beltman en sarah 
Lamochi
13 punten: Raoul Bruens en Wilco ten Caat 
12 punten: Maarten van saane *, theo-
door stoverinck *, Roald straatman * 
11 punten: Bert Aalberts, Maarten van 
Nieuw Amerongen,  Arie v.d. Weteringh 
10 punten: Roy de Bruin, Martijn van 
IJzendoorn, Rutger oskam
9 punten: Jan Kroeze, saraya Lamochi, 
Alex Moorrees
7 punten: soraya Moorrees
� punten: F. Moorrees
� punten: Ron ten Caat en sjaak ten Caat 

De drie prijswinnaars zijn thijs al-
derliesten, folkert jansen en bertus 
scheer. van harte gefeliciteerd! het 
prijsje krijgen jullie binnenkort toege-
stuurd. 

Talentontwikkeling

1. Wij hebben inmiddels een Meerjaren-
op leidingsplan. Doel: wat is de opleiding tot 
top dammer? Dat meerja renoplei dingsplan 
kan beter en het moet nog bekend worden, 
zodat het een voorbeeld is voor iedereen.

2  Vooral t1 talenten maken in 2007 een 
voor ons doen groot programma, dus veel 
trainingen en veel wed strijden? Maar is het 
eigenlijk al groot genoeg? In ons meerjaren-
op leidings plan is de norm die gesteld is voor 
contacturen zelfs nog groter! een aanpas-
sing voor 2008?

3. enkele verbeterpunten volgens dat 
meerjarenop leidings plan en na de zoge-
naamde certifi cering van talentontwikke-
ling:  

• Welk trainingsmateriaal moeten onze talen-
ten en trainers heb ben en wat is de norm 
eigenlijk? 

• Welk trainingsmateriaal hebben onze talen-
ten en trainers eigenlijk?  

• Gaan we wel of niet naar specialisme-trai-
ners?  eindspeltrainers, openin gentrainers, 
algeme ne  trai ners en trainers voor een 
bepaalde leef tijd en ga zo maar door.

• sluiten wij overeenkomsten af met bij voor-
beeld een spor tpsycholoog of een maat-
schappelijk wer ker?

• Hoe zit het met de beschikbaar heid van 
onze trai ners en hun scholing en hun bij-
scholing?

• Hoe zit het met de be schikbaar heid van de 
coördinator ta lent ontwikke ling en zijn scho-
ling en zijn bijscholing?

• We hebben al trainingsplannen die voor een 
jaar gelden. In 2007 hebben we voor het 
eerst ook een grote aanzet tot weekplannen 
en zelfs dag logboe ken.

�. NoC&NsF wil komen tot zogenaamde Cto’s 
(Centra voor training en opleiding). Alles 
op één plek. een bekend voorbeeld zijn de 
handbalvrouwen op papendal. Wij kunnen 
kijken of wij ook willen meedoen in één 
van die zogenaam de Cto’s die de komende 
jaren zullen ontstaan.

�. NoC&NsF probeert te komen tot een groot 
aantal zogenaamde talentcoaches. Normaal 
gesproken moeten wij daar ver schillende 
goede kandidaten voor hebben. Kandida-
ten die goed geschoold zijn, veel erva ring 
hebben en ook presta ties hebben geboekt. 
Het is dan de bedoeling dat die talentcoach 
vol tijds gaat werken met de belang rijkste 
talenten. Dit botst voor een deel met wat 
wij nu doen: talenten trainen met veel ver-
schillende trainers!

�. Alle bonden zijn bezig met een talentvolg-
systeem. een groot samenwerkingsverband 
is ook bezig met een nationaal volgsysteem 
voor de belangrijkste talenten in ons land. 
Veel moeilijke vragen, bijvoorbeeld wat 
stoppen we er eigenlijk in en wat hebben 
wij er eigenlijk aan? op dit mo ment heb-
ben we turbo-dambase en al mijn ord ners 

met gegevens over talen ten (veel trainings-
plannen). Allebei wer den in beperkte mate 
geaccep teerd als een soort ta lentvolgsys-
teem bij de certifi cering. Maar de bedoeling 
van een talentvolgsysteem is na tuur lijk een 
andere: een digi taal volgsys teem moet snel 
bruik bare informatie geven over talen ten. 
Bijvoor beeld om de vinger aan de pols te 
houden, of om te komen tot een gerich tere 
en betere trai ning van een talent.     

7. Wat is eigenlijk een talent? Dat is een einde-
loze discus sie. Duidelijk is doorgaans wel dat 
een talent het vol gende moet hebben: 

 • wil! • betrokkenheid! • verlangen! 
• eigenwijs en obsessief! 
• taak-georiënteerd!

 Met dat taak-georiënteerd zijn wordt be-
doeld de wil om jezelf steeds te verbeteren 
met duidelijke doelen. 

8. Ik sta zelf al jaren open voor samenwerking 
met scha kers en bridgers. Veel is daar niet 
uitgekomen, behalve het bezoek van een 
schaaktrainer aan een trai nersdag. eind 
juni zal ik weer met ze spreken samen met 
Frans van Dijk van NoC&NsF. Daarbij hoort 
niet alleen samenwerking, maar ook het 
benadrukken van de speciale en onge-
wone positie van de denksporten in de 
(top)sportwereld. 

Topsport

1. We zitten in een overgangsregeling van 
twee jaar: daarna een terugval in subsidie 
van �0.000 euro! Het is moeilijk hier tegen 
een plan te ontwikkelen.

2. Veel talenten vallen in een gat na afl oop 
van talentont wikkeling. Het valt niet 
mee dat gat op te vullen. We zullen er 
desondanks alles aan moeten doen dat 
onze grootste talenten dóór kunnen na 
talentontwikkeling. een oplossing is om 
talentontwikkeling langer te laten duren. In 
ons meerjarenopleidingsplan staat nu ook 
beschreven dat de weg naar topsporter niet 
stopt na het junior zijn.

3. Veel sporten hebben een voltijds senioren-
coach kunnen aanstellen met behulp van 
NoC&NsF. Wij zullen snel de vraag moeten 
beantwoorden of wij dat ook willen. Daarbij 
is bijvoorbeeld de scholing en de ervaring 
van de bewuste trai ner belangrijk. ook 
moet die trainer voltijds gaan trainen met 
de belangrijkste topdammers.

�. Ik denk zelf dat we, op dit moment ten-
minste, voor onze grootste toptalenten 
het aardig voor elkaar hebben. Maar we 
hebben een doorstroomprobleem. Ik heb 
het eerder al geschreven: talenten die wij 
vol ondersteunen moeten wij misschien 
via keuzeplaatsen een duwtje in de goede 
rich ting geven. Dat moeten we willen. Dat 
moeten we durven. We moeten de nadelen 
accepteren. en talent mag weer: uit blinken 
is de moeite waard! 

topsport en talentontwikkeling in 2007

DooR JoHAN KRAJeNBRINK

Doorgaans probeer ik concrete stukjes te schrijven over onze talentontwikkeling en 
topsport: wat is gedaan, wat doen we en wat gaan we doen. Dit keer vooral overwegin-
gen. overwegingen die gebaseerd zijn op bijvoorbeeld het beleid van noc&nsf.



pAGINA 2�   Het DAMspeL < JuNI 2007 >

i v e n s

De ansichtkaart van baba sy kwam aan

De eerste keer dat ik café Bij ’t Hof in Honselersdijk frequenteerde dronk ik alleen nog fris. Het was 
1959 en mijn allereerste jaar op de damvereniging. Als vijftienjarige puber mocht ik het aan het 
eerste bord van RDG 5 opnemen tegen Jan van den Hoek van HDC 2. We kwamen met 10-0 achter 
maar mede door de winst in beide afgebroken partijen werd het nog 10-10 ook, zoiets vergeet je 
nooit meer.

Later heb ik in dat roemruchte Westlandse etablissement 
meer bier gedronken dan me aanvankelijk lief was. Als 
sportverslaggever van de Westlandsche Courant maakte 
ik de toen befaamde profrondes van Honselersdijk mee 
met bekende Belgen als eddy Merckx , Roger de Vlae-
minck en patrick sercu. Ik heb er de winnaar, streekfavo-
riet Leo Duyndam, geïnterviewd zittend op de bril van 
het toilet terwijl hij zich in een klein wasbakje stond op 
te frissen. In goed Westlands: Dat waren barre tijden, 
helemaal goud!’ 

DooR FReD IVeNs tijdens de persconferenties was het net de bruiloft in 
Kana. Alleen raakte de wijn niet op maar het bier en 
stonden er soms vier volle glazen naast me te wach-
ten om opgedronken te worden. De eerste keer wilde 
ik niet voor joker staan en deed dat dus wel toen ik 
uitbundig mijn maaginhoud naar buiten liet komen. 
Ik had daarmee voldoende leergeld betaald om voort-
aan onverstoorbaar alcoholische versnaperingen in mijn 
eigen tempo tot me te nemen en allerhande verbale 
plaagstootjes van me te laten afglijden.
Niet alleen voor het wielercomité – met de onlangs 
overleden voormalige uitbater Dirk van staalduinen 
en de dammer Dirk van der pol als stuwende krachten 
– maar ook voor dammers was café Bij ’t Hof een thuis-
haven. De Monsterse organisator en wedstrijdleider Cor 
storm heeft er heel wat wereldtoppers achter het bord 
gekregen, zoals Andris Andreiko, Iser Koeperman en 
ton sijbrands om er maar een paar te noemen. Baba sy 
stuurde ooit een kaart uit senegal met alleen als adres-
sering: ‘Cor storm bij een molen in Holland’. De kaart 
kwam nog aan ook!

< Jack Stoorvogel >
Al die grootmeesters ervaarden dat de Westlanders 
harde werkers zijn die niet gauw opgeven en hun man-
netje staan als het nodig is. ook met dammen: geen 
theoretici vol met boekenwijsheid maar allemaal mensen 
van de praktijk. De gebroeders Frans, Jac. en Jan van der 
ende, Jaap Huisman, Jan Flikweert, Jaap van Dijk, Jack 
stoorvogel, Jo(han) de Jong, Dirk van der pol, Arie en 
Huib storm, Wim Hanemaaijer, het waren mannetjesput-
ters waar het lastig van te winnen was. en als Westlandse 
clubs als MDV (Monster), NDV (Naaldwijk) of LDV (De 
Lier) naar Den Haag afreisden voor een bezoek aan RDG 
of DIo dan werden de mouwen opgestroopt en zaten ze 
tegen die ‘stadse meneren’ dubbel gemotiveerd achter 
het bord.
Deze mensen – en nog véél meer – kwam ik eind jaren 
zestig voor het eerst allemaal tegen in dambolwerk Bij 
’t Hof, waar de achterzaal al sinds 19�� het decor vormt 
van de Westlandse damkampioenschappen, bij insiders 
beter bekend als ‘de kleine WK’. Ik was er elke ronde 
bij en bleef tot het laatste rondje om één uur plak-
ken, waarna ik met een auto vol dammers en luidkeels 
zingend ‘es gibt kein Bier auf Hawaii…’ op Den Haag 
aankoerste. Met ‘een knap bakkie op’ kon je dan beter 
geen  politie  tegenkomen, zeker niet als je richtingaan-
wijzer niet functioneert. toen ik toch een politieauto 
achter me ontwaarde besloot ik uitsluitend rechtdoor te 
rijden, desnoods tot aan Den Helder toe. 
Mijn goede vriend Arie storm (inderdaad van De Vrien-
dendamkring) had ik beloofd voor de deur af te zetten. 
Dus reed ik met mijn Mini tussen de geparkeerde auto’s 
en de voorgevel van de huizen door tot ik precies op de 
plaats van bestemming was. Het paste precies…
om half twee was ik dan in Delft op de redactie, waar 
ik m’n nachtdienst draaide en en passant het verslag 
van het WK uit m’n schrijfmachine (opa, wat is dat….?) 

Sneldammen op het terras van café Bij ’t Hof in Honselersdijk (29 juni 1976). Op de 
voorgrond treffende de Westlandse damlegendes Jack Stoorvogel (links) en Cor Storm 
elkaar. Toenmalig uitbater Dirk van Staalduinen (rechts) en Kees Wijnhorst (links) kijken 
aandachtig toe  naar de verrichtingen van onder anderen Jan van der Hoek en Wim 
Heskes.

‘Aan Cor Storm bij een molen in Holland’
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De open Westlandse sneldamkampioenschappen van 29 juli 1968. Op de voorgrond: 
Fokke de Jong-Fred Ivens met Dick Dibbets en Leen Stoorvogel als buren. Verder naar 
achteren spelen de broers Frans (links) en Jac. van der Ende tegen elkaar. Leen Valstar 
en Cees van der Scheer komen als toeschouwers ogen tekort.

perste met nog een van een korte analyse voorziene 
partij op de koop toe. om een uur of acht in de ochtend 
vervoegde ik me dan in het ouderlijk huis aan de ontbijt-
tafel en ging dan met het AD naar bed. om half zes riep 
m’n moeder me voor het avondeten. those were the 
days….
Met sterke spelers als Jan Weerheijm (drie keer kampi-
oen) en Frans slot (twee titels) waren de WK, zeker in die 
tijd, bepaald geen zacht eitje. Zij speelden voor de West-
landse topclub MDV die slechts op een haar na promotie 
naar het damwalhalla miste.‘

< Titanentweestrijd >
Jack stoorvogel was de ongekroonde koning toen in 
1982 het tijdperk van peter van der stap en Fred Ivens 
aanbrak. De helaas veel te vroeg overleden kopman van 
De Lier kwam in 198� nog één keer met een achtste titel 
bovendrijven. op de avond voor mijn trouwen verloor 
ik toen een gewonnen partij van Jan de Koning, wat 
me het eerste huwelijkscadeau kostte. Verder mocht 
sindsdien alleen nog theo Dijkstra, Fred de Koning en 
Ron Heusdens (twee keer) met de wisselbeker naar huis. 
In de ‘eeuwige titanentweestrijd’ met peter van der stap 
staat het sinds kort 11-10 voor mij met de droefmakende 
wetenschap dat dit ��ste WK door een verandering van 
uitbaters voor het laatst in café Bij ’t Hof is verspeeld.

Diagram 1
peter van der stap

Fred Ivens

Diagram 2
Wim Boer

Fred Ivens

In 1989 passeerde peter 
mij op de meet met  een 
spectaculaire dubbelcom-
binatie39. … 7-11 �0. 21-1� 
12-18!! �1. 1�x7 17-21 �2. 
2�x28 23x�1 �3. 3�x12 
13-18 ��. 12x23 19x�8 ��. 
30x19 1�x23 ��. 2�x� �1-�� 
�7. �x28 ��x1!!:  

een afwikkeling (uit 198�) 
waarbij 2� schijven van het 
bord verdwijnen!! 
29. 2�-21 1�x27 30.32x21 
17x2� 31.28x17 11x22 
32.��-�0 19x28 33.29-23 
28x19 3�.33-28? 22x33 
3�.38x29 2�x33 3�.3�x� 
2�-30!! 37.39x28 30-3� 
38.�0x29 19-2� 39.29x9 8-
13 �0.9x18 12x�1 �1.3�x�1 
2�x�0 en zwart liet het nog 
remise lopen. 
In mijn damrubriek in 
de voormalige Haagsche 
Courant stond alleen de 
diagramstand met de vraag 
op hoeveel manieren wit 
dam kon nemen (7) en wel-
ke er al dan niet goed zijn. 
Dat moet u zelf maar eens 
uitzoeken. De zwartspeler 
en Dirk van staalduinen 
loofden elk 2� gulden uit. 
De latere Zoetermeerse 
topspeler Arjan van Leeu-
wen vulde er dankbaar zijn 
zakgeld mee aan.

g e p  l e e f l a n g

Krokodillentranen
Ik zou bijna mee gaan janken, zo veel meelij heb ik met 
allen in Culemborg. Zoveel onrecht wordt die club aange-
daan, het is een schande.
Als je een paar keer triomfeert als landskampioen, dan 
verdien je toch alle egards van dien, ook wanneer het even 
iets minder gaat? Dat die grote boze bond dan niet thuis 
geeft als je een keer wat minder fortuinlijk bent en het 
hoofd in de schoot wilt gooien, dat heeft toch geen pas!
Denk En Zet Culemborg was zo’n ploeg waarvoor je sid-
derde. Mooie jeugdige aanwas. Talenten die doorstroom-
den naar de top en de eigen hoofdmacht op niveau brach-
ten. Voorbeeld van hoe dat moet. Veel energie in gestoken. 
Het nodige geld ook, maar dat betaalde zich uit.
Wil je niet het risico lopen dat nóg ambitieuzere clubs in 
de competitie af en toe toch een mokerslagje uitdelen, dan 
moet je natuurlijk de resterende borden opvullen met een 
paar leuke toppertjes. Kost wat, om die achter de borden te 
laten plaatsnemen, maar dan heb je ook wat. Een ploeg om 
van te watertanden. Die respect oogst en alle zo mogelijk 
nog ambitieuzere clubs een paar seizoenen lang weet af te 
troeven.
De beloning voor goed beleid. Ik durf daar niet eens aan te 
twijfelen. 
Dat maakt het ook zó sneu dat er ineens geen geld meer 
blijkt te zijn om genoeg grootmeestertjes achter de borden 
te zetten. Toen ik dat hoorde alleen al, had ik zo met die 
ploeg te doen. De geluiden gingen ineens rond dat er geen 
representatieve ploeg meer was samen te stellen. Tsjonge 
wat triest. Want als er geen zak met geld meer ligt, dan 
snap ik best dat je geen tien spelers meer kunt vinden die 
deze hondenklus willen klaren: dammen in de ereklasse. 
Ik had echt met ze te doen en was bijna persoonlijk 
sympathiebetuigingen gaan schrijven, toen ik hoorde dat 
ze in Culemborg hun eerste team uit de competitie wilden 
terugtrekken maar dat niet mochten. Die regeltjes, die 
zeggen dat je niet je hoogste maar je laagste team moet 
terugtrekken, ach, die mochten ze van mij best aan de 
laars lappen. Zo sneu immers, dat ze niet hadden kunnen 
voorzien dat er ineens geen geld meer was er dat daardoor 
onmogelijk nog tien fatsoenlijke spelers bij elkaar konden 
worden geraapt. Dan moet je gewoon begrip tonen als 
bond. Het is toch veel te triest dat daar volgend jaar een 
stel oude mannetjes en bleue pupillen tegen alleen maar 
nullen aanloopt. Sommige dingen zie je nu eenmaal niet 
aankomen.
Een enkele zuurpruim hoorde ik onlangs wel opmerken 
dat er al wel eens eerder clubs waren die het lands-
kampioenschap kochten en daarna in elkaar donderden. 
Maar als ze namen noemen als Lent en Fivelgo, dan haal 
ik daarbij louter mooie beelden voor ogen. Negatieve as-
sociaties verdring ik. Dat het misschien verstandiger is om 
voor continuïteit te zorgen? Kom er mij niet mee aan. In 
m’n hoofd is daarvoor even geen plek. M’n gedachten gaan 
telkens naar Denk En Zet. 
Als ik denk aan al dat leed in Culemborg, dan krijg ik 
tranen in mijn ogen.

Gep Leefl ang
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p r o b l e m a t i e k

Diagram 1 
Adrie v. outheusden

Diagram 2 
pieter Kuijper

Diagram 7 
Nol Beemer

Diagram 9 
Wim Riemens

Diagram 3 
Chris v.Westerloo

Diagram 8 
Rens de Jong

Diagram 10 
Arne van Mourik

Diagram � 
Dirk de Ruiter

Diagram � 
Hein Wilsens

Diagram � 
Janus Wuijtenburg
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Tien kwadraat en 38 over 5
Adrie van outheusden uit Gemert voelde zich uitge-
daagd en aangesproken door mijn vraag of het mogelijk 
is een correct en scherp probleem te maken van tien 
zwarte tegen tien witte dammen. Adrie wijdde er een 
rubriek aan in zijn clubblad. Hij gaf verschillende leuke 
mogelijkheden, maar moest uiteindelijk erkennen dat 
de materie weerbarstig is. Bijna alle problemen waren 
bijoplosbaar en het enige probleem dat eenduidig won, 
eindigde in een vier-om-één-dammeneindstand. op het 
eerste diagram ziet u de aardigste bewerking. Wit wint 
door 3�-�� (19x�9) 3�-31 (27x3�) 38x�� (�9x20) 1�x8 
(3x�0) ��x� (3�-�7) ��-�1, �8-31. Het probleem is bijop-
losbaar door �3-�9, �9x1�, 30x18, ��x29. De uitdaging 
blijft dus open staan. een dergelijke vorm van acroba-
tiek is vermakelijk, maar niet per se noodzakelijk om het 
voortbestaan van de damproblematiek te waarborgen.

Vroeg in de morgen werd ik wakker. op de digitale 
klok las ik: �.38. “Leuk,” dacht ik, “zou je daarop een 
probleem kunnen maken? 38 over �.” In de jaren dat 
ik bezield werd van jeugdig elan, zou ik mijn bed zijn 
uitgesprongen, had ik het dambord gepakt en zou ik 
onverwijld aan het werk zijn gegaan. Nu bleef ik liggen, 
ook omdat mijn wederhelft niet meer zo vast slaapt als 
vroeger. op dit onmogelijke uur kreeg ik het idee er een 
opdracht aan de problemisten  van te maken. “Maak een 
probleem waarin een zwarte dam vanaf veld 38 over vijf 
stukken moet slaan.”

“Dat is toevallig,” schreef pieter Kuijper nadat hij Het 
Damspel had ontvangen. “Ik heb net gisteren een pro-
bleem gemaakt dat aan deze opdracht voldoet.” 
Verrassend was de inzending van de Amsterdamse partij-
speler Chris van Westerloo. slechts een maal komen we 
zijn naam tegen in de database voor problemen en dat 
probleem dateert uit 1970. Normaal gesproken zou ik 
zo’n ruige aanvangsstand met doorgebroken witte schij-
ven niet plaatsen, maar het probleem is correct en wie 
weet volgen er meer. ook met de stand van Hein Wilsens 
maak je geen vrienden onder de partijspelers. Dirk de 
Ruiter heeft twee plusschijven voor wit nodig, maar hij 
presenteert dan wel prachtige problematiek.
Ik had een prijs uitgeloofd voor de fraaiste bewerking. 
omdat ik niet goed kan kiezen tussen Kuijper en De 
Ruiter (u mag die keus wel maken), maar ook omdat de 
auteurs van de nummers 2, � en � het boekje van Beemer 
al, zoals dat hoort, hadden gekocht op de reünie van de 
KvD, zal men het mij niet euvel duiden dat ik de prijs toe-
ken aan de gelegenheidsproblemist Chris van Westerloo.
De partijspelers zullen wel gecharmeerd zijn van het 
kleintje van Beemer.  De oplossing ligt voor de hand, 
maar het slotakkoord is fraai. oplossingen van de num-
mers 2 t/m 9 kunt u tot een maand na de verschijning van 
dit nummer insturen. er wordt (naar keus) een prijs van 
2� euro of een jaarabonnement op De problemist verloot 
(waarde 30 euro) u kunt ook insturen als u niet alle 
oplossingen gevonden hebt.

oplossingen febrUari 2007:

1. �0�, 28, 3, 20 (39) 2� (��) 39, �3
2. 239, 23, 7, 1 (32) 27 (21) 32 (2�) 27  positionele b.o. 

2�, 37, 28 en dat is volgens truus meer dan genoeg 
om te winnen. Misschien wint 1� ook nog.

3. 18 (22)Y 28, 18 (�0) 29 (��) �0  (30)Z �� (3�, 23) 39 
(28) 33, 3�, �0  Z. Merkwaardig dat velen hier als 
hoofdvariant aangaven (2�, 1�) �0 met bijtrekker. 
Ze overzagen dat gewoon �� dan ook wint. Y. Jan 
uijterlinde toonde als enige aan dat het probleem 
faalt. Zwart slaat (�0!) en na 27 (2�) 3� (2�9) 30, 
�9 (3�) �� (29) wordt het remise. truus geeft hem 
daarin gelijk.

�. 21, 31, 2�, 2, �0, 20, 1� (3�) 10 (29) 1�
�. 21, 339, 19, �0, 39, 18, 11, 3�. Reacties van oplos-

sers: “Fraai!” “Zo zou ik wel willen winnen in de 
partij”.

�. 30, 2�, 3 (2�) 31 (37) 11, �2 (2�) 20, �3 (30) 39 (3�) 
3�. De auteur meende dat 31, 2�, 17 een schijnop-
lossing was, maar plat en uijterlinde tonen anders 
aan. Na (19-2�) 1�1 (30, 29) 7 (3�) speelt wit niet 
11, 1 (39) �, want dan is her inderdaad remise door 
(�3), maar wit kiest voor 1 (39) �0 en tegen de drei-
ging �9 gevolgd door �93, �9, 1� is niets te doen.

7. �83, ��, �0, 22, 3, 1�, 32, 37, 37. een buitengewoon 
verrassend slot met damoffer!

8. 39, 38, 21, 31, 28, 39, 23, 17, 9, �, �8 (�1) 37, �2 (20, 
37) �7. Aardig breiwerk.

9. 31, 383, 29, �, �0, �8 (21) �2 (2�) 37 een bekend 
slagsysteem fraai vormgegeven. Goede meerslagen 
en een damoffer.

10. 39, 22, 1�, 139, 17 , � (19) �0 (��) 9, 2. Guerra. 
Mooie meerslagen (vond men), maar het komt niet 
zo fraai uit de pan.

De boekjes van Beemer zijn na loting gewonnen door 
J. uijterlinde, e. Holstvoogd en G. Adam. 
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Als `Het Damspel’ is gekomen ligt het vaak even te wachten, maar niet lang, want ik vind het een 
leuk blad. Bovendien mag ik niet vertrouwen op dit automatisme: `Zo, dit nummer is verschenen, 
dus de inleverdatum zal nog wel even duren.’ Want néé hoor, direct moet ik weer aan de slag voor 
het volgende nummer. 

Goed. Ik zit te tobben of ik zal schrij-
ven over conflicten in de damwereld 
of juist niet. Liever niet. Als het 
tegenzit krijg ik reacties, op andere 
stukjes nooit, en moet ik daar dan 
op reageren? Liever probeer ik met 
vallen en opstaan mijn damwerk zo 
goed mogelijk te doen. Die houding 
heb ik altijd gehad (nou ja: gepro-
beerd!). 
Ik concentreer mij op mijn werk voor 
de dambond en bijvoorbeeld op 
mijn trainingen en mijn boeken en 
boekjes. Dáár gaat mijn damtijd inzit-
ten en dáár gaat mijn damenergie 
naar toe en niet naar damconflicten. 
Maar goed, makkelijk praten, ik 
ontkom er soms ook niet aan. of ik 
zit zelf met een conflict of ik loop er 
tegenaan. 
Voorbeeld: ik lees met groot plezier 
`De problemist’, maar daar is wat 
aan de hand geweest met het be-
stuur ofzo, en wel zodanig dat de 
tranen je in de ogen schieten. Nog 

opvallender is de heibel bij de FMJD. 
samenvatting: wat ontzettend jam-
mer! We zijn al niet met veel en dan 
ook nog te veel conflicten. 
Laatst hoorde ik iemand zeggen dat 
er een duidelijke verklaring voor 
is: de damego’s zijn zo groot, men 
laat zich niets zeggen, alles wordt 
persoonlijk gemaakt en dus lopen 
meningsverschillen razendsnel uit 
de hand. ook zijn dammers dol op 
het groter maken van de olievlek: 
iemand doet iets niet goed en kan er 
vervolgens helemaal niets meer van, 
en wel op geen enkel damgebied. 
Voorbeeld: ooit genoot ik van een 
fraai damboek en dat vertelde ik en-
thousiast tegen een sterke dammer. 
Reactie: Hoe kon ik dat nou vinden, 
het was natuurlijk geen goed boek, 
want de schrijver was een slecht 
mens. Dat een dammer er opeens 
niets meer van kan hoor je vaak, 
hetzelfde absolute verwijt treft 
natuurlijk ook bedrijven en organisa-

ties. Verrassend voorbeeldje: de 
KNDB maakt een fout en prompt is 
de hele KNDB waardeloos en is er 
een conflict met de KNDB, en voor 
jaren als het een beetje tegenzit. 
Kijk, ik ben ook maar een mens en 
ik begrijp dit allemaal wel. Ik kan 
het ook goed meevoelen. Maar dan 
houdt het op. Ik vind het kinder-
achtig, als het maar doorgaat. Ik 
vind het onprofessioneel. Ik vind de 
tenen zo ontzettend lang. 
Zo: en nu ga ik weer gewoon aan 
mijn damwerk. Ik wil bijvoorbeeld 
dolgraag een inspirerend schaak-
boek uitlezen dat Rik Keurentjes 
geregeld heeft voor mij: `psycholoqy 
in Chess’ van Nikolai Krogius. Wij 
hebben niet zo’n boek. Jammer. en 
waarom hebben wij niet zo’n boek? 
Ik ben bang dat u weet waar onze 
energie naar toe gaat. We moeten 
ons schamen. 
Kom op, aan het damwerk en snel 
een beetje!

marten walinGa
Buorren 10
8845 sG waaksens
martenwalinGa@

hotmail.com

f r i e s
D a m m e n

sterkste te zijn…maar of 
dat te overzien was? 21-26  
58.02-07 17-22  59.35-30 
26-31  60.07-45 22-28 en 
de computer krijgt controle 
over de lange lijn 61.30-25 
31-36  62.25-20 36-41 en 
taeke geeft op.
een moedige onderneming 
van Kooistra die slechtst 
een paar zetten verwijderd 
was van remise tegen het 
beest.
op 12 augustus dit jaar 
mag de huidige kampioen 

Het eerste kampioenschap Fries dammen voor vrouwen was een groot succes.
De damclub “De Rûge Wolf ” uit Lollum schreef dit kampioenschap uit ter gelegenheid van hun  
45-jarig bestaan en kreeg hierop veel positieve reacties. Maar liefst 22 vrouwen durfden de 
uitdaging aan om de krachten aan elkaar te meten in het Friese damspel.

Na zes rondes zwoegen 
werd de winnares bekend, 
tineke Brander uit Heeg 
wist alle partijen in winst 
om te zetten en werd ver-
diend kampioen. Reserve-
kampioen werd Marije 
Kooistra, niet helemaal een 
onbekende in het Friese 
damwereldje. ook was er 
belangstelling vanuit het 
“oer-hoekse” spel, saskia 
Veltman en Iepie poepjes 
waagden zich deze dag 
aan deze bijzondere spel-
vorm en werden respectie-
velijk achtste en 21ste. 

tegelijkertijd met dit 
kampioenschap vond er 
een bijzondere dampartij 
plaats: taeke Kooistra  
(kampioen 200�) nam het 
op tegen Lusoris (het gees-
teskind van programmeur 
stef Keetman). 
uit deze partij licht ik een 
paar opmerkelijke momen-
ten toe.

taeke kooistra – lusoris 
(3), 2 december 2006 
– lollum.

01.32-27 17-21  02.31-
26 21*32  03.33*31 
16-21  04.26*17 07*27  
05.31*22 18*27 06.37*17 
12*21  07.36-31 08-12  
08.34-30 11-16  09.31*11 
16*07  10.38-32 12-17 
11.32-27 17*37  12.42*31 
20-25  13.31-26 25*34  
14.39*30 07-11  15.26-21 
11*31 16.41*21 een voor-
uitstrevende afruil, 30-25 
of 40-34 leek mij iets be-
ter. 02-07  17.46-41 07-11  
18.30-25 11*31  19.41*21 
03-08! om het voorpostje 
21 onschadelijk te maken.  
20.43-38 08-12 21.38-33 
12-17  22.21*12 13*11  
23.33-29 19*39  24.40*38 
voor ondersteuning op de 
linkerflank 09-13  25.44-
40 11-17 26.40-34 13-18  
27.34-30 14-20  28.25*14 
10*19  29.30-25 06-11  

30.45-40 17-21 31.40-34 
18-22  32.34-30 22-27  
33.50-45 27-31  34.38-32 
31*33  35.30-24 19*30 
36.25*32 01-07  37.48-
42 11-17  38.32-28 04-10  
39.35-30 15-20  40.42-37 
20*40 41.45*34 10-15  
42.34-30 15-20  43.30*10 
05*14 en nu begint het 
echte denkwerk. Zo’n vier 
om vier stelling vraagt het 
uiterste van iemand om 
dit zo goed als foutloos 
tegen een computer te 
spelen 44.49-44 14-20  
45.44-40 20-24 46.37-32 
21-26  47.32-27 17*37  
48.47*27 07-11  49.40-
35 11-16  50.27-22 26-31 
51.22-18 31-37  52.18-12 
37-41  53.12-07 41-47  
54.28-22 47-33  55.07-02 
33*17 56.02*30 16-21 
tot zover voortreffelijk 
gespeeld door Kooistra; 
heeft Lusoris zijn gelijke 
gevonden? 57.30-02 dit 
zetje blijkt later niet de 

Jelle Wiersma aantreden 
tegen dit dammonster in 
het Hannemahuis te Har-
lingen. tegelijkertijd wordt 
daar een aanschuifsimul-
taan en nog iets bijzonders 
op damgebied georgani-
seerd.

Voor de komende zomer 
heb ik nog een mooie 
uitdaging liggen: een 
damprobleem.

Ik ben benieuwd welke 
dammers in staat zullen 
zijn om deze tot een 
goede oplossing te bren-
gen, oplossingen kunnen 
tot 1 augustus worden 
opgestuurd.



h e a D e rD a m w a r t a a l

pAGINA 28   Het DAMspeL < JuNI 2007 >

DamWARtaal  5
miJmerinGen rond de warriGe wereld der damterminoloGie

De coup Cros (diagram 7), weer zo’n onbekende dam-
mer. Men schrijft meestal: een sterke parijse speler die 
de naar hem genoemde slagzet talloze malen in zijn 
partijen heeft uitgevoerd. Is dat werkelijk zo, zijn daar 
bewijzen van? Het zal wel, ik heb ze echter nog nooit 
gezien.
en dan mag een Nederlander natuurlijk in dit rijtje niet 
ontbreken: het zetje van Lochtenberg (diagram 8). 
“Bekend Amsterdams speler van voor de oorlog, die een 
specialiteit van dit zetje maakte”, schrijft Moser  in zijn 
“zak-encyclopedie voor dammers”. Ik geloof hem direct, 
maar in de uitslagen van het kampioenschap van Neder-
land voor senioren kom ik zijn naam bij de eerste 3 niet 
tegen. Zo sterk zal hij niet geweest zijn, laten we het dus 
maar op “bekend” houden. Bekend om zijn humor, om 
zijn lange sigaren, om zijn harde stem, om zijn vrolijke 
lach? Neen, bekend om zijn zetje.

7. 32-27 (23x21) �2-37 (17x28) 37-31 (2�x37) 31x�.
8. 27-22 (18x27) 3�-31 (27x3�) 32-27 (21x32) 37x10 (9-1� 
gedwongen) 10x19 (13x2�) waarna wit als volgt een 
schijf wint. 3�-30 (3-9) 30x19 (�-10A) 3�-30! (20-2� gedw.
B) �1-37! (2�x3�) �0x29 en behoudt zijn gewonnen schijf, 
omdat op (12-18) volgt 19-13! (8x19) 29-23 (ad.lib.) 37-31 
(3�x27) 38-32 (ad.lib) �2x�.
A. op (9-13) speelt wit �0-3�-30 en schijf 2� gaat spoedig 
verloren.
B. er dreigt 30-2� en op (20-2�) volgt 19-1� meerslag.

Het zetje van van Bergen (diagram 9). Het toppunt van 
onbekendheid, want wie was die van Bergen? Ik weet 
het werkelijk niet. De zak-encyclopedie weet alleen te 
vermelden dat L. van Bergen, Rotterdam het zetje gezien 
heeft in een partij en dit gepubliceerd heeft in het Dam-
mersweekblad (193�). Aardigheidje: met schijf 2� op 2� 
is het zetje ineens niet goed. Dit gaf G.v.Wijk aan ook in 
het Dammersweekblad. er wordt nooit gesproken over 
het zetje van Van Wijk.

Maar wie is dat eigenlijk? 

Diagram 7 Diagram 8

slagzetten met persoonsnamen (DEEL 2)
DooR Cees teeuWeN

9. 2�-21! (1�x27A) 32x21 (17x2�) 33-28 (23x32) 37x28 
(2�x��) 29-23 (18x29) 3�x� (��x23) �x��.  A. (17x2�) 32-28 
en hetzelfde vervolg.
10. 2�-21 is nu fout (1�x27 als zwart 17x2� slaat blijft het 
gelijk) 32x21 (17x2�) 3�-30 (2�x3�) 33-28 (23x32) 37x28 
(2�x��) 29-23 (18x29) 3�x� (��x10!0 �x2� (1�-20 (2�x1�) 
9x20 en zwart heeft een schijf gewonnen.

en dan een naam die erop begint te lijken: de coup 
Manoury (diagram 11). Manoury leefde in de acht-
tiende eeuw en was de eigenaar van “Café de l’école”, 
een damcafé in parijs. Naast caféhouder en sterk speler 
schreef hij in de oudheid van het dammen enige dam-
boeken. Kijk, dat is interessant: door dit schrijven gaf hij 
ons spel een status. Hij schreef over het dammen toen 
nog niemand dit deed. Zo iemand mag, wat mij betreft, 
geëerd worden met een slagzetnaam.
De coup Bourquin (diagram 12). Jules Bourquin was 
een Zwitser die leefde van 18�0-1912. Hij werd niet als 
partijspeler bekend (dat kan ook nauwelijks als je Zwitser 
bent, want damt daar wel eens iemand op een alpenwei-
tje?), maar als damproblemist. een van de slagsystemen 
die hij ontdekte kan ook in de partij voorkomen. Van-
daar de coup Bourquin, ook wel, maar minder terecht, de 
Zwitserse slag genoemd. 

11. 32-28 (23x32) 37x28 (2�x��) �0-3� (��x�0) 3�x2� 
(20x29) ��x1.
12. 3�-30 (2�x3�) 29-2� (19x39) 2�-21 (1�x27) 32x21 
(17x2�) 28x10 (39x28) 31-27 (�x1�) 37-31 (2�x37) �1x1.

(Vervolg)

Diagram 9 Diagram 10

Diagram 11 Diagram 12

In tegenstelling tot wat 
vermeld wordt in deel 1 
van dit artikel, zijn niet 
alle personen achter de 
namen van de slagzetten 
grote onbekenden. Zo is er 
in verschillende bronnen 
meer over Louis Raphaël 
geschreven dan dat hij een 
Franse dammer is en er zijn 
ook foto’s van hem. Toch 
wilde de redactie u het 
vervolg van dit artikel niet 
onthouden.
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k o r t  D a m n i e U w s

ER GINGEN U AL MEER DAN 
200 MILJONAIRS VOOR…

KIES VOOR LOTTO EN WORD 
OOK MILJONAIR!

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

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 amateur- 
sporters in heel 
Nederland profiteren 
daarvan.

• 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

NU DE 

EERSTE MAAND 

GRATIS!
GA NAAR 

WWW.LOTTO.NL

BENT U 
DE VOLGENDE 

LOTTO-
MILJONAIR?
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advertentie

STEEGRO-wereldrecordpoging Kloksimultaan Dammen
door Alexander Schwarzman 
op vrijdag 21 september 
2007 onderneemt de kers-
verse wereldkampioen 
dammen en tevens rege-
rend wereldkampioen 
sneldammen Alexander 
schwarzman uit Moskou 
een wereldrecordpoging 
kloksimultaan dammen. 
Zijn opponenten komen uit 
de provincie Flevoland. 

De wereldrecordpoging 
kloksimultaandammen is 
een nieuw fenomeen in de 
damwereld. Dit record kan 
door meerdere internatio-
nale grootmeesters aange-
vallen worden. Het huidige 
aantal van 2� partijen is al 
wel een barrière voor heel 
veel topdammers, vooral 
ook omdat er hoge eisen 
aan de speelsterkte van de 
deelnemers wordt gesteld. 
De Federation Mondiale 
du Jeu de Dames (FMJD) 
stelt het reglement voor de 
kloksimultaan op. Indien 
schwarzman er in slaagt 
om het eerste wereldre-
cord te vestigen, wordt het 
door de FMJD als officieel 
wereldrecord erkend. Dr. 
F. teer uit Heesch wordt 
hoofdarbiter, hij wordt 
geassisteerd door A.J.L. 
Coenen uit Marknesse.
De organisatie is in handen 
van het bestuur van stich-
ting Aanzet, en bestaat 
uit: Henk van der steege, 
voorzitter, Henk Boers, 
secretaris, Bart Jonker, 
penningmeester en Femke 
van der steege, bestuurslid. 
Hoofdsponsor is steeGRo 
B.V. uit emmeloord, één 
van de Nederlandse voor-
aanstaande specialisten in 
bemiddeling voor de agra-
rische sector. steeGRo B.V. 
en de gemeente Noord-
oostpolder hebben de or-
ganisatie verzocht om van 
de wereldrecordpoging 
een jaarlijks terugkerend 
evenement te maken.
De simultaan vindt plaats 
in het stijlvolle Hotel 
Restaurant Grandcafé 
’t Voorhuys dat gesitueerd 
is in het centrum van em-
meloord. Adres: De Deel 
20, 8302 eK emmeloord. 
tel.: 0�27-�12870. e-mail: 
info@voorhuys.nl. Website: 
www.voorhuys.nl. De ope-
ningsceremonie is om 1�.30 

uur. De sluitingsceremonie 
wordt rond 21.00 uur 
verwacht. publiek is van 
harte welkom. De toegang 
is gratis. 

voor de wereld-
recordpoging zijn nog 
deelnemers nodig. 
Wie mee wil doen, kan 
contact opnemen met 

Henk Boers iboers@home.
nl of tel.: 038-38�801� 
of 0�-30�7028�. spelers 
uit Flevoland hebben de 
voorkeur. u ontvangt 

begin september het pro-
grammaboekje met een 
beschrijving van de simul-
taangever en de spelers en 
alle overige informatie. 
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DamZ!
KIJK VOOR ALLE DAMNIEUWTJES OP WWW.DAMZ.NL

Wie volgt Karen van Lith op?

Heijmans Excelsior 
Damvereniging viert dit 
jaar het 80-jarig bestaan. 
Daarom organiseerde zij 
het Ton van den Elzen 
NK-Dammen meisjes 2007. 
Het kampioenschap werd 
gehouden van 17 t/m 19 
mei in Sociaal-Cultureel 
Centrum De Helftheuvel te 
’s-Hertogenbosch. 

< Junioren >
In de juniorenklasse wist 
Laura Andriessen met 
9 punten uit � partijen 
het kampioenschap in de 
wacht te slepen. Met 8 
punten volgden ex aequo 
op de tweede plaats Ingrid 
de Kok en Judith van Beek. 
Vanwege een groter aan-
tal winstpartijen was het 
zilver voor Ingrid.

< Aspiranten >
In de aspirantenklasse 
onttroonde Heike Verheul 
titelhoudster Mei-Jhi 
Wu. Met 1� punten uit 9 
partijen bleef Heike haar 
concurrente Mei-Jhi één 

punt voor. Derde werd 
Rebecca van Beek met 12 
punten. 

< Pupillen >
Bij de pupillen prolon-
geerde Lotte Aleven haar 
titel. Zij behaalde 22 
punten uit 13 partijen. 
Weliswaar behaalde Karlijn 
overes evenveel punten 
en wist bovendien in een 
rechtstreeks duel van de 
titelhoudster te winnen, 
doch op grond van een 
groter aantal winstpartijen 
ging de eindzege toch 
naar Lotte. De derde plaats 
was voor Carlein Knol met 
21 punten.

< Welpen >
De welpen speelden een 
eendaags toernooi over 
acht ronden volgens het 
Zwitserse systeem. ook 
hier een titelprolongatie: 
Gerlinda schaafsma be-
haalde de maximale score 
met 1� punten, twee meer 
dan Lisa Aleven die beslag 
legde op het zilver. Het 
brons ging naar Michelle 
de Jong met 12 punten. 

< Prijsuitreiking >
Veelvuldig Nederlands 
kampioene Karen van Lith 
reikte de prijzen uit, waar-
onder voor de � groeps-
winnaressen de “ton van 

“Als je hieraan meedoet, heb je wat bereikt”, zei burge-
meester De Vries van de gemeente Lingewaard. “Al de 
andere mensen die hier zitten, kunnen dat niet zeggen. 
Jullie zijn de zestien beste pupillendammers van Neder-
land”. De dertien jongens en drie meisjes keken trots, 
maar toch ook een beetje verlegen om zich heen. Je kunt 
wel tot de beste spelers van Nederland horen, maar je 
moet het toch nog waarmaken. Hoe zou dat gaan? 

tevoren waren de kenners het erover eens: het zou 
vooral gaan tussen Martijn de Leeuw en thijs van den 
Broek. De anderen hoopten dat ze voor een verrassing 
zouden kunnen zorgen. er was genoeg te beleven, niet 
alleen op het bord, maar ook na de speeltijd. er werd 
veel getafeltennist en ’s avonds waren er allerlei activitei-
ten: samen Italiaans eten, voetballen in de zaal en levend 
stratego spelen. 

op de borden gebeurde er ook van alles. De kenners wa-
ren erg te spreken over de schitterende partij tussen Mar-
tijn de Leeuw en thijs van den Broek. “een hoogstaand 
duel”, zei Alex Mathijsen na afl oop. er werden aardige 
combinaties uitgevoerd, maar er waren ook vreemde 
missers. Lotte Aleven had een behoorlijke hekel aan 
zichzelf toen ze een zetje tegen Jannes Kromhout had 

gezien, het wilde spelen, maar de goede 
schijf de verkeerde richting uitspeelde. 
Dat was een drama en de nawerking was 
in haar volgende partijen nog te merken. 
Jannes deed het in zijn partij tegen thijs 
Alderliesten ook helemaal verkeerd. thijs 
kon er wel om lachen. Iedereen vond 
dat hij de grootste geluksvogel van het 
toernooi was.

De voorspellers hadden het juist: het ging tussen Martijn 
de Leeuw en thijs van den Broek. Hun achternamen 
moesten erbij gezet worden, want het wemelde van 
de Martijnen (2) en de thijsen (3). Iedereen dacht dat 
Martijn blufte, toen hij in de laatste ronde met een schijf 
voorsprong remise aanbood tegen een andere thijs 
(Alderliesten). “Ik weet dat ik op weerstandspunten 
winnaar ben”, zei hij zelfverzekerd. De organisatoren 
lieten hem een poosje in spanning zitten. Maar Martijn 
had gelijk; hij werd kampioen. thijs was tweede, met 
evenveel wedstrijdpunten, maar met vier weerstandspun-
ten minder.

Het spannendste moment kwam voor de winnaar, toen 

JEURISSENJANSSEN NK PUPILLEN 2007
1-5 MEI 2007 - HUISSEN

Spannende week voor 
Nederlands beste pupillen

hij namens de deelne-
mers een bedankje moest 
uitspreken. Maar ook dat 
ging hem goed af. “u weet 
wie uw opvolger is”, werd 
tegen KNDB-voorzitter 
Haitze Meurs gezegd, voor-
dat hij het toernooi mocht 
afsluiten.
Volgend jaar wordt het 
toernooi weer in Huissen 
gespeeld. De deelnemers 
die er dan weer bij zijn, 
vinden dat vast wel leuk.

TON VAN DEN ELZEN NK DAMMEN MEISJES 2007
17-19 MEI 2007 - DEN BOSCH

Karen van Lith



pAGINA 31   

Wie volgt Karen van Lith op?

den elzen-wisselbeker”, ter 
beschikking gesteld door 
Mevr. van den elzen. 
Karen van Lith is elf maal 
Nederlands Kampioene 
geweest en heeft ook 
internationaal prijzen 
gewonnen en veel waarde-
ring geoogst. Zal één van 
de jeugdkampioenes van 
2007 haar opvolgen?

Als blijvende herinne-
ring had de organisatie 
potloodtekeningen van 
de deelneemsters laten 
vervaardigen van de Bos-
sche tekenaar Bart van der 
Kraan. Deze karikaturen 
(“spotprent, met overdrij-

ving van de eigenaardig-
heden”) vielen bij de 
dames zeer in de smaak. 
Weer eens wat anders dan 
in de spiegel kijken!

De eerste dag werd beslo-
ten in een pannenkoeken-
restaurant, gevolgd door 
een wedstrijd boerengolf 
die, na een aarzelend be-
gin (vrees voor vuile schoe-
nen) tot groot enthousi-
asme leidde. De tweede 
avond werd gehouden in 
een bowlingbaan met aan-
sluitend een maaltijd. De 
organiserende vereniging 
kan terugzien op een zeer 
geslaagd evenement.

op zaterdag 26 mei kwamen de best dammende welpen bij elkaar in 
wageningen. vooraf waren de plaatselijke favoriet jannes kromhout 
(bennekom), henk-jan merkus (barneveld), alex ketelaars (soest) en 
martijn van ijzendoorn (wateringen) getipt als kanshebbers voor de 
titel. 

Gerlinda schaaf-
sma te verslaan. 
Martijn versloeg gedecideerd 
Rick. In de voorlaatste ronde 
werd Martijn al kampioen 
door Henk-Jan combinatief te 
verslaan in een dunne stand. 
Jannes won via een sterke ket-
tingstelling van sil en omdat 
Arie verrassend van Alex won 
had hij opeens weer evenveel 
punten als Alex en zou de 
laatste ronde duidelijk moeten 
maken wie zich met Martijn di-
rect zou plaatsen voor het eK in 
st. petersburg. Jannes liet geen 
twijfel bestaan over zijn aspira-
ties door snel van Arie te winnen 
in de laatste ronde. Alex leek 
lange tijd te gaan verliezen van 
Freek, maar die gaf zijn partij op het allerlaatste moment 
nog weg. Martijn won ondertussen met speels gemak 
zijn 9e wedstrijd en zette een 100% score op het bord. 
De computer moest uiteindelijk uitsluitsel geven over 
de eindrangschikking. Jannes bleek ondanks zijn slechte 
start nog net 2 weerstandspunten meer te hebben dan 
Alex die 3e werd voor Rick die met 11 punten als �e 
fi nishte. Henk-Jan werd �e en Arie werd knap �e en 
kwalifi ceerde zich met dit resultaat rechtstreeks 
voor het NK van volgend jaar. 
een mooi toernooi, zonder enige wanklank en 
met een zeer terechte kampioen. De Nederlandse 
welpen gaan op het europees Kampioenschap in 
st. petersburg zeker van zich laten horen.  
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Welpenkampioene 
Gerlinda Schaafsma

Pupillen kampioene 
Lotte Aleven

Martijn versloeg gedecideerd 
Rick. In de voorlaatste ronde 

Kampioen wint alles!

Alle vier trainen sinds dit seizoen al mee met de Centrale 
pupillen trainingsgroep, Jannes en Martijn speelden al 
hun derde NK Welpen en ook Henk-Jan en Alex waren er 
vorig jaar in enkhuizen bij. Bovendien speelden Martijn 
en Jannes al mee in het NK pupillen te Huissen. een ijzer-
sterke fi nale in het Clubhuis de Doorbraak van WsDV, 
die op grootse wijze werd gewonnen door Martijn van 
IJzendoorn met een niets aan de verbeelding toe te laten 
100% score. Goed positiespel en toeslaan met  combina-
ties wanner de kansen zich maar even voordoen, vorm-
den de sleutels tot dit ongekende succes van de 10-jarige 
dammer uit Wateringen. 

Na het openingswoord van KNDB Coördinator Jeugdza-
ken en WsDV-lid Jozef Linssen begonnen de 13 jongens 
en 3 meiden aan de Finale Welpen 2007. In de eerste 
ronde speelde Jannes al tegen Henk-Jan. De partij was 
zeer spectaculair en lange tijd leek Jannes de beste 
papieren te hebben. Met zijn vlag op vallen nam hij 
echter een afwikkeling die hem niet meer dan remise 
opleverde. In de derde ronde sloeg Alex toe door een-
voudig te winnen van Jannes. ondertussen bleef Martijn 
gewoon alles winnen. In de vijfde ronde versloeg Martijn 
achtervolger Alex en in de �e ronde liep ook Jannes in 
een dodelijke combinatie. Na � ronden en 12 punten kon 
de titel Martijn al bijna niet meer ontgaan. Alex volgde 
met 9 punten, Henk-Jan met 8 en Jannes met 7. tussen 
de cracks hadden ook Rick Hartman (DC IJmuiden), Arie 
van der Lnaap (Kijk-uit Zegveld), Freek van stijn (DeZ 
Culemborg) en sil spieard (VBI Huissen) zich weten te 
nestelen. In de 7e ronde sloeg Alex toe door te winnen 
van Henk-Jan. Jannes kwam met de schrik vrij tegen Mick 
van Rooijen (DC Zenderstad, IJseelstein). Arie klom nog 
verder omhoog door Welpenkampioen bij de Meisjes 

NK WELPEN 2007
26 MEI 2007 - WAGENINGEN
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DamZ!

Foto’s: DeNNIe VAN DIJK

NATIONALE JEUGDDAMDAG
25 APRIL 2007 - HARDERWIJK

Provinciale jeugd 
strijdt om eeuwige roem

zaterdag 28 april was rijksscholengemeenschap het slingerbos in harderwijk 
voor de tweede keer op rij het toneel voor de jeugddamstrijd tussen provin-
ciën: de nationale jeugddamdag. De uit alle windstreken neergedaalde deel-
nemers zetten allen hun beste beentje voor met als ultieme doel het behalen 
van de felbegeerde titel en de daarbij behorende roem. Daarnaast vielen er 
ook nog prijzen te behalen in de diverse combinatieklassementen. 

De opzet van het toernooi was anders 
dan in voorgaande jaren. Zo werd er in 
alle categoriën team tegen team gespeeld 
en werd er bij de pupillen en aspiranten 
volgens het Zwitsers systeem gespeeld. 
Bovendien speelden de aspiranten en 
junioren anders dan voorheen met een 
versneld speeltempo. Dan is het nu tijd 
om de schijnwerpers te gaan richten op 
wat er op het strijdtoneel gebeurde. 

Bij de welpen ging het team uit Gelder-
land al snel aan de leiding en zou uitein-
delijk niet meer achterhaald worden. De 
overige twee podiumplaatsen werden na 
een spannend slot verdeeld tussen Mid-
den-Holland en Noord-Holland, waarbij 
zeker opgemerkt dient te worden dat 
Noord-Holland deze prestatie met vier 
spelers leverde. een knappe prestatie! 

Voor Zuid-Holland-Zuid waren de rapen 
zuur: het kwam net een punt te kort voor 
een medaille. 

Voor ditzelfde Zuid-Holland-Zuid ging 
het bij de pupillen heel wat meer voor de 
wind. Met een straatlengte voorsprong 
op de trotse overijsselse winnaars van 
het brons eindigde het pupillenteam van 
Zuid-Holland-zuid op een tweede plaats. 
Net achter het team van Gelderland, 
dat er dankzij het winnen van de topper 
tegen de latere nummers twee met het 
goud vandoor ging. 

ten slotte zijn alle eindstanden hieronder 
te vinden. op de website www.damz.nl 
zijn naast een aantal leuke interviews en 
foto’s ook alle persoonlijke scores terug 
te vinden. 
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D a m k a l e n D e r

actuele kalender
op internet:

www.kndb.nl

	=	jeugdevenement

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

toernooien, traininGen en wedstriJden

Juni 2007
23	 KNDB-beker	halve	fi	nale.
23	 Bondsraadsvergadering.
30	 KNDB-beker	fi	nale.
30	 	Roermond.	NK	snel-

dammen	jeugdteams.
30	 Delft.	DUWO	Damfestival	

2007:	Openluchttoernooi.	
H.	de	Witt	(015)	213	43	11.

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.

Juli 2007
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
10	 	Dronten.	Meerpalen-

dagen.	Sneldamtoernooi	

welpen	en	pupillen.	
H.	Kamminga	(0321)	31	
13	34.

11	 Dronten.	Meerpalendagen.	
Sneldamtoernooi.	H.	Kam-
minga	(0321)	31	13	34.

3-11	 Brunssum.	30e	Brunssum	
Open.	J.	Hannen	(0475)	
465083.

13-18	Goes.	4e	Hiltex	Zeeland	
Damtoernooi.	M.J.	Walra-
ven	(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.

8	 	Reeuwijk.	Jeugddam-
toernooi.	H.	de	Knikker	
(0182)	39	32	75

15	 Nationale	Competitie	1e	
ronde.

15	 Sluitingsdatum	inschrijving	
clubcompetitie	junioren,	
aspiranten	en	pupillen.

22	 	Centrale	training	juni-
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.
17-20	Amersfoort.	27e	Open	

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

20	 	Centrale	training	juni-
oren,	pupillen	en	meisjes.

21	 Centrale	training	subtop,	
vrouwen	en	aspiranten.

27	 Nationale	Competitie	4e	
ronde.

November 2007
3	 	Selectiedag	centrale	

trainingen	junioren,	aspi-
ranten,	pupillen	en	meisjes.

3	 	Sluitingsdatum	
inschrijving	clubcompetitie	
welpen.

3	 Bondsraadvergadering.
10	 Nationale	Competitie	5e	

ronde.

11-18	Zoutelande.	NK	vrouwen	
2007.

17	 	Centrale	training	juni-
oren,	pupillen	en	meisjes.

18	 Centrale	training	subtop	en	
aspiranten.

24	 Nationale	Competitie	6e	
ronde.

27-4/11	Avignon	(Fr).	EK	vete-
ranen.

December 2007
1	 Clubcompetitie	junioren,	

aspiranten	en	pupillen.
1	 	Clubcompetitie	wel-

pen.
1	 Sluitingsdatum	inschrijving	

halve	fi	nales	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	fi	nale
27	 Wamel.	30e	Open	Snel-

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

Januari 2008
5-6	 Halve	fi	nale	NK	algemeen	

en	vrouwen.
12	 Nationale	Competitie	8e	

ronde.
19-20	Halve	fi	nale	NK	algemeen	

en	vrouwen.
26	 Nationale	Competitie	9e	

ronde.

Februari 2008
2-3	 Halve	fi	nale	NK	algemeen	

en	vrouwen.
9	 Nationale	Competitie	10e	

ronde.
16-17	Halve	fi	nale	NK	algemeen	

en	vrouwen.
23	 Nationale	Competitie	11e	

ronde.

Maart 2008
1	 Halve	fi	nale	NK	algemeen	

en	vrouwen.
1	 	Sluitingsdatum	

inschrijving	halve	fi	nale	NK	
pupillen.

8	 Nationale	Competitie	
promotie/degradatie.

8	 Bondsraadvergadering.
10	 	Sluitingsdatum	

inschrijving	halve	fi	nale	NK	
meisjes.

15	 Halve	fi	nale	NK	algemeen	
en	vrouwen	barrages.

15	 Centrale	training	subtop,	
vrouwen	en	aspiranten.

15	 	Sluitingsdatum	
inschrijving	halve	fi	nale	NK	
welpen.

15	 	Sluitingsdatum	
inschrijving	halve	fi	nale	
schooldammen	BO	en	VO.

16	 	Centrale	training	juni-

oren,	pupillen	en	meisjes.
21-22	 	Halve	fi	nale	NK	pupil-

len.
22	 Sluitingsdatum	inschrijving	

halve	fi	nales	NK	aspiranten	
en	junioren.

29	 	Sluitingsdatum	
inschrijving	Nationale	
Jeugddamdag.

April 2008
5-19	 NK	algemeen.
5-6	 	Halve	fi	nale	NK	meis-

jes.
12	 	Halve	fi	nale	NK	

welpen.
19	 	Nationale	Jeugddam-

dag.
19	 Sluitingsdatum	inschrijving	

KNDB-beker.
21-25	Wageningen.	Vetera-

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

26	 Centrale	training	subtop,	
vrouwen	en	aspiranten.

27	 	Centrale	training	juni-
oren,	pupillen	en	meisjes.

28-3/4	Halve	fi	nales	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	fi	nale	NK	

schooldammen	BO	en	VO.
17	 	NK	sneldammen	voor	

jeugdteams.
17	 Sluitingsdatum	NK	snel-

dammen	alle	categorieën.
24	 KNDB-beker	2e	ronde.
24	 	NK	welpen.
31	 Centrale	training	subtop,	

vrouwen	en	aspiranten.

Juni 2008
1	 	Centrale	training	juni-

oren,	pupillen	en	meisjes.
7	 KNDB-beker	kwartfi	nale.
7	 	Finale	NK	schooldam-

men	BO	en	VO.
14	 NK	sneldammen	alle	

categorieën.
21	 KNDB-beker	halve	fi	nale.
21	 Bondsraadvergadering.
26-28	 	NK	meisjes.
28	 KNDB-beker	fi	nale.

Juli 2008
9-19	 NK	junioren.
11-19	NK	aspiranten.

Januari 2008
5-6	 Halve	fi	nale	NK	algemeen	

en	vrouwen.
12	 Nationale	Competitie	8e	

ronde.
19-20	Halve	fi	nale	NK	algemeen	

en	vrouwen.

Dammen op de Dijk 
zaterdag 28 juli
                     2007  
                      10 tot 17 uur 
voor de 8e keer in:
Loosdrecht
Watersportcentrum Ottenhome
Oud Loosdrechtsedijk 207 

Snel Dam Spektakel voor maximaal 66 liefhebbers 
van dammen op de digitale gong 

Hoofdklasse (A)     eerste klasse  (B)     2e klasse + jeugd (C) 
ook voor huisdammers

Info:Info:
Ad Vreeswijk 035 642 3330 
b.g.g. 035 524 7751 / 06 54 99 32 43 of 
via  dammenopdedijk@gmail.com

Piet Schuurman 035 582 54 40 
Jan Kooistra 035 621 86 26
Postadres:  Postbus 1270 1200 BG 
Hilversum

Internet: www.dammenopdedijk.nl

of stort € 5 op P 3220366 
t.n.v.  A. Vreeswijk te Hilversum 
onder vermelding van  A   B  of   C 

-  vóór 21 juli 2007 -



18e-eeuws dambord 
op www.marktplaats.nlwim Van mourik

st. JacoBslaan 94
6533 BV niJmeGen

(024) 356 52 32
waVanmourik@planet.nl

c U r i o s a

Molenspelbord (zonder diagonalen)

Dambord, 18e eeuw, verborgen lade, ophangoog, (cuba) 
mahonie, eiken, 37,5 x 37,5 x 4,5 cm

pAGINA 3�   Het DAMspeL < JuNI 2007 >

Internet is tegenwoordig een medium om antieke 
voorwerpen te verwerven. Zo nu en dan valt er 
een fraai dambord te vinden. 

Voor Nederlandse borden is www.marktplaats.nl een 
mogelijkheid (in de rubriek: Antiek, Kunst, sieraden). 
Wie op zoek is naar oude ��-veldenborden kan op www.
ebay.com terecht. type als zoekopdracht checkers in of 
draughts en er is altijd wel iets te koop. Zelden echter 
dragen gesignaleerde borden iets bij aan de damspelge-
schiedenis. Voor het dammen zijn vooral oude dam-
spel/molenspelborden met naam of initialen en datering 
belangrijk. Het strakke bord waarop eric van Dusseldorp 
bood is niet gedateerd maar is wel interessant. een 
datering kan namelijk ook worden gedaan op basis van 
gebruikte materialen en technieken.

De aanbieding van het 18e-eeuwse Hollandse 100-vel-
dendambord/molenspelbord, in februari van dit jaar op 
Markplaats, kwam van timeclassic, van antiquaire Manou 
Klinkenberg in Lisse. Na de aankoop werd via timeclassic 
meer informatie ingewonnen bij Restauratie Atelier van 
Asten in Lisse. Michiel van Asten  kon de volgende steun 

bieden voor de datering: 
“Als antiekrestaurator kan ik dit bord als 18e-eeuws 

dateren. Aan de achterzijde van dit bord is een 
molenspel aanwezig alleen zonder signatuur of 

datum anders zou dit bord voor een heel ander 
bedrag verkocht worden. Ik kan het bord da-

teren door bijvoorbeeld het materiaal.  Het 
fi neer is nog gezaagd is en niet zoals in 

later tijd geschild of gestoken. Als hout-
soort werd gebruik gemaakt van het 

type (cuba) mahonie. Ook kan 
ik het aan de verbindingen en 
het blindhout (eiken) zien dat 

gekloofd is, waardoor de spiegels 
van het hout duidelijk te zien zijn. Het type beslag dat 
gebruikt is duidt op een 18e-eeuws object. “   

eric  van Dusseldorp zelf schrijft over zijn bord: Het is 
mooi gerestaureerd, m.n. gelakt, waardoor het er wel-
licht niet zo oud uitziet. Wel zit er een grote barst in het 
bord. Als de lade is ingeschoven sluit het middendeel van 
de randlijst de lade onzichtbaar af. schijfjes ontbreken 
helaas. op het bord is ook door andere dammers gebo-
den, maar kwam met het laatste bod bij eric in utrecht 
terecht.
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Dam-aquarel 
op een veiling

Hollandse School, ca 1800, Enkele rokende en snuivende 
heren rond een damspel, aquarel, 17 x 23 cm. 

Het komt niet vaak voor dat bij een veiling een 
kunstwerk met het 100 velden damspel als onderwerp 
wordt aangeboden. Als een veilingbedrijf een 
aanbieding heeft, en dit wordt bekend, dan is het nog 
maar de vraag of het een dammer lukt om de hoogste 
bieder te zijn. John van de Borst uit Utrecht slaagde er 
in om het afgebeelde kunstwerk te bemachtigen.

een groep van vier zittende en drie staande mannen rond een 
tafel met 100 velden dambord. op de verdere achtergrond 
staan nog twee fi guren in gesprek. De spelers gesticuleren met 
hun handen en ook gezien hun houding over de situatie op het 
bord. De omstanders beleven de gebeurtenis ieder op hun eigen 
manier. Aan de linkerkant staat een man reikhalzend voorover 
leunend en steunend op de stoel van de speler. De zittende 
toekijker zit onderuit gezakt met de handen in de zakken. Aan 
de rechterkant lijken de twee staande toeschouwers rustig bezig 
zich een mening te vormen terwijl het gekrakeel de zittende 
tabaksnuiver allemaal lijkt te ontgaan. De speler links heft de 
rechterwijsvinger en buigt zich naar voren, terwijl zijn tegen-
stander de gestrekte rechtervingers afwerend ophoudt en zich 
iets terugtrekt. De afbeelding lijkt als geheel enigszins karikatu-
raal. 

John is van oorsprong wedstrijddammer maar ook de 
(kunst)historische vertakkingen van ons spel hebben zijn aan-
dacht, meldt hij. In juni 200� werd de 19e-eeuwse aquarel hem 
bekend via piet Lauwen, die het kunstwerk plaatste op zijn 
website www.sport-vrijetijd.info. Naast de doorlopende veiling 
van damboeken en damtijdschriften kunt u nog meer gevonden 
damspelafbeeldingen op deze site aantreffen in de rubriek: 
Kunst.  

De aquarel werd aangeboden door het Nederlandse veilinghuis: 
Amsterdam Auctioneers Glerum, van de bekende veilingmees-
ter Jan pieter Glerum. Het veilinghuis houdt ook veilingen in 
Den Haag, Indonesië en singapore en heeft een bijkantoor in 
Geneve. 

Wie zich op de hoogte wil houden van nieuwe veilingen kan 
informeren bij het hoofdkantoor Lekstraat �3, 1079 eM, Amster-
dam, tel 020-30129�0, info@glerum.nl of www.glerum.nl.

Het bieden had als resultaat dat John de aquarel nu in bezit 
heeft. De signatuur is niet leesbaar en van de datering is alleen 
18.. duidelijk. De laatste twee cijfers zijn wazig en zouden mo-
gelijk kunnen duiden op 1823 of 18�3. De gegevens geplaatst bij 
de afbeelding zijn van het veilinghuis. 
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