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van De reDactie…

De zomer is traditioneel de tijd van vele toernooien. zo vindt u in dit 

Damspel de zomertoernooien die werden gehouden in Salou, Delft, Den 

haag en nijmegen. 

maar de zomer is ook de tijd voor de titelstrijd bij de jeugd. niet alleen 

waren er de nederlandse kampioenschappen voor de aspiranten en 

junioren. ook was er het wereldkampioenschap aspiranten, waar de 

nederlandse jeugd de plekken twee, drie en vier bezette. en daarnaast 

was er het europees kampioenschap jeugd, waar de nederlanders acht 

prijzen wisten te veroveren. voor meer over de prestaties van onze jeugd 

leest u snel verder…
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e k  j e u g D

De tienjarige martijn van iJzendoorn uit 
Wateringen wist tijdens het europees kam-
pioenschap voor de jeugd de titel zowel 
met dammen als sneldammen te veroveren 
bij de welpen. Het jonge talent startte met 
een verliespartij, maar herstelde zich met-
een en won zes keer en speelde één partij 
remise. met de daarbij horende score van 
dertien punten uit acht wedstrijden hield 
Van iJzendoorn zijn belangrijkste concur-
renten - drie russen - op een punt afstand. 
Direct na het europees kampioenschap 
met reguliere bedenktijd streed martijn 
ook mee om het europees kampioenschap 
sneldammen. ook hier toonde hij zich de 
sterkste en veroverde voor de tweede keer 
in twee dagen de europese titel. 
naast het goud van Van iJzendoorn in 
beide disciplines waren er nog meer ne-
derlandse successen: lotte aleven (brons 
sneldammen, pupillen meisjes), thijs van 

den broek (brons dammen en zilver snel-
dammen, pupillen), roel boomstra (zilver 
dammen en goud sneldammen, aspiran-
ten) en mei Jhi Wu (zilver sneldammen, 
aspiranten meisjes). 

in totaal deden 218 jongens en meisjes uit 
1� landen mee aan de negende editie van 
het europees kampioenschap jeugd. in het 
landenklassement werd nederland tweede 
achter rusland.

Martijn van IJzendoorn
dubbel Europees kampioen

nederland neemt acht prijzen mee vanuit sint petersBurg

junioren meisjes
1 alia aminova rusland 11
2 olesia abdullina rusland 11
3 Julia romanskaja moldavië 11
10 laura andriessen nederland 9
12 Judith van beek nederland 8
17 ingrid de kok nederland 7

junioren jongens
1 olexandr malaveevsky oekraine 13
2 andrej toltsjikov Wit-rusland 12
3 kirill Chulkov rusland 11
� pieter steijlen nederland 10
7 pim meurs nederland 10
13 Zainal palmans nederland 9

aspiranten meisjes
1 matrena nogovitsyna rusland 15
2 olga Fedorovich Wit-rusland 12
3 kadi Veski estland 11
5 mei-Jhi Wu nederland 10
10 Heike Verheul nederland 9
18 rosa Vermeulen nederland 7

aspiranten jongens
1 ainur shaibakov rusland 13
2 roel boomstra nederland 12
3 maksim milshin rusland 12
5 Frerik andriessen nederland 11
11 michel stempher nederland 8

Pupillen meisjes
1 aiyna sobakina rusland 1�
2 nika leopoldova rusland 12
3 regina ajupova rusland 11
�  karlijn overes nederland 10
8 lotte aleven nederland 9

Pupillen jongens
1 maksym sharov oekraine 13
2 andrej Filimonov rusland 11
3 thijs van den broek nederland 11
7 ritchie Wijnker nederland 10
13 martijn de leeuw nederland 9

welpen meisjes
1 azaliya sagitova rusland 1�
2 klaudia mroczko polen 12
3 angelina popova rusland 11
10 michelle de Jong nederland 8
15 lisa aleven nederland 7

welpen jongens
1 martijn van iJzendoorn nederland 13
2 alexandr urmanov rusland 12
3 Damir rysaev rusland 11
5 Jannes kromhout nederland 11
9 alex ketelaars nederland 9

Martijn van IJzendoorn werd kampioen bij de 
welpen jongens.

Thijs van den Broek greep het brons bij de 
pupillen jongens.

Een zilveren plek bij de aspiranten jongens was 
er voor Roel Boomstra.

Foto’s Hans kromHout
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z o m e r t o e r n o o i e n

een aantal jaren probeerde 
ik uit te leggen dat we in 
een hotel spelen, dat niet 
midden in het uitgaans-
gebeuren ligt, dat het aan 
zee ligt, dat het er in mei 
rustig is en het weer in die 
tijd van het jaar heerlijk is.
Het mocht allemaal niet 
baten. “salou !??” inmid-
dels doe ik voor mensen 
die het toch niet willen be-
grijpen geen moeite meer 
en mompel ik dat ik ga 
dammen (dat nog wel) in 
spanje, en als er gevraagd 
wordt waar in spanje roep 
ik “in de buurt van tar-
ragona” of “150 km ten 
zuiden van barcelona”.
Dat doet eigenlijk onrecht 
aan het ‘campeonata de 
Costa Dorada’ dat dit 

ene deelnemer die ‘vroeg 
naar bed’ wil daar geen 
last van heeft. en voor de 
echte zuinige ‘Hollanders’ 
onder ons: de reis (bus of 
vliegtuig) en het verblijf 
(vol pension) zijn in mijn 
beleving nagenoeg gratis. 
Dit jaar waren er op 122 
deelnemers (uit zeventien 
landen !) maar liefst zestig 
niet-spelers c.q. supporters.
toen mijn dochters een jaar 
of twintig waren wilden ze 
zowaar nog wel een keer 
met me mee op vakantie. 
(salou !) af en toe kwamen 
ze dan ook wel eens in de 
speelzaal kijken. 
nu weet u natuurlijk ook 
dat familie en vrienden die 
bij uw dampartij komen 
kijken de akelige gewoon-

Voor een ‘spelletje’ naar Salou
Als op een feestje of op het werk gevraagd wordt wat ik in de mei-vakantie ga doen en ik zeg: 
“dammen in Salou”, staat dat borg voor enige hilariteit. Mijn kennissen en collega’s weten inmiddels 
wel dat ik dam. Het eeuwige geleuter over het verschil tussen dammen en schaken hebben we na 
al die jaren nu wel gehad. Maar dat ik voor dat ‘spelletje’ in mijn vakantie naar Salou afreis is 
nauwelijks uit te leggen. Wat moet een oude man als ik nu in Salou ?

Door Wim martin

jaar voor de tiende keer 
plaatsvond. Het eerste 
toernooi in 1997 werd in 
de open lucht gespeeld en 
het regende. Daarna was 
de speelzaal steeds in het 
hotel waar de spelers ook 
logeerden, en niemand 
heeft in de jaren daarop 
nog enige regen van bete-
kenis gezien.
Van een vakantie waar een 
potje gedamd werd heeft 
het gebeuren zich ontwik-
keld tot een damtoernooi 
waar ook vakantie gevierd 
kan worden. Het is volgens 
mij een van de weinige 
toernooien waar ook de 
niet-spelers zich kunnen 
vermaken. Het hotel is 
fraai gelegen, discothe-
ken op afstand, zodat die 

te hebben om luid pratend 
en ostentatief zwaaiend op 
een uiterst ongelegen mo-
ment in de zaal te verschij-
nen. Zo ook mijn dochters. 
op zo’n moment moest ik 
meestal nog twintig zetten 
in een halve minuut in een 
hopeloze positie. met een 
sigaret in mijn mond en 
een brandende peuk op 
de asbak (rokers behoor-
den toen nog niet tot de 
risée van de samenleving) 
stootte ik mijn bierglas om. 
en als ze dan ook nog de 
‘tongstrelende’ grimas-
sen in tijdnood van een 
enkele speler te verwerken 
hadden gekregen was de 
vernietigende eindcon-
clusie: “pa, ze missen toch 
allemaal een chromosoom-
pje, die dammers”.
‘salou’ is uitgegroeid tot 
een volwaardig toernooi, 
waar inmiddels gestreden 
wordt om individuele 
FmJD-normen. in 2002 
was met uitzondering van 
sijbrands en Wiersma de 
gehele wereldtop van de 
partij. Harm is overigens 
wel steeds aanwezig in zijn 
rol als correspondent van 
de telegraaf. De laatste 
jaren doen veel talentvolle 
jeugdspelers ervaring op 
en zijn ook de dames goed 
vertegenwoordigd.

om aan te geven dat 
niet alleen nederlanders 
“salou” bijzonder vinden 
treft u bijgaand de indruk-
ken aan van anatoli 
gantwarg (Wit-rusland) en 
Faustin ekollo (Frankrijk).

tot slot de data voor 2008. 
aankomst zaterdag 10 mei; 
toernooi 11 t/m 19 mei; 
vertrek 20 mei. 
aanmelden bij peter pip-
pel, pippelp@xs�all.nl.

Foto: Wim VriJlanD
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Dammen in Salou: een verhaal 
over gecombineerDe vrije 
tijDSbeSteDingen
Door Faustin ekollo (FrankriJk)

Veel mensen wonen het toernooi in salou bij en elk jaar worden het er meer. Zelf 
raakte ik verslaafd, ondanks mijn povere resultaten tot dusver.
komt het omdat ik ervan hou om legendarische spelers als anatoli gantwarg en 
Harm Wiersma te zien debatteren over wedstrijden, terwijl een kleine menigte 
staat te luisteren? of komt het door de unieke sfeer, die de meer dan honderd 
dammers en familie ontegenzeggelijk neerzetten in het fraaie strandhotel, Cala 
Font?
ondanks dat ik (letterlijk) een zwaargewicht ben, moet ik er niet aan denken, dat 
ik ook maar één van de vorstelijke maaltijden, die de aantrekkingskracht van een 
magneet op mij hebben, oversla. Vraag het Henk Hoekman; ik ben ervan over-
tuigd, dat hij dat ook niet zal doen.
Vrouwelijke spelers houden van salou en doen in grote getale mee. Het is zeer be-
grijpelijk waarom. De mei-vakantie in salou brengt al zomerse temperaturen mee! 
Het landschap is adembenemend, met het strand op nauwelijks �0 meter afstand, 
een uitnodigend zwembad, de zon, een aantrekkelijke cocktail voor vrouwelijke 
gasten en hier en daar een verdwaalde toerist.
salou is een prettig dorp en biedt uitstekende mogelijkheden om te winkelen, van 
souvenirs tot luxe artikelen. er zijn geen zware offers nodig om mee te kunnen 
doen, want de gezamenlijke kosten van zowel het toernooi en de hotelaccom-
modatie (kamer, ontbijt, lunch en diner zijn inclusief) als je meereizende vrouw of 
vriendin, zijn verrassend laag.
tijdens je verblijf in Hotel Cala Font kun je genieten van de combinatie van weg-
dromen op een verlaten, geel gekleurd strand, en toch op loopafstand van het 
gerenoveerde “salou-resort”. barcelona is minder dan een uur met de trein en 
zeker de moeite van een avondbezoek waard.

natuurlijk, als je niet in vrouwen geïnteresseerd bent, of wat dan ook, of je bent 
geen vrouw die gek is op de zee en op winkelen, dan kun je gewoon met je fa-
milie komen. bijkomende kosten zijn er bijna niet. De omgeving is prettig; er zijn 
vele binnen- en buitenactiviteiten, gratis of bijna gratis, plus ’s avonds karaoke; 
het is net een sprookje. ook met spelende kinderen om je heen, kun je ontspan-
nen en van je vakantie genieten, of je nu wel of niet meespeelt in het toernooi.

Verdorie! ik vergeet de wedstrijd! elk jaar nemen er grootmeesters en gerenom-
meerde spelers van wereldklasse deel, samen met clubspelers van alle niveaus. Dus, 
als je van het spelletje houdt, en je bent bestand tegen dames, die het zwembad 
in duiken of rondlopen in zomerjurkjes, dan ga je volop genieten in salou.

negen keer Salou
Door anatoli gantWarg (Wit-ruslanD) 

Dat ik al negen keer in salou heb gespeeld laat zien 
hoe hoog ik de organisatie van en de condities van 
dit toernooi waardeer. Het idee om een damtoer-
nooi te organiseren in een land zonder enige dam-
geschiedenis werd in eerste instantie zeer sceptisch 
ontvangen. Daarom: petje af voor Dick Hendriksen 
(het was zijn idee). Hij leidde het toernooi de 
eerste zeven jaar, waarna peter pippel veel energie 
besteedde om het toernooi in een bijna onmoge-
lijke situatie doorgang te laten vinden. naast hen, 
minder zichtbaar, maar minstens zo belangrijk was 
en is de hulp van eerst alexander presman en later 
Henk en nina Hoekman. Deze combinatie van goede 
organisatoren en dammers van hoog niveau vormen 
de garantie, dat de belangen van alle groepen deel-
nemers behartigd worden. De uitstekende relatie 
met de spelers, de deskundigheid van de leiding bij 
het oplossen van problemen, in combinatie met de 
geweldige mogelijkheden om te ontspannen dragen 
gezamenlijk bij tot een zeer goede sfeer. Dit maakt 
al met al het toernooi in salou zo aantrekkelijk voor 
deelnemers van alle leeftijden.

Het is goed om te zien, dat met de jaren het aantal 
jongere deelnemers toeneemt. Het aantal landen, 
dat dit jaar vertegenwoordigd was, steeg naar 
recordhoogte. Deze feiten zijn voor mensen die 
voor de eerste keer deelnemen erg belangrijk. Zij 
voelen zich bovendien meteen thuis als ze in salou 
aankomen.
Veel sterke spelers vinden deze omstandigheden 
belangrijker dan een hoog prijzengeld. in veel open 
toernooien met het Zwitsers systeem zijn de prijzen 
meestal niet hoog en in ieder geval niet doorslag-
gevend voor de professionals om al dan niet mee te 
doen. Zelf vind ik het belangrijk, dat sterke (oude) 
grootmeesters en meesters uit de voormalige sovjet 
unie, die al jaren succesvol met hun maatschappelij-
ke carrière bezig zijn, terugkeren in de damwereld. 
Verlies van de meest intellectuele spelers is volgens 
mij de belangrijkste reden voor de degradatie van 
het dammen. salou-2007 was een groot feest voor 
de russische deelnemers. op de deelnemerslijst 
waren onder meer de volgende namen te vinden: 
V. Vigman, a. rats, m. korchov, C. borochov en J. 
Zeltsman. Het was een zeer geslaagde ontmoeting 
(red.: lees reünie) met veel verhalen en leuke herin-
neringen.  ik hoop in volgende jaren in salou ook 
r. letschinski, m. korenevski, i. koifman, m. kats en 
anderen te ontmoeten.
Het feit, dat Vladimir Vigman, die een zeer drukke 
baan heeft, zich als eerste heeft aangemeld voor het 
toernooi van 2008 is veelzeggend. Wel is het jam-
mer, dat het aantal deelnemers beperkt is tot 130. 
ondanks het samenvallen van salou met het Wk, 
werd het toernooi toch goed bezocht.

Voor een ‘spelletje’ naar Salou

Foto: Wim VriJlanD

Foto: FranCis HuiJsen
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n k  j u n i o r e n

stefan. Het zou echt tussen die drie gaan wie er kampi-
oen zou worden. op vrijdagavond was er een slotavond. 
Dit om de gastgezinnen te bedanken die voor tien dagen 
lang de junioren in huis hebben gehad. 
Dit jaar was er een warm en koud buffet samen met oud-
Hollandse spelletjes. iedereen die er was werd in groepen 
verdeeld, waardoor er ook een klein stukje competitie 
was. 
De avond was geslaagd, iedereen vond het super voor 
elkaar (met dank aan rita knol, die het buffet heeft 
klaargemaakt!!).
en toen de laatste ronde. Het was zeer spannend. stefan 
had al vroeg remise, dus de kansen voor pim en pieter 
lagen open. pim won zeer netjes van martijn. en toen 
waren alle ogen, zelfs die van de wethouder van de 
gemeente twenterand, op pieter gericht. en pieter had 
een superpartij. Hij maakte het heel leuk af en toen was 
er een nieuwe kampioen. 

al met al was het voor de organisatie een super toernooi 
om te organiseren. iedereen deed heel leuk mee met alle 
activiteiten die waren georganiseerd en we kunnen met 
een gerust hart terugkijken.

analySeS
Door eDWin tWiest en niek 

kloppenburg

Diagram 1
steijlen,p. - stapper,s.

stand na 39. 09x18

in de partij vervolgde wit 
met �0. .39-33? en zwart 
won een schijf door 1�-20!! 
�1.27-22  Het probleem 
voor wit is dat �1.30-25? 
niet mag wegens 2�-30 
�2.35x22 23-28 �3.25x1� 
28x�8 ��.37-32 (��.3�-31 
�8-�2 �5.37x�8 2�x��) 
��...�8-37 ] �1...18x27 
�2.30-25 02-08 �3.25x1� 
19x10 ��.�5-�0 10-1� �5.�0-
3� 1�-19 ��.33-28 23x32 
�7.37x28 08-12 �8.�3-38 
12-18 en wit gaf het op.

Het alternatief �0.30-25 
i.p.v 39-33 geeft zwart ook 
de beste kansen: 2�-29 
�1.39-3� 29x�0  en nu:
i) �2.�5x3� 23-28 �3.3�-29 
19-23 ��.29-2� 28-33 �5.2�-
20 1�-19 ��.35-30 23-28 
    �7.20-15 18-23 met ook 
hier een kleine splitsing: 
a) �8.25-20 2�-31 �9.37x2� 
33-38 50.�3x32 28x�� 
b) �8.3�-31 19-2� �9.30x19 
23x1� 50.�1-3� 33-39 
51.�3x3� 28-33 52.27-22 1�-
21 53.22-18 02-08 5�.3�-30 
33-38 (5�...33-39? 55.18-
13 08x19 5�.30-2� 19x30 
57.25x�3) 55.30-2� 38-�3 
5�.25-20 1�x25 57.2�-19 �3-
�8 58.18-12 08x17 59.19-1� 
�8-3� �0.1�-09 (�0.1�-10 
3�-23) �0...0�x13 �1.15-10 
17-22 �2.10-05 3�-01 �3.05-
32 22-27 ��.31x22 01-0� 
�5.32x1� 0�x�� met simpel 
overmacht 
ii) �2.35x�� 23-28 merk op 
dat 3�-31 steeds is verhin-
derd nu door een winnend 
dammetje �3.�5-�0 18-23 

eindstand nk junioren Pt. + = -
1. steijlen, pieter 1� � � 1
2. meurs, pim 1� 5 � 0
3. stapper, stefan 15 5 5 1
�. palmans, Zainal 13 � 5 2
5. timmer, arjen 12 2 8 1
�. Vogelaar, robin 11 � 3 �
7. koopmanschap, mike 10 3 � �
8. rentmeester, martijn 10 3 � �
9. palmans, Joel 9 1 7 3
10. stolwijk, Jeroen 7 1 5 5
11. Hezemans, Joeri 7 0 7 �
12. bos, arno � 1 � �

Door irene stegeman

in de tweede ronde kwam gelijk al een verrassing. De-
butant arno bos won van Joël palmans en pieter steijlen 
verloor van stefan stapper. Voor de rest ging het redelijk 
volgens de theorieën. Degenen die wonnen waren op 
papier beter. ’s avonds werd er een sneldamavond geor-
ganiseerd. Dit was ook met leden van Damclub Witte van 
moort zelf.
De derde ronde werd op vrijdag gespeeld (de drukste 
dag, aangezien er toen twee rondes gespeeld werden). 
en op zich waren er weinig verrassingen. alles liep voor-
spoedig en iedereen bereidde zich voor op de avond-
ronde. De vierde ronde was dus op vrijdagavond. De 
meesten hadden de vorige ronde nog in de schoenen en 
dat kon je merken aan de uitslagen. martijn rentmeester 
verloor van arjen timmer, terwijl martijn op papier beter 
is, maar theorie werkt dus niet altijd.
op zaterdag werd de vijfde ronde gespeeld. martijn 
verloor weer, beetje onnodig, maar het is toch gebeurd. 
Zaterdagavond ging een groepje uit in Vriezenveen. 
eerst naar een cafeetje en daarna naar een disco. Wat 
super gezellig was!
Zondag was de vrije dag. een aantal ging voetballen of 
gewoon bij het gastgezin zitten.
maandag begonnen ze met de zesde ronde. martijn had 
in het weekend goed uitgerust, waardoor hij won van 
stefan stapper. maandagavond werd er een filmavond 
gehouden in het clubgebouw zelf. alle junioren waren 
aanwezig op deze avond, waardoor je kon merken dat 
de groep goed met elkaar omging.
in de zevende ronde deden zich geen verrassingen voor, 
de meesten deden het rustig aan door remise te spelen, 
maar mike en Zainal waren toch wel van plan om iets 
meer aan hun punten aantal te doen. ’s avonds werd er 
een pokeravond gehouden, die werd gewonnen door 
Joël palmans. Hem werd op de slotavond een nieuw 
pokersetje aangeboden voor zijn prestatie.
op woensdag kwam er toch iets meer rekenspel in het 
werk. Degenen die graag kampioen wilden worden, 
moesten toch een aantal partijen winnen. en dat had 
de toekomstige kampioen ook in de gaten. pieter won 
in een hele nette partij van arno. in de avond zijn de 
junioren gaan zwemmen, in Wierden bij de kolk. ook 
een aantal jeugdleden van Damclub Witte van moort zijn 
mee geweest.
op donderdag was het de dag van erop of eronder. geen 
enkele remise werd gespeeld. ook al had arjen timmer 
de remise wel in handen, maar door iets over het hoofd 
te zien, mistte hij deze.
’s avonds werd er in Westerhaar een potje gevoetbald, 
met daarna even wat nadrinken in het clubgebouw.
na vrijdag (de een na laatste ronde alweer) waren er een 
aantal kanshebbers op de titel. Dit waren pieter, pim en 

Pieter Steijlen nieuwe 
juniorenkampioen
Het NK junioren begon op 4 juli. Er waren dit jaar al twee partijen 
vooruit gespeeld, omdat een aantal deelnemers nog school had. We 
begonnen dus op woensdag met tien junioren. De eerste ronde was 
redelijk rustig. Allemaal remise, dus nog geen klachten en ook geen 
verrassingen. Er was natuurlijk een aantal kanshebbers, waaronder de 
wereldkampioen Pim Meurs…

Foto’s rita knol
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��.�0-35 23-29 �5.��-�0 19-
2� ��.�0-3� 29x�0 �7.35x�� 
2�-29 �8.��-39 
(�8.�� �0 02-07 �9.�3-39 
29-33 50.39-3� 33-38 enz) 
�8...02-07 �9.�3-38 0�-09 
en wit kan het opgeven.

Diagram 2 
koopmanschap,m. - 
palmans,Z.

(opgeslagen als Diagram 7)

stand na 29.... 17-22

een ‘ niets-aan-de-hand’-
standje. Hier ging wit te 
vroeg in de aanval met 
30.29-23?? 18x29 31.3�x23 
en gaf het na 22-28 
32.33x22  meteen op.... er 
zou volgen 12/13-18 22x13 
08x28 32x23 13/12-18 
23x12 11-17 12x21 1�x�7. 

Diagram 3
rentmeester,m. - meurs,p.

(opgeslagen als Diagram 8)

stand na 59.�2-�7 

in het zicht van de haven 
strandt de witspeler toch 
nog... �0.0�-01 nu is het 
uit! na �0.15-10 zou het 
nog remise zijn; �7-�1 
(�0...�0-�5 �1.10-05 18-23 
�2.0�-01 12-18 �3.01-07 
�5-50 ��.07-02) �1.10-05! 
18-23/�1-23 �2.25-20) 
�2.0�-01 
trouwens zou de stand ook 
na �0.25-20 verliezen: �0-
�5 �1.0�-01 �5-50 �2.20-1� 
(�2.01-0� 19-2� �3.20x29 
�7x20 ��.15x2� 18-22) 
�2...19x10 �3.15x0� �7-3� 
��.0�x22 3�x18 ] 

partijslot: �0...�0-�5 �1.15-
10 �7-�1 �2.01-0� �5-50 
�3.10-0� �1-3� ��.0�x22 
3�x18 en 0-2 

Diagram 4
Vogelaar,r. - steijlen,p.

(opgeslagen als Diagram 9)

stand na 53... 0�-11 
(trouwens ook de enige 
winnende zet!)

De kampioenspartij! bij 
winst is pieter kampioen, 
anders zou pim met de buit 
ervan door gaan.... Waar 
iedereen dacht dat het re-
mise zou worden (Flits was 
niet in de buurt)  behaalde 
pieter een stijlvolle winst;
partij: 5�.�0-3� 
De alternatieven verliezen 
ook; 
_5�.�0-35 redt wit het niet; 
11-17 55.3�-31 08-12 5�.31-
2� 12-18 57.35-30 1�-05 
58.30-25 05-10 59.25-20 
10-�� �0.20-15 ��-�1 �1.2�-
20 �1-�� �2.27-21 ��-23 
�3.21x12 18x07 zou ook 
verliezen 
_ 5�.3�-31 1�-09 55.�0-3� 
11-17 komt wit er niet 
meer aan te pas 
partijvervolg:  5�...1�-25!  
55.3�-29 25-�3 5�.27-22 
�3-38 57.22-18 [ 57.3�-31 
38-27 58.22-17 11x22 59.2�-
20 27x3� �0.20-1� 3�-�7 
�1.29-23 22-28 �2.23x32 
�7-�1 ] 57...38-27 58.18-12 
08x17 59.2�-20 27-32 �0.3�-
31 17-22 0-2 (2.33/2.58)

een mooie overwinning 
van de terechte kampioen!

meer analyses op:
damspel.kndb.nl

nieuwe werelDrecorDPoging 
blinDSimultaanDammen Door 
ton SijbranDS

ton Sijbrands zal binnenkort voor de negende keer in zijn loopbaan een aan-
val doen op het wereldrecord blindsimultaandammen. Ditmaal is hij te gast 
bij de universiteit van tilburg, die dit najaar haar zestiende lustrum viert. 
Sijbrands’ recordpoging vormt voor de universiteit een van de hoogtepun-
ten in het lustrumprogramma. 

op donderdag � oktober om twaalf uur 
’s middags laat sijbrands zich opsluiten 
in een ruimte zonder dambord en an-
dere hulpmiddelen, om het te gaan op-
nemen tegen 25 voor hem onzichtbare 
tegenstanders. bij zijn laatste recordpo-
ging (lutten 200�) speelde sijbrands 2� 
partijen blind, en had hij na ruim een 
etmaal een score van 91,7 procent (20 
overwinningen, � remises) bereikt. Het 
ziet er dus naar uit dat “tilburg 2007” 
een marathonzitting wordt die tot ver 
in de vrijdagmiddag kan voortduren!

sijbrands’ opponenten zijn ervaren 
wedstrijddammers, vooral gerecruteerd 
uit de brabantse damwereld en uit de 
damomgeving van mede-organisator 
Harry otten. met een gemiddelde 
rating van ongeveer 1100 hopen zij het 
de oud-wereldkampioen lastig te kun-
nen maken, al leert de ervaring dat de 
inmiddels 57-jarige sijbrands na afloop 
van zo’n uitputtingsslag doorgaans 
aanzienlijk fitter en opgewekter oogt 
dan de meeste van zijn verslagen tegen-
standers…

De universiteit van tilburg ‘heeft wat’ 
met de damsport op � en 5 oktober. 
Zo treedt de bij angarde informatica 
spelende uvt-hoogleraar peter kort op als een van sijbrands’ tegenstanders, vormt 
uvt-docente marieke Quant samen met FmJD-waarnemer Frank teer en Hans rob-
ben het arbitrale trio, en ondersteunen de dammende uvt-studenten Jasper Daems, 
Wouter ludwig en Jochem Zweerink internationaal grootmeester auke scholma bij 
zijn activiteiten als commentator. Zij zorgen er met doorlopende nevenactiviteiten 
voor dat er ook door de toeschouwers de hele nacht door gedamd kan worden.

maar bij een universiteit als gastheer hoort natuurlijk ook wetenschappelijke 
aandacht voor het dammen. gedurende de eerste uren van de blindsimultaan is er 
een interessant studium generale-programma met drie wetenschappers als spre-
kers: oud-FmJD-voorzitter  Wouter van beek (tegenwoordig hoogleraar Culturele 
antropologie in tilburg) over de rol van het dammen op het afrikaanse continent, 
de groningse psycholoog prof. Douwe Draaisma over het menselijk geheugen en 
het ‘’fenomeen sijbrands’, en de maastrichtse informaticus prof. Jaap van de Herik 
over de laatste ontwikkelingen rond de computer-oplosbaarheid van dammen en 
schaken.

kortom: op � en 5 oktober is de universiteit van tilburg het centrum van de damwe-
reld. Zorg dat je er (live of via internet) bij bent!

wereldrecord blindsimultaan ton Sijbrands
wanneer?    donderdag � oktober 12.00 uur, doorlopend tot vrijdagmiddag 

5 oktober 
 studium generale programma begint donderdag om 13.00 uur.
waar?   Campus universiteit van tilburg: esplanadegebouw (grand Café),  

op 5 minuten loopafstand van ns-station tilburg-West.
meer info? th.vdhoek@hotmail.com.  
 Houd ook de website www.uvt.nl in de gaten!

Foto: Jan kok
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w k  a S P i r a n t e n

Door riCHarD bos

na een wat tegenvallende 
opening begon de eerste 
ronde. alle nederlanders 
wonnen met wat geluk. 
Frerik dacht slecht te staan, 
maar dat viel allemaal erg 
mee en hij won uitein-
delijk nog tegen de sterk 
spelende kevin machtelink. 
roel won een remisepositie 
en ikzelf wist ook weinig 
te bereiken, maar door een 
fout van mijn tegenstander 
in het late middenspel won 
ik. De volgende dag won 
roel snel van de mongool 
munkhbaatar nyamgargal, 
Frerik won van aslanzade 
seratfedin en ik verloor 
met zwart van gailans 
peteris  Zie diagram 1 

Diagram 1

30. 28-22 23-29! 31. 33-28 
18-23 32. �0-3� 29*�0 33. 
�5*3� �-11 3�. �1-3�  in 
wederzijdse tijdnood miste 
ik een kansrijke variant 

met 3�. … 3-8 en al doet 
wit niks bijzonders loopt 
hij vast.

De volgende dag ging het 
wat minder goed met roel 
en Frerik en speelden beide 
remise tegen respectieve-
lijk kadi Veski en gailans 
peteris. roel stond de hele 
partij goed en leek recht 
op de winst af te gaan 
maar kadi verdedigde zich 
goed en roel moest ge-
noegen nemen met remise. 
Frerik speelde de keller 
variant wat ongelukkig en 
kwam minder te staan. en 
ik zelf won met wat geluk 
van de italiaan luca sal-
vato. in de ochtendronde 
moest roel tegen gailans 
peteris die tot nu toe erg 
goed speelde maar tot 
ieder zijn verrassing verloor 
hij binnen 22 zetten! Frerik 
speelde naar mijn mening 
zijn beste partij van het 
toernooi zie diagram 2

Diagram 2

Frerik speelde met zwart 
aan zet 27.  … 14-19 28. 
40-35 19*30 29. 35*24 
13-18! Dreigt met een 
twee om twee terugruil 
met 18-23 17-21 om daarna 
met 10-1� 1�-19 schijf 2� te 
winnen al denkt wit dit te 
kunnen verhinderen met 
30. 39-3� 18-23 31. 29*18  
17-21 32.2�*17 11*13 33. 
3�-29 loopt zwart na 13-19 
gewoon door wit zijn korte 
vleugel heen. 30. 24-19 
25-30  31. 48-43 7-12 32. 
42-38 30-35 33. 39-34 en 
na 33. … 8-13 19*2 12*3 
liep zwart uiteindelijk voor 
een schijf door de witte 
korte vleugel! Zelf speelde 
ik tegen de let brantevics 
aris en won na een kleine 
forcing in een klassieke 
stand. in de middag ronde 
was het eerste nederlandse 
onderonsje ik moest tegen 
Frerik en na een slechte 
opening stond ik de gehele 
partij onder druk. in het 
late middenspel maakt 
Frerik een fout en hierdoor 
kan ik naar een remise-
eindspel afwikkelen, maar 
door een blunder te maken 
in een remise stand verlies 
ik alsnog.

roel speelde de beste partij 
uit het gehele toernooi 

maar door een blunder 
verliest hij een gewon-
nen stand tegen de latere 
wereldkampioen gerebold 
ganbold zie diagram 3.

Diagram 3

Wit speelde 30. 38-33? 
roel antwoorden met een 
fraai offer 31. … 23-28 32. 
32*23 32. 19*28 33. 33*22 
7-11 34. 39-34 8-12 
35. 44-39 13-19  36. 39-33 
9-13  37. 33-29 21-27  38. 
30-25 27*36  39. 35-30  16-
21  40. 40-35 12-18  41. 42-
38 18*27  42. 38-32 27*38  
43. 29-23 19*28  44. 48-42 
38*47  45. 34-29  47*24  46. 
30*8  21-27  47. 35-30  28-
33  48. 8-2 27-31  49. 2*16  
31*42  50. 16-11  36-41  
51. 11*44 41-46  52. 44-49 
42-47  53. 45-40 deze stand 
is natuurlijk gewonnen 
voor zwart maar opeens 
ziet roel spoken en denkt 
direct te kunnen winnen 
met 53. … 47-38??? 54. 
49*5 26-31 55.  25*14  
46*10  56. 5*26 en roel 
gaf op. Frerik stond na 
de vierde en vijfde ronde 
ongedeeld eerste met één 
weerstandspunt verschil op 

de latere wereldkampioen. 
De volgende ronde moest 
Frerik het op nemen tegen 
gerebold. ook hij slaagde 
er niet in om van hem te 
winnen en mocht uitein-
delijk nog blij zijn met het 
ene punt dat hij overhield 
aan deze partij. roel was 
de teleurstelling van de 
dag ervoor nog niet te 
boven en verloor weer, dit 
maal door de azerbeidjaan 
aslanzade sharafatdin. ik 
zelf won na een wat te-
leurstellende opening van 
de jonge Fransman kevin 
machtelinck. De zevende 
ronde ging het goed voor 
de nederlands en won-
nen we alle drie. Frerik 
won van de kadi Veski  die 
eerder remise tegen roel 
speelden. roel won van 
andreis Cehanovics door 
een riskant over te plaat-
sen. en ik zelf won van de 
wit rus edhar Verdanian na 
een lichte combinatie. in 
de middag ronde was Fre-
rik, die nog steeds eerste 
stond, geloot tegen roel. 
na een slechte opening 
van Frerik verloor hij door 
een simpele combinatie 
naar dam in een toch al 
verloren positie. ik moest 
tegen  gerebold ganbold 
spelen en aangezien Frerik 
verloren had van roel 
moest ik van hem zien te 
winnen om Frerik toch nog 
kans te geven op de eerste 
plaats. na een wat riskante 
opening van mijzelf kwam 
er een klassieke stand op 
het bord. Zie diagram �.

Diagram �

gerebold speelde in deze 
stand met zwart 28. … 
23-29  29. 39-33  17-22 
30. 28*17  11*22  31.43-
39  20-25  32. 26-21 32. 
14-20? Waarschijnlijk de 
definitieve fout van zwart  
33.  39-34 19-23  34. 
44-39 13-19  35. 21-17! 
12*21 36. 31-26 22*31  
37. 36*27 8-12  38. 
26*8 18-22 en wit won 
een schijf en de partij. De  
stand voor het ingaan van 
de laatste ronde was als 

Tweede, derde en vierde 
plaats op WK Aspiranten

van 25 juni tot 2 juli werd in Frankrijk het wereld-
kampioenschap voor aspiranten gehouden. Samen 
met coach alex mathijssen reisden drie nederland-
se jeugdspelers – roel boomstra, Frerik andriessen 
en richard bos –  af naar toulouse om het wk te 
spelen.

De partij tussen Frerik Andriessen en Richard Bos werd 
gewonnen door wit. 

Op de groepsfoto coach 
Alex Mathijssen met zijn 
aspiranten Richard Bos, 
Frerik Andriessen en Roel 
Boomstra. 
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z o m e r t o e r n o o i

volgt: 1. Frerik 2. gerebold 
3. richard en �. roel de 
nummers 1 t/m 3 hadden 
allemaal 12 punten. ik  
was geloot tegen roel en 
Frerik tegen de let andreis 
Cehanovics. Had Frerik in 
de laatste ronde gewonnen 
was hij wereldkampioen 
geworden maar door het 
passieve spel van de let 
waren er nauwelijks kan-
sen aanwezig en liep de 
partij remise. in mijn partij 
tegen roel hadden we een 
gelijkwaardige opening 
waar weinig aan de hand 
was, maar door een fout 
in het middenspel kwam 
ik in het nadeel en liep 
vlak daarna in een simpele 

wk aspiranten land Pt
1 ganbold gerelbold mongolië 1�
2 andriessen Frerik nederland 13
3 boomstra roel nederland 13
� bos richard nederland 12
5 Veski kadi estland 12

DerDe amerSFoortSe
caFé-Dam-Drive
voor de derde keer organiseerde het amersfoorts Dam 
genootschap a.D.g. een café-dam-drive. uit het hele 
land stroomden dammers naar amersfoort om in een 
viertal cafés (grand café vyssotski, onder de linde, café 
De buren en grand café Quignon) een sneldamtoernooi 
te spelen. op basis van de persoonlijke rating worden 
de teams samengesteld. teams bestaan uit spelers van 
verschillende sterkte, waarbij iedereen speelt tegen een 
tegenstander van gelijke sterkte. 

Vanuit de basis in grand Café Quignon verspreiden de dam-
mers zich over de binnenstad van amersfoort en strijden in de 
vier cafés voor de punten. Het teambelang staat dan boven het 
eigenbelang. De beste drie teams kunnen een geldprijs winnen. 
De eerste twee rondes worden vanwege het nog mooie weer 
buiten op het terras gespeeld wat veel bekijks geeft bij het 
publiek. 

teams ontmoeten elkaar niet alleen achter het bord maar ook 
onderweg door de stad. nieuwsgierig informeren de teams wat 
de concurrenten gedaan hebben om te achterhalen of er nog 
een kans op de titel is. uiteindelijk komen alle uitslagen bij wed-
strijdleider gerrit van den Ham.

Drie teams eindigen zeer dicht bij elkaar. uiteindelijk wint 
het team van Herman arissen (bord 1) die samen met paul 
everloo (bord 2), Jan terpstra (bord 3) en rene runhaar (bord 
�) speelde. Zij behalen 13 punten. Voor arissen en everloo is 
dit reeds de tweede keer dat zij het toernooi winnen. leon 
oudenes en rené runhaar krijgen de eervolle vermelding dat 
zij met veertien punten uit acht wedstrijden mede topscoorder 
aller tijden van het toernooi geworden zijn (samen met Hanco 
elenbaas in 2005).

gedeeld tweede en derde werden team H (Jouri Hezemans, 
leon oudenes, marcel everloo en mathijs broek) en team e 
(gerrit de bruijn, piet leijenaar, bert begeman en ad Vreeswijk) 
met twaalf wedstrijdpunten. 

combinatie naar dam. na 
dit teleurstellende einde 
werd Frerik tweede, roel 
derde en richard vierde 
en werd er voor het eerst 
in het geschiedenis van 
het dammen een mongool 
wereldkampioen!

Roel Boomsta (3e), 
Ganbold Gerebold (1e) en 
Frerik Andriessen (2e) op 
het erepodium.
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z o m e r t o e r n o o i

Het meest enerverende 
duel was ongetwijfeld dat 
tussen Alexander Balja-
kin (dammen op 25 en 35 
en schijven op 15, 20 en 
24) en Frerik Andries-
sen (dammen op 3 en 5). 
Ik ben op een stoel gaan 
staan om maar niets te 
missen. Frerik liet zich na 
zes uur spelen na 3-26? 
nog beet nemen door de 
ultieme schwindel 15-10 
5x30 35x8 26x3 20-14 
3x20 25x14! Alexander 
had na zijn spelletje Rus-
sisch roulette nog exact 
één seconde over. Had 
Frerik i.p.v. 3-26 5-46 
gespeeld dan had hij zijn 
grote tegenstander onge-
twijfeld door de vlag kun-
nen jagen. Overigens won 
Alexander in de volgende 
ronde op basis van stug 
doorzetten ook een ‘niet te 
winnen stand’ van Kees 
Thijssen.

1� uit 9 gelijk met ndonzi, 
die zijn zoveelste groot-
meesterresultaat boekte 
maar dat nog een keer 
moet doen in een geslo-
ten toernooi voordat hij 
zich met de titel gmi mag 
tooien. Het kan haast niet 
anders of de afrikaanse 
attractie moet in de laatste 
ronde verloren hebben 
gestaan tegen alexander 
getmanski, maar het werd 
toch nog remise waardoor 
de winnaar van vorig jaar 
met de staart tussen de be-
nen moest afdruipen. ook 
alexander baljakin scoorde 
veertien punten maar 
kwam op basis van de dit 
keer gehanteerde gemid-
delde tegenstanderrating 
op de derde plaats op het 
erepodium van bowling-
World Zuiderpark terecht. 
Hij ontving tevens de aad 
ivens trofee als prijs voor 
de beste nederlander. We-
reldkampioen alexander 
schwarzman had Valneris 
nog voorbij kunnen streven 
maar hij bleef tegen Hans 
Jansen op remise steken.

< Meesternorm >
net zo spannend was de 
strijd om de (drie) prijzen 
in de categorie- en ra-
tingklassementen. stefan 
stapper was de beste 
jeugdspeler (en Hagenaar) 
en pertap malahé de beste 
55-plusser. samen met 
Jeroen kos en micha van 
tol scoorden zij ook een 
eerste meesternorm. theo 
Dijkstra, de geestelijke va-
der van dit toernooi, deed 
dat voor de derde keer 
en mag zich nu federaal 
meester noemen, zo had 
Johan Demasure – samen 
met martin van der Hout 
het arbitersduo – tot diep 
in de nacht op zijn laptop 

Winnaar ratingklassement >= 1350  guntis Valneris 9-1�
Winnaar ratingklassement 1200-13�9  stefan stapper 9-12
Winnaar ratingklassement 1050-1199  Frerik andriessen 9-11
Winnaar ratingklassement 900-10�9  Feroz amirkhan 9-10
Winnaar ratingklassement < 900  tim Hendriksen 9-10
Winnaar senioren 55+ klassement  pertap malahé 9-11
Winnaar Jeugdklassement  stefan stapper 9-12
Winnaar Damesklassement Darya tkachenko 9-11
Winnaar g-klassement konstatin eljanov 9-8

DNC Open:
strijdlust, spektakel en sfeer
Door FreD iVens

De invitatie die Flaubert 
ndonzi al na de voorlaatste 
ronde van het DnC open 
kreeg voor het toernooi 
van volgend jaar had alles 
te maken met de wijze 
waarop niet alleen hij 
maar ook zijn collega-top-
spelers keer op keer de 
strijd waren aangegaan. 
als organisatie waren we 
vorig jaar nogal ontevre-
den geweest over het (te) 
grote aantal grootmees-
terremises. slechts twee 
winstpartijen in de onder-
linge confrontaties van de 
toptienspelers, daar word 
je niet echt opgewonden 
van. Daarom hadden we 
dit keer de uit te nodigen 
spelers geselecteerd op 
basis van creativiteit en 
strijdlust. ‘We want war-
riors and you were a great 
warrior,’ zo werd ndonzi 
bij de prijsuitreiking in het 
zonnetje gezet en kregen 
de overige toppers een 
daverend applaus. Want 
met slechts één super-
snelle grootmeesterremise 
(thijssen-amrillaev) en een 
groot aantal spektakelstuk-
ken lieten zij zich van hun 
beste kant zien. ‘Daardoor 
was de damsport dit toer-
nooi dé grote winnaar.’
in een veld van 127 deelne-
mers onder wie elf groot-
meesters werd de terechte 
winnaar guntis Valneris, 
in 200� ook al de nummer 
één. Hij versloeg collega-
grootmeesters amrillaev en 
ndjofang nadat hij tegen 
pierre en Diakité (schijn-
baar) gewonnen standen 
remise had laten lopen. 
Het betekende voor hem 
tevens het einde van een 
mindere periode. Valneris 
eindigde met een score van 

uitgerekend. 
gerrit slottje had het 
toernooi van zijn leven. De 
leeuw uit lisse – rating: 
87� – mocht zelfs twee 
keer bij ‘de grote jongens’ 
achter de touwen zitten 
en zag ook twee keer zijn 
naam op teletekst terug. 
Zijn combinatie tegen Da-
ouda soumah leverde hem 
tevens de eerste plaats 
in het klassement van de 
winstpartij met het groot-
ste ratingverschil (537) op 
en ook nog eens de derde 
prijs in het theo Dijkstra-
combinatieklassement. 
pikante noot: de meer dan 
opvallende parallel met 
de slagzet waarop nicolay 
gulyaev vorig jaar sarah 
rijgersberg trakteerde en 
die toen de prijs voor de 
mooiste combinatie kreeg.
ook het randgebeuren was 
weer goed verzorgd. gun-
tis Valneris won ook het 
Van leeuwen & meuis park 
blitz en Yuriy anikeev het 
Van leeuwen & meurs Dis-
co blitz. overige sponsors 
waren: Den Haag topsport, 
Holcim betonproducten 
b.V., Caminada notarissen, 
sCt accountants, Haeghe 
groep, Hupfer benelux 
b.V., a+ salarisverwerking 
en advies, swadenbur-
gerdam participatie b.V., 
bowlingWorld Zuiderpark, 
vandenberg drukwerken 
en koornstra en Van der 
Hoeven.
De opening werd dit keer 
verricht door het Haagse 
raadslid bart de liefde. 
Directeur Han Hurxkens 
van hoofdsponsor De 
nederlanden Compagnie 
n.V. zegde al een dertiende 
editie van het internatio-
nale zomerdamtoernooi 
toe. Dat wordt dan voor 
de vijfde keer in bowling-

World Zuiderpark, ook 
wat directeur Do tetteroo 
betreft. De prijsuitreiking 
was in handen van WHDb-
voorzitter gerard de groot 
(tevens webmaster van het 
DnC open) in samenwer-
king met DnC-directeur 
martijn Wallert.
Zie ook www.damweb.
nl/tho

De zeventienjarige Stefan 
Stapper was met z’n 
twaalfde plaats de beste 
Hagenaar, de beste jeugd-
speler en de nummer één 
van de B-spelers.

eindstand
1. guntis Valneris   9-1�
2. Flaubert ndonzi   9-1�
3. alexander baljakin  9-1�
�. alexander schwarzman  9-13
5. alexander getmanski  9-13

Guntis Valneris is blij met 
zijn eindzege op het DNC 
Open.

Foto’s Cor stapper
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zetje van weiss.
isidore Weiss (18�7-193�) 
wordt wel, door zijn 
geringe lichaamsafmeting 
en zijn grote damkracht 
de “napoleon van het 
dambord” genoemd. een 
typische vertegenwoordi-
ger van de “romantische 
periode”, de oudheid van 
het dammen. Zijn kracht 
lag in het slagspel. in 1899 
wint hij het grote toernooi 
van amiens en tot en met 
1911 blijkt hij onoverwin-
nelijk. We kunnen hem 
daarom beschouwen als 
een van de onofficiële we-
reldkampioenen uit de tijd 
voor het georganiseerde 
dammen. over ons spel 
schreef hij twee boeken: 
tactique et stratégie (1910) 
en 250 positions nouvelles 
(193�).
Het “zetje van Weiss” 
wordt ook wel coup de 
l’expresse genoemd, maar 
wij houden het op Weiss. 
Hij is niet de ontdekker 
van deze combinatie, maar 
vlocht de mogelijkheid van 
deze combinatie vaak in 
zijn partijen. twee voor-
beelden:

Diagram 1

Diagram 2 

1. 32-27 (2�x37) 27-22 
(18x27) 28-22 (27x18) 38-32 
(37x28) 33x2
2. 3�-30 (25x3�) 39x19 
(13x2�) 25-30 (2�x35) ��-39 
(35x��) 28-22 (27x18) 37-31 
(2�x37) 38-32 (37x28) 33x2 
(��x33) 2x1.

coup Fabre. 
marius Fabre (1890-19�5) 
is wereldkampioen van 
192�-1928. in 192�, pas op 
3�-jarige leeftijd breekt 
hij echt door en wint hij 
een match met 12-8 van s. 
bizot waardoor hij wereld-
kampioen wordt. in het 
olympisch toernooi in 1928 
te amsterdam verliest hij 
deze titel aan de nederlan-
der b. springer. 

Diagram 3

Diagram �

3. 33-29 (2�x31) 30-2� 
(19x30) 28x37.
�. 27-22 (18x27) 33-29 
(2�x31) 30-2� (27x38) �3x32 
(19x30) 28x37.

coup Springer. 
benedictus springer 
(1897-19�0) is een van de 
sterkste, zo niet de sterkste 
nederlandse dammer van 

voor Wo ii. Hij is wereld-
kampioen van 1928 tot 
193�. ook richt hij zijn 
blik op de wereld door in 
Canada te spelen tegen de 
kampioen op 1�� ruiten en 
als eerste mee te doen aan 
een toernooi in rusland. 
tevens woont hij een 
aantal jaren in Frankrijk 
en is begraven in parijs. 
schrijver van het beroemde 
boek “Hoe ik wereldkam-
pioen werd”, oprichter 
van “Damas”, en uitgever 
van het tijdschrift “Dam-
wereld in Zakformaat”. 
kortom een dammer die 
het zeker verdient met een 
slagzet geëerd te worden. 
Daar heeft hij trouwens 
zelf voor gezorgd, want 
in zijn partij tegen Dr. a. 
molimard haalt hij deze 
zet voor het eerst uit (zie 
diagram 5).

in de krant van 19�0 stond 
dit stuk bij zijn overlijden:

Oud-wereldkampioen 
B. Springer †
Maandag is in Parijs, waar 
hij het kampioenschap van 
Frankrijk bijwoonde, op 
63-jarige leeftijd plotseling 
overleden de niet alleen 
in Nederland maar in de 
gehele wereld beroemde 
dammeester en oud-we-
reldkampioen E. Springer. 
Springers geniale spel was 
ver over onze grenzen be-
kend. Reeds als jongeman 
van 19 jaar behaalde hij 
in Amsterdam de meester-
titel. Hij overwon tijdens 
zijn 50-jarige dammerscar-
rière de in zijn tijd meest 
beroemde grootmeesters 
en behaalde spectaculaire 
overwinningen in interna-
tionale toernooien en mat-
ches in Nederland, België, 
Canada, Frankrijk, Italië, 
Rusland en Zwitserland. 
Een gevolg van de laatste 
wereldoorlog was een ern-
stige hartkwaal waardoor 

hij practisch niet meer 
aan inspannende wedstrij-
den kon deelnemen. Hij 
beperkte zich sedertdien 
tot het onderhouden van 
de uitgebreidste contac-
ten in de damsport.Bij de 
organisatie van nagenoeg 
alle grote internatio-
nale evenementen was hij, 
mede in zijn kwaliteit van 
voorzitter van Damas, het 
genootschap ter bevorde-
ring van de internationale 
dambelangen, ten nauwste 
betrokken en de stuwende 
kracht. De grote ontwik-
keling en vooral ook de 
in-ternationalisering van 
het damspel is voor het 
grootste deel Springers 
werk. Dit resulteerde o.a. 
in het komende toernooi 
om het wereldkampioen-
schap, dat van 13 oktober 
tot en met 12 novem-
ber in Nederland wordt 
gehouden.Springer bezat 
door zijn onvergelijkelijk, 
welhaast encyclopedische 
kennis van het damspel 
en de daaraan verbonden 
organisatorische kwesties, 
een gezaghebbende stem. 
Zijn vermaarde analyses 
zowel als zijn waarde-
volle adviezen zullen dan 
ook in de damsport sterk 
worden gemist, maar zijn 
invloed zal zich zeker nog 
een reeks van jaren doen 
gelden. De Nederlandse 
en internationale dambe-
weging verliest in deze 

beroemde dammeester een 
topman, die haast niet te 
vervangen is.

Diagram 5

Diagram � 

5. molimard speelt 
hier…(21-27) in de veron-
derstelling een schijf te 
winnen. na 31x22 volgt 
(12-18) en de zaak lijkt 
rond, maar springer ant-
woordt met �8-�2 (18x27) 
32x21 (23x�1) 21-17 (11x22) 
�2-37 (�1x32) 38x29 en 
zwart kan het opgeven.
�. 27-21 (1�x27) 32x21 
(23x�1) 21-17 (ad.lib.) �2-37 
(�1x32) 38x7.

(wordt vervolgd)

Damwartaal 6
mijmeringen rond de warrige wereld der damterminologie

Slagzetten met PerSoonSnamen (bekende namen)
Door Cees teeuWen

Zagen we in het vorige artikel namen bij slagzetten, waarvan de meeste 
dammers niet eens weten dat die mensen ooit bestaan hebben, gelukkig 
zijn ook een aantal echt grote dammers uit de geschiedenis vereeuwigd in 
een slagzetnaam.

raichenbach - springer (rechts)
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z o m e r t o e r n o o i

Door lambert-Jan koops

Het nijmegen open had in 
Valneris geen al te onver-
wachte winnaar. er waren 
echter genoeg andere op-
merkelijke zaken. Zo werd 
sven Winkel tweede, waar-
mee hij een heel bataljon 
grootmeesters achter zich 
liet. Deze klassering had hij 
onder meer de danken aan 
een opmerkelijk resultaat 
in de zevende ronde. Hij 
versloeg namelijk moura-
doullo amrillaev die tegen 
Winkel een gunstig eind-
spel bereikte, maar niet in 
staat was om het vereiste 
aantal zetten te doen in 
de daarvoor beschikbare 
tijd. een zure nederlaag 
voor deze speler, die op 
het Wk in Hardenberg nog 
ongeslagen was gebleven. 
toch kon de gmi uit mos-
kou ook weer niet op al te 
veel medeleven rekenen bij 
veel deelnemers; amrillaev 
staat niet bepaald bekend 
om zijn strijdvaardig-
heid en sommige van zijn 
partijen eindigen wel erg 
snel na de vereiste veertig 
zetten. 

< Soap >
Verreweg het meest intri-
gerende onderwerp tijdens 
het nijmegen open, was 
soap rondom de gmi-norm 
van alexander baljakin. 
baljakin is namelijk a-
sporter en wordt daardoor 

hij een grootmeester of 
een buitenlander tekort 
kwam en zat met een 
probleem. Hij had namelijk 
al tegen Valneris gespeeld. 
als Valneris nu niet van 
Winkel zou winnen en 
geen van de grootmeesters 
met dertien punten zou 
winnen, zou baljakin bij 
winst tegen keurentjes 
automatisch tegen Winkel 
moeten spelen. Winkel is 
noch grootmeester noch 
buitenlander en dus zou 
de prestatie van baljakin 
in dit toernooi dan geen 
gmi-norm zijn, wat weer 
de a-status van baljakin 
in gevaar zou brengen. en 

ondersteund door het 
noC*nsF. Hij moet echter 
wel elk jaar bewijzen dat 
hij nog steeds een a-spor-
ter is en daarvoor groot-
meesterresultaten halen. 
Dat laatste is ook mogelijk 
in een Zwitsers toernooi, 
zoals het nijmegen open, 
maar dan moet er wel aan 
een paar randvoorwaarden 
worden voldaan. Degene 
die de norm wil halen 
moet voldoende punten 
scoren - afhankelijk van de 
gemiddelde rating van zijn 
tegenstanders - , hij moet 
tegen genoeg buitenlan-
ders hebben gespeeld en 
hij moet tegen genoeg 
grootmeesters hebben 
gespeeld. Die regel is al 
complex genoeg, maar het 
wordt nog veel ingewikkel-
der. let op!

< Grootmeesters en
buitenlanders >
in de een na laatste ronde 
kwam baljakin met een 
probleem te zitten. Hij 
stond gedeeld derde, met 
dertien punten, achter 
Winkel en Valneris, die 
beiden een punt meer 
hadden. Valneris speelde 
die dag tegen Winkel. 
Zelf moest baljakin spelen 
tegen rik keurentjes. 
andere spelers met dertien 
punten, grootmeesters en 
buitenlanders, moesten 
tegen elkaar. baljakin had 
inmiddels uitgevogeld dat 

combinatieS
Naast Coördinator Top-
sport was Johan Krajen-
brink dit jaar ook de jury 
voor het combinatieprijs 
in Nijmegen. Hij kende 
de prijs toe aan Alfons 
Ottink die in de achtste 
ronde met een combinatie 
won van Ron Heusdens. 
Dat was natuurlijk een 
vergissing, want dit 
bekende idee was minder 
fraai dan de slag die Zai-
nal Palmans uitvoerde 
tegen Gil Salomé. Zie het 
diagram. 

Diagram 1
Gil Salomé

Zainal Palmans

Palmans combineerde 
hier met 1.47-41 36x27 
2.33-28 22x33 3.29x38 
20x18 4.38-32 27x38 
5.39-33 38x29 6.34x5, 
waarna de partij remise 
liep. 

Winnaar klassement rating 1200-1399:  edwin twiest  10-1�
Winnaar klassement rating 1080-1199:  Cor langeveld  10-12
Winnaar klassement rating 9�0-1079:  marco van bronswijk 10-11
Winnaar klassement rating -959:  Dirk Joosten  10-10
Winnaar Vrouwen:  Dara tkachenko  10-12
Winnaar nijmegen:  Jasper lemmen  10-13
Winnaar bergklassement:  Dirk Joosten  31,7 ratingpunten

Baljakin verrekent zich met name Buiten de partijen om

Nijmegen Open wederom
een prooi voor Valneris
Het Nijmegen Open, dit jaar wederom gesponsord door Novio Pontis, was dit jaar weer een 
aangenaam toernooi, voor zowel spelers als bezoekers. De locatie was de inmiddels vertrouwde Jan 
Massinkhal in Nijmegen en de winnaar was de al eveneens vertrouwde Guntis Valneris, die het  
toernooi vorig jaar ook al op zijn naam schreef en bovendien het voorgaande zomertoernooi in Den 
Haag al had gewonnen. 

natuurlijk gebeurde het 
precies zo: baljakin kwam 
steeds beter en beter te 
staan tegen keurentjes, 
uiteindelijk zelfs gewon-
nen, zag tot zijn grote 
verdriet dat noch Valneris, 
nog collega-grootmeesters 
wonnen, en koos uiteinde-
lijk toen maar eieren voor 
zijn geld door zijn partij 
remise te laten lopen. in de 
laatste ronde kwam hij ver-
volgens uit tegen amrillaev 
en met een supersnelle 
remise dacht baljakin zijn 
a-status veilig te stellen. 
Hoe ironisch: voor het 
behoud van zijn a-status 
liet baljakin een winstpartij 

eindstand:
1. guntis Valneris 10-1�
2. sven Winkel 10-15
3. Flaubert ndonzi 10-15
�. martin Dolfing 10-1�
5. mouradoullo amrillaev 10-1�

en daarmee de kans op de 
toernooioverwinning aan 
zich voorbij laten gaan. 
officieel commentaar van 
Johan krajenbrink, Coördi-
nator topsport bij de knDb 
en dus de persoon die dit 
soort dingen onder zijn 
hoede heeft: “Ja, als het 
zo werkt, is dat niet erg 
fraai.”
maar… werkt het wel zo? 
nee, uiteindelijk toch niet. 
Want het verhaal kreeg 
nog een staartje. bij nadere 
analyse van de score van 
baljakin bleek dat hij 
uiteindelijk helemaal geen 
gmi-resultaat had geboekt, 
zo maakte Frank teer later 
bekend. een wel erg zuur 
resultaat voor de Huissense 
topspeler, die in nijmegen 
voor het bord aanzienlijk 
betere berekeningen heeft 
gemaakt dan daarnaast. 
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z o m e r t o e r n o o i

Door tJalling goeDemoeD

Het mini-Wk, de match Jong – gevestigd 
en het open toernooi vormden de kern van 
het Delftse DuWo rabobank Damfestival. 
een openluchttoernooi op de beestenmarkt 
(119 deelnemers) vormde traditiegetrouw de 
aftrap van het Damfestival. tijdens het festival 
werd verder een vrouwentoernooi gehouden, 
een studententoernooi, de match Dos – sranti 
en een indoor-sneldamtoernooi. in totaal 
waren er 30� deelnemers aan de verschillende 
activiteiten van dit festival. 
Voor het mini-Wk waren de vier allerbeste 
spelers ter wereld uitgenodigd (aantal wereld-
titels tussen haakjes): tsjizjow (10), georgiev 
(�), schwarzman (2) en Valneris (1). er werd 
gespeeld met de neo-Delftse telling, waar-
bij elke schijf voorsprong in de uitslag tot 
uitdrukking komt: Winst 10-0, vier schijven 
meer 9-1, drie schijven meer 8-2, twee schijven 
meer 7-3, één schijf meer �-�, remise 5-5. De 
telling voldeed goed. Vooral de eindspelen 
waren veel spannender dan normaliter. Het 
minpunt aan deze telling was volgens velen 
dat de 9 - 1 en de 10 - 0 te dicht bij elkaar 
liggen. Daardoor wordt de ‘klassieke winst’ te 
weinig beloond ten opzichte van een eindspel 
van drie dammen tegen één. een idee is om 
voor de klassieke winst twee bonuspunten te 
geven: 12-0.  

schwarzman had als kersverse wereldkam-
pioen het openluchttoernooi op zijn naam 
geschreven, maar moest de alternatieve we-
reldtitel laten aan tsjizjow. tsjizjow had zijn 
kampioenschap te danken aan twee grote uit-
slagen tegen aartsrivaal georgiev: 8-2 en 10-0!  
tegen schwarzman bleef het spel tweemaal 
in evenwicht (5-5, 5-5), terwijl Valneris zelfs 
twee ‘plusjes’ kon noteren (�-�, �-�). georgiev 
ontpopte zich weer eens als smaakmaker door 
elke partij weer enorme risico’s te nemen. pas 
in de laatste twee ronden werd hij daarvoor 
beloond: De volle winst op schwarzman en 
Valneris. Vooral de 10-0 tegen schwarzman 
was spectaculair.  

De jonge dammers boudewijn Derkx, Jasper 
lemmen en klaas-Hendrik leijenaar moesten 
het opnemen tegen zwaar geschut. groot-
meesters Dolfing en scholma aangevuld 
met Frits luteijn wisten de jeugd er onder 
te houden. ook hier enkele fraaie partijen, 
zoals de wild-west-partij Derkx – luteijn en de 
partij met opgedrongen randschijven tussen 
leijenaar en scholma.  

alle partijen van het mini-Wk en de match 
Jong – gevestigd werden op de elektronische 
borden gespeeld, die het Wk tot een mooi 
kijkspektakel hebben gemaakt. in de kantine 
op de benedenverdieping konden de damlief-

hebbers de partijen live volgen op monitoren. 
Het open toernooi werd na zeven ronden 
Zwitsers met de oud-Delftse telling (Winst 
2-0, puntenoverwinning 1,5-0,5, remise 1-1) 
gewonnen door Flaubert ndonzi, die ook in 
de andere zomertoernooien goed op dreef 
was. rob Clerc wist dankzij twee puntenover-
winningen (op lagoda en Heusdens) nog in 
de prijzen te vallen, achter ndonzi, ba en 
ndjofang. in de slotronde zag ik helaas een 
staaltje ‘afrikaans dammen’, waarover de 
laatste tijd wel meer berichten komen. twee 
spelers (wier namen niet genoemd zijn) deden 
amper zetten, lieten de klok lopen, waren 
soms beide bij het bord weg en keken vooral 
hoe de concurrentie het deed. een potsierlijke 
vertoning, waartegen niemand protesteerde. 
pas toen de concurrent had geremiseerd  
werd er weer ‘echt’ gespeeld en uiteraard 
won een van beiden toen. een slechte trend in 
onze sport! 

Henk de Witt en consorten hebben er weer 
een geweldige damweek van gemaakt. De 
sponsor heeft toegezegd dat het festival vol-
gend jaar weer gehouden zal worden, maar 
dan in een ander gebouw dan het DuWo 
conferentiecentrum, waar werd gespeeld. 
Voor partijen kunt u kijken op http://www.
duwodamfestival.nl/. enkele korte analyses 
staan op http://damwereld.web-log.nl/

DUWO Rabobank Damfestival
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F r e D  i v e n S

Door FreD iVens

in samarkand (19�9) heb ik brood 
voorgeschoteld gekregen waar 
de mieren uitkropen. in Frankrijk 
werd mij eens een drankje aan-
geboden dat achteraf afkomstig 
bleek uit een fl es met alcohol 
waarvan de smaak werd verrijkt 
door een heuse slang. in Zweden 
werd mij ooit een blikje voorge-
houden met ‘grasshoppers’. pas 
toen er een krakend geluid uit 
mijn mond kwam en ik een wat 
zurige smaak ervaarde besefte ik 
opeens dat ik (gedroogde) sprink-
hanen aan het eten was. 
Deze gedachten schoten door mij 
heen toen ik maurice raichenbach 
op bijgaande foto zag haringhap-
pen. tsja, als buitenlanders zich 
niet met klompen aan tussen de 
bloembollen voor een molen la-
ten fotograferen dan moet er iets 

anders typisch-Hollands worden 
verzonnen. raichenbach bewees 
daarmee in elk geval dat-ie niet 
bang was, want ik zie u en mij 
nog niet zo gauw in afrika een 
lekkere geroosterde reuzen-tor 
oppeuzelen of eens toetasten in 
een termietenhoop om uw pro-
teïne-gehalte op peil te brengen. 
raichenbach liet zich in scheve-
ningen behalve bij een haringkar 
ook bij een stellage met ansicht-
kaarten vereeuwigen. ik heb 
geen zin om exacte data op te 
zoeken – is ook niet echt relevant 
- maar ik ben er vrijwel zeker van 
dat ergens in de jaren dertig van 
de vorige eeuw was. De Franse 
wereldkampioen was toen in ons 
land in verband met een (gewon-
nen) match met r(einier) C(ees) 
keller, bij leven en welzijn door 
mij immer steevast met meneer 
keller aangesproken.ten fotograferen dan moet er iets keller aangesproken.

Fietsen, 
haringhappen en
    klederdracht

Foto 3 is vermoedelijk genomen 
tijdens het Wk van 19�0, dat in de 
vorm van een rijdende karavaan 
een groot deel van ons land 
aandeed. nu geen bollen maar 
Hollandse klederdracht. Wie goed 
kijkt ontdekt tussden de sche-
vingse vissersvrouwen(?) onder 
anderen raymond saint-Fort(?) 
en Watsjeslav tsjegoljev (onderste 
rij tweede en derde van rechts), 
baba sy (middelste rij tweede 
van rechts) en marcel Deslauriers 
(middelste rij tweede van links).

< Baba Sy >
maar dé ultieme confrontatie 
voor een buitenlander met ne-
derland is natuurlijk de fi ets. op 
foto � houdt mijn vader – met zijn 
in die tijd onafscheidelijke sigaar 
– voor zijn woning aan de Fran-
kenslag in Den Haag de fi ets vast 
van de rus sretenski. De – naar 
ik meen – Haïtiaan paul germain 
en oud-wereldkampioen marcel 

Deslauriers ondersteunen de an-
dere oud-wereldkampioen baba 
sy, de gentleman-dammer uit 
senegal. Die foto zal zijn gemaakt 
in de tweede helft van de jaren 
zestig toen mijn vader een aantal 
De Zeven provinciën-toernooien 
organiseerde. Hij profi teerde dan 
van de omstandigheid dat  een 
aantal buitenlandse topspelers 
hier aanwezig waren voor een ek, 
Wk of een brinta/ksH-toernooi. 
Dat betekende soms ook kou 
lijden, zoals op foto 5, waarop 
vier senegalezen als gasten 
tijdens aDo-ajax in het Haagse 
Zuiderpark klappertandend de 
Hollandse winter poogden te 
trotseren. links op het bankje 
twee bestuursleden. rechts van 
mijn vader: baba sy en mansour 
kouaté.
gelukkig ben ik nooit een foto 
van baba sy, iser koeperman of 
michel Hisard op klompen tegen-
gekomen…

Foto 1: Maurice Raichenbach 
hapt haring.

Foto 2: Raichenbach bij 
een ansichtkaartenstellage 

in Scheveningen. 

Foto 3: WK-deelnemers vereeuwigd met 
vrouwen in Hollandse klederdracht. 

Foto 5: Vier Senegalezen te gast bij ADO-Ajax. 
Links: twee bestuursleden van de Senegalese dambond. 
Rechts van Aad Ivens: Baba Sy en Mansour Kouaté. 

Foto 4: Aad Ivens (met sigaar) houdt de fi ets vast van Sretenski. 
Germain en Deslauriers ondersteunen Baba Sy. 
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ton sijBrands

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

tot de merkwaardig-
ste boeken die ik ken 
behoort De dammer van 
c.h. broekkamp. in die 
48 pagina’s tellende bro-
chure, die ongeveer een 
eeuw geleden moet zijn 
uitgegeven (het precieze 
jaar van verschijnen 
valt uit het boekje niet 
op te maken), zadelt de 
auteur zichzelf met een 
onmogelijke taak op. 
broekkamp probeert 
namelijk aan te tonen 
dat in wat destijds als 
de hoofdvariant van de 
hollandse opening gold 
(1.33-28 18-23 2.31-27 
20-24 3.34-30 17-21 4.39-
33 12-18 5.37-31 7-12 
6.31-26 14-20 7.26x17 
11x31 8.36x27 20-25), 
wit in het voordeel kan 
komen door nìet - zoals 
tot dan toe gebruike-
lijk was - te laten slaan 
(9.44-39/41-37 25x34 
10.40x20 15x24), maar 
in plaats daarvan zijn 
rechtervleugel op te la-
ten sluiten met 9.40-34. 
Daarbij stond hem de 
meest radicale opslui-
tingsvorm voor ogen die 
men zich maar denken 
kan: in broekkamps stu-
die luidt wits volgende 
zet niet 10.34-29 maar 
- ongelogen - 10.44-39...

Vermoedelijk was het om-
streeks 19�5 dat ik voor de 
eerste maal met De dam-
mer in aanraking kwam. 
op de clubavond van 
gezellig samenzijn drukte 
iemand mij het boekje in 
handen. ik bladerde het 
wat door, begreep dat 
hier baarlijke onzin werd 
gedebiteerd, en gaf het 
weer terug. toch moest ik 
de daarop volgende jaren 
nog wel eens aan broek-
kamp en diens zonderlinge 
theorieën terugdenken. tij-
dens de simultaanséances 
die ik eind zestiger, begin 
zeventiger jaren door zo’n 
beetje het hele land gaf, 
gebeurde het namelijk 
wel een enkele keer dat 

mijn tegenstanders vanuit 
de naar Herman de Jongh 
genoemde variant 1.33-28 
18-23 2.39-33 12-18 3.31-27 
7-12 �.��-39 17-21 5.37-31 
21-2� �.�9/50-�� 2�x37 
7.�2x31 hun rechtervleugel 
dusdanig verzwakten dat 
ik in een “volle” stand de 
controle over de linker 
bordrand kreeg. Het bezit 
van dat strategische veld 
2� verleidde mij er dan toe 
om aan de andere kant van 
het bord geheel vrijwillig 
- en in mijn herinnering 
niet zonder succes! - een 
“broekkamp-opsluiting” te 
accepteren door 3�-30 te 
spelen en 20-25 te beant-
woorden met 39-3�!!? dan 
wel �0-3�!!? (afhankelijk 
van de vraag of wit zich in 
de opening met �9-�� dan 
wel 50-�� had opgesteld), 
zo snel mogelijk gevolgd 
door ��-39/�0.
niet dat ik ook maar één 
enkel voorbeeld van deze 
speelwijze zou kunnen 
laten zien. immers: in 
die beginjaren had ik er 
nog geen gewoonte van 
gemaakt - dat zou pas 
veel later komen - om de 
interessantste partijen uit 
een simultaan na afl oop 
te reconstrueren en zo 
voor de eeuwigheid vast 
te leggen. maar heel, heel 
misschien is er hier en 
daar nog een nederlandse 
dammer die - hoe bejaard 
inmiddels ook - deze regels 
leest, die begrijpt dat het 
over zijn partij gaat en 
die onze partij destijds 
nog genoteerd heeft ook! 
onnodig te zeggen dat ik 
mij ten zeerste aanbevolen 
houd...
Het zou ruim drie decen-
nia duren eer de herin-
nering aan broekkamps 
boekje nieuw leven werd 
ingeblazen. Hoofdverant-
woordelijke daarvoor was 
alexander schwarzman. De 
moskoviet ging in de derde 
partij van zijn Wk-match 
tegen tsjizjow (1998) 
van start met 1.35-30 en 
verraste vriend en vijand 
door in een 18x18-stand in 
plaats van 1�.33-29 2�x33 
15.39x28 het volstrekt 
athematische 1�.33-28!!? 
te spelen. Daarop meed 
tsjizjow (met desastreuze 
gevolgen overigens) het 
centrumveld 23. Had de 
toenmalige titelhouder 
echter wèl met (15...)18-23 

gereageerd, dan was het 
goed mogelijk geweest dat 
er een vleugelopsluiting-à-
la-broekkamp op het bord 
zou zijn gekomen!
Zoals gezegd: ik had, 
medio jaren zestig, broek-
kamps boekje slechts één 
keer vluchtig doorgeno-
men. Daarna had ik het 
nooit meer ingekeken, dus 
al die tijd viel er voor mij 
niets te verifi ëren. toen ik, 
bij de bespreking van die 
derde matchpartij schwarz-
man-tsjizjow in DAMMEN 
136, een poging deed 
broekkamps theorieën kort 
samen te vatten, voegde ik 
daar dan ook de waarschu-
wing aan toe:
“Dit alles onder het voor-
behoud dat mijn geheugen 
mij niet bedriegt. mocht 
dit laatste wèl het geval 
zijn, dan bied ik de erven 
broekkamp bij voorbaat 
mijn verontschuldigingen 
aan en zal ik één en ander 
bij de eerste de beste gele-
genheid rechtzetten.”
maar sinds een paar jaar 
kan men De dammer - met 
dank aan de eigenaar van 
het Weesper antiquariaat 
lectori salutem! - wel 
degelijk in mijn boekenkast 
aantreffen. en ik geloof 
te mogen stellen dat mijn 
geheugen mij allerminst 
bedrogen heeft, en dat 
er ook niets behoeft te 
worden rechtgezet. De 
enige correctie die ik blijk 
te moeten aanbrengen, 
betreft het beeld dat een 
kleine veertig jaar lang bij 
mij was blijven hangen: 
wat mij destijds nog klink-
klare nonsens had geleken, 
maakt bij herlezing een 
veel serieuzere, hier en 
daar zelfs plausibele 
indruk! en hoewel een ge-
zonde scepsis jegens broek-
kamps theorieën geboden 
blijft voor eenieder die van 
plan zou zijn de proef op 
de som te nemen, heb ik 
anno 2007 op z’n minst het 
gevoel dat die theorieën 
beslist een kern van waar-
heid bevatten!

Wellicht zal de lezer zich 
afvragen waartoe deze 
inleiding in vredesnaam 
moet dienen. Het lijkt 
immers onwaarschijnlijk 
dat een geschrift van een 
eeuw geleden ook maar de 
geringste relevantie voor 
het hedendaagse dammen 

zou kunnen hebben. toch 
is dat - verrassend genoeg 
- wel degelijk het geval. 
Want de partij die ik on-
langs onder ogen kreeg en 
die ik u dadelijk deelachtig 
laat worden, heeft - veel 
nadrukkelijker nog dan die 
derde matchpartij schwarz-
man-tsjizjow 1998 - allerlei 
raakvlakken met de vari-
anten die in De dammer 
worden behandeld. met 
enige overdrijving zou men 
zelfs kunnen stellen dat 
alexander baljakin hon-
derd jaar na dato het gelijk 
van broekkamp bewijst!
De partij-in-kwestie, die 
groot enthousiasme bij 
mij teweegbracht, werd 
gespeeld in de vijfde ronde 
van het jongste barnsteen-
toernooi (bunschoten, mei 
2007). Het betrof de vijfde 
overwinning op rij voor 
baljakin, die het toernooi 
met de (monster)score 
van 13 uit 7 op zijn naam 
schreef.

baljakin-winkel
(barnsteen-toernooi 2007)

1.32-28 17-22 2.28x17 
12x21 3.31-26 7-12 
4.26x17 12x21 5.36-31 
1-7 6.35-30 20-25 7.40-35 
15-20 8.44-40 20-24 9.37-
32 7-12 10.41-37 11-17
Hierna is een eventuele 
reprise van schwarzman-
tsjizjow voorgoed van de 
baan. nu moet gezegd 
dat Winkel niet veel reden 
had om tsjizjows behande-
ling van het prille mid-

denspel te kopiëren. met 
50 op �� en 10 al op 15 
(de openingszetten waren 
geweest 1.35-30 20-25 
2.�0-35 15-20 3.�5-�0 17-22 
�.50-�5 10-15 5.32-28 20-2� 
�.28x17 12x21 enz.) ging 
het namelijk verder met 
11...5-10 12.46-41 21-26 
13.31-27 15-20?! (beter is 
13...1�-20!? met de bedoe-
ling 1�.33-28? 9-1�!) 14.33-
28!!? (de verrassende zet 
waar ik het in de inleiding 
over had) 14...2-7 15.41-36! 
18-22 [ook 15...18-23 1�.39-
33 was weinig aantrekke-
lijk, bijvoorbeeld 1�...12-18 
17.37-31! 2�x37 18.�2x31 
7-12 19.3�-29! 23x3�* 
20.30x39; ik voeg hier nog 
aan toe dat het complice-
rende 19.��-39?!! welis-
waar minder goed was 
geweest wegens 19...12-17! 
(zie de reeds genoemde 
analyse in het tijdschrift 
DAMMEN) maar na 19...11-
17 20.�7-�2 met een mi-
niem verschil (50 staat �9) 
op baljakin-Winkel 2007 
zou zijn neergekomen!!] 
16.27x18 13x33 17.39x28 
9-13? 18.28-23! 19x28 
19.32x23! (een ijzersterke 
inval die de zwartspeler 
moet hebben onderschat) 
19...24-29 20.23-18! 12x23 
21.30-24 10-15 22.24x33 
4-9 23.44-39 met prachtig 
spel voor schwarzman, die 
de partij op overtuigende 
wijze zou winnen.
11.33-28 10-15 12.46-41 
21-26 13.39-33 18-23 
14.31-27 13-18 15.41-36 
8-13
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Van belang is dat het zwart 
om voor de hand liggende 
redenen nìet lukt schijf 9 
te activeren. ik kom hier bij 
de 29ste zet op terug.
16.49-44 2-8 17.44-
39(?!!) (zie diagram)

Diagram 1

met deze onverwachte, 
want op het eerste gezicht 
zelfs onzinnige zet, brengt 
baljakin een onvervalste 
“broekkamp” op het 
bord! Weliswaar is het 
gespeelde 17.��-39, dat 
een regelrechte provocatie 
inhoudt, niet voor de volle 
honderd procent correct, 
maar so what? bovendien 
ligt de weerlegging van de 
tekstzet absoluut niet voor 
de hand.
17...17-21 18.37-31 26x37 
19.42x31 5-10 20.47-42 
15-20 21.31-26(!)
niet 21.50-��? wegens 
21...21-2�! met dodelijke 
tempodwang.
21...10-15 22.26x17 
12x21 23.36-31(!) 8-12(!)
Het meest consequente 
vervolg. na 23...21-2� 
2�.50-�� 2�x37 25.�2x31 
en 2�.31-2� zou wit met 
27/28.27-21 enz. een veel-
belovende vleugelaanval in 
handen hebben gekregen.
24.31-26 3-8(!) 25.26x17 
12x21 26.28-22(!) (zie 
diagram)

Diagram 2

Hiermee is het naar mijn 
smaak belangrijkste 
moment van de partij aan-
gebroken.
26...6-11?
Hoe paradoxaal het ook 

moge klinken: sven Winkel 
wordt hier het slachtof-
fer van het feit dat hij zijn 
“klassieken” kent! ik zal 
proberen uit te leggen wat 
ik bedoel.
in een ‘gewone’ klas-
sieke stand, dat wil zeggen 
zònder die opsluiting van 
de witte rechtervleugel, is 
het voor zwart inderdaad 
van het grootste belang 
te voorkomen dat wit de 
gelegenheid krijgt het stuk 
op 22 dóór te schuiven 
naar veld 17, waar het al-
leen nog maar kan worden 
afgeruild met 8-12 (17x8) 
en 13x2. aan een dergelijk 
intermezzo houdt wit niet 
zelden winnend voordeel 
over; denk bijvoorbeeld 
aan de partij die koeper-
man in het brinta-toernooi 
19�7 van germain won, of 
aan gantwarg-Harmsma, 
salou 2000.
maar in de onderhavige 
partij is iets heel anders 
aan de hand. Want na 
2�...21-2�!! (de zet dus 
die zwart normaliter juist 
nìet zou moeten spelen) 
27.22-17 8-12! 28.17x8 
13x2 beleeft wit - anders 
dan in een doorsnee klas-
sieke partij - bitter weinig 
plezier aan de toegenomen 
flexibiliteit van zijn stand. 
De reden? Zijn rechter-
vleugel staat nog altijd 
opgesloten! Weliswaar 
kan wit die opsluiting 
met 29.50-��, 30.33-29, 
31.39x28 en 32.��-39 een 
‘geciviliseerder’ aanzien 
geven, maar dit neemt 
niet weg dat zwart met 
enigszins handig spel de 
vijandelijke stand onder 
controle moet kunnen 
houden en materiaalwinst 
moet kunnen afdwingen! 
eén enkel voorbeeldje 
slechts: 29.50-�� 2-8 30.33-
29 2�x33 31.39x28 20-2�! 
(zie analyse-diagram) 
32.��-39 9-13! 33.39-33 
�-9! 3�.�2-37 8-12! en wit 
loopt spoedig vast.

Diagram 3

Vervangt wit in dit vari-
antje 32.��-39 door 32.38-
33 (teneinde het uitkomen 
van schijf 9 te beletten), 
dan luidt een spectaculaire 
mogelijkheid 32...1�-21! 
33.27x1� �-11!! 3�.1�x7 18-
22 35.28x17 23-29 3�.3�x23 
19x50 37.30x10 50x2 38.10-
5 25-30!! 39.35x2� �-10!! 
en hoe wit ook slaat - altijd 
neemt zwart vier vijande-
lijke schijven plus de witte 
dam van het bord!
Ziedaar waarom ik zo-even 
schreef dat 17.��-39 eigen-
lijk niet door de beugel 
kon. maar na Winkels (ver-
leidelijke doch foutieve) 
2�ste zet zal voor baljakin 
alles in orde blijken:
27.33-28 8-12 28.39-
33 21-26 29.42-37 (zie 
diagram)

Diagram �

thans wreekt zich de 
omstandigheid dat Winkel 
nooit de kans heeft gehad 
het stuk op � tot leven 
te wekken. Zo zou hij 
met � op 3 (29...3-8! of 
- beter nog - 29...12-17!!) 
vrijwel gewonnen hebben 
staan. maar in de gegeven 
situatie moet zwart vóór 
alles iets uitrichten tegen 
de dreiging (29...�-10??) 
30.37-31! gevolgd door 
33-28-23 +. en op 29...12-
17? kan hij zich evenmin 
inlaten, omdat wit na 
30.�3-39! 17-21 (het hard-
nekkigst is nog 30...2�-29 
31.33x2� 20x29 32.39-33 
17-21!!? 33.33x2� 15-20 
3�.2�x15 23-29 35.3�x12 
25x3� 3�.�0x29 11-17 
37.22x11 1�x18 38.27x1� 
18-23 39.29x18 13x31, al 
moet dat uiteindelijk ook 
verliezen) 31.�8-�3 �-10 
32.50-�� (zie analyse-dia-
gram) in zekere zin precies 
het laatste tempo heeft: 
32...2�-29 33.33x2� 20x29 
3�.39-33 1�-20 35.33x2� 
20x29 3�.37-31 +.

Diagram 5

29...11-17 30.22x11 16x7 
31.34-29!
Zo werkt baljakin zich met 
(groot) voordeel los. Daar-
bij dient te worden aange-
tekend dat wit ingeval van 
aanname van het schijnof-
fer (31...25x3�) niet één 
maar twee serieuze mo-
gelijkheden heeft. Zo zou 
hij zijn schijf met 32.27-22 
18x27 33.29x18 (waarop 
voor zwart 33...13x22 
3�.28x8 9-13 35.�0x29 13x2 
3�.32x21 2�x17 het beste 
lijkt) onmiddellijk kun-
nen terugwinnen. maar 
hij kan óók temporiseren 
met 32.�8-�2!? �-10 (onder 
geen beding 32...12-
17?? wegens 33.35-30!, 
3�.50x30! en 35.27-22 +) 
33.50-��!? (zie analyse-dia-
gram); er kan dan volgen:

Diagram �

1) 33...7-11?? 3�.27-22 
18x27 35.29x1� 3�-39 
3�.�3x3� 2�-31 37.32x21 
20-25 38.37x2� 2�-30 
39.35x2� 19x50 en wit 
kan winnen zoals hij wil, 
bijvoorbeeld �0.21-17 (ook 
1�-11-� is goed) �0...13-18 
�1.28-22! 50x28* �2.22x� 
28x� �3.�-13 +.
2) 33...12-17? (zonder 
overdreven vrees voor 
3�.27-22? 18x27 35.32x1 
23x�1 3�.�2-37 �1x32 
37.38x27 3�x23 38.1x3� 
19-23! 39.3�x7 2�-30 
�0.35x2� 20x�9 �1.7-1� =; 
maar:) 3�.35-30!! (eerst zo) 
3�...2�x35 (op 3�...3�x25 
bedient wit zich van twee 
nieuwe tussenzetten: 
35.�0-35!, 3�.35-30!, 37.27-

22 en 38.32x1 +) 35.27-22 
(nu pas) 35...18x27 3�.32x1 
23x�1 37.�2-37 �1x32 
38.38x27 3�x23 39.1x3� 
met winnende dam.
3) 33...20-25 (alleen zo 
blijft zwart nog in de 
wedstrijd) 3�.29x20 15x2� 
35.�0x20 10-15 3�.28-22! 
15x2� 37.22-17! 12x21 
38.27x1� en zelfs na 
38...2�-29 39.33x2� 19x30 
�0.35x2� 1�-19 �1.38-33 
19x30 �2.32-27! en �3.37-
32 enz. blijft wit nadrukke-
lijk aan de leiding gaan, al 
is er nog niets beslist.
31...23x34 32.30x39
Hier moeten, vanwege 
de beschikbare ruimte, 
mijn bemoeienissen met 
deze partij eindigen. Het 
moge duidelijk zijn dat 
wit met prachtig spel uit 
de schermutselingen te 
voorschijn is gekomen. 
toch zal pas vlak voor de 
tweede klokcontrole (die in 
bunschoten overigens al na 
het vijfde in plaats van het 
zesde speeluur plaatsvond) 
de definitieve beslissing 
vallen.
32...7-11 33.40-34 24-30 
34.35x24 20x40 35.45x34 
19-24 36.37-31 26x37 
37.32x41 14-19 38.41-
36 18-23 39.38-32 13-18 
40.43-38 9-13 41.36-31 
4-9 42.31-26 9-14 43.48-
43 14-20 44.27-22 18x27 
45.32x21 23x32 46.38x27 
11-16 47.33-28 24-30 
48.28-22 20-24 49.22-
17 15-20 50.17x8 13x2 
51.43-38 19-23 52.38-33 
30-35 53.21-17 35-40 
54.34x45 23-29 55.33-28 
24-30 56.27-21 16x27 
57.17-11 29-34 58.39-
33 20-24 59.11-6 30-35 
60.28-23 24-30 61.23-19 
34-40 62.45x34 30x28 
63.19-14 27-32 64.14-
10 32-38 65.10-5 28-33 
66.5-37 38-43 67.6-1 2-8 
68.37-42 33-39 69.42-
48 35-40 70.1x45 43-49 
71.48x2
Zwart geeft het op.
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D a m - o S c a r S

“weg van de kneuterigheid, op naar een serieuze prijstoekenning!” onder die leuze stond het initiatief van andreas kuyken om 
aan het wk dammen 2007 vier dam-oscars te doen instellen. “met een serieuze waardering, met een serieuze financiële prijs, met 
een serieuze, gekwalificeerde jury”. naast de twee explicateurs k en k (néé, deze keer staan zij voor kuyken als voorzitter en kra-
jenbrink!) kon ook harm wiersma worden aangetrokken. als jury een uniek onpartijdig grootmeesterlijk trio!

zen opbouw 19.38-33! en 
20.31-2�!!! Zo dient zwart, 
schier overontwikkeld  aan 
de randen, voortdurend 
ingrijpende beslissingen 
te nemen die hij voor een 
harmonieuze opbouw 
liever zou uitstellen.
Voorts het gedurfde 30.3�-
31!!! en het precies “ge-
timede” 31.39-33!! Heeft 
u het in de gaten? met die 
ruil luidt wit een groots 
slotoffensief in: de tempi-
verhoudingen worden er 
drastisch door gewijzigd: 
wit wint met die éne ruil 
elf tempi. De achterstand 
in ontwikkeling van negen 
tempi wordt plotsklaps 
een voorsprong  van twee 
tempi. Wanneer zwart zijn 
enige buitenkansje mist op 
de 3�e zet, wint wit in een 
groots slotoffensief met 
een perfecte afwerking.

1.32-28 18-22  2.3�-29 12-
18  3.�0-3� 7-12  �.�5-�0 
1-7  5.37-32 19-23  �.28x19 
1�x23  7.32-28 23x32  
8.38x27 13-19  9.�2-38  zie 
diagram 1, het alledaagse 
uitgangspunt van een 
ongehoord avontuur!

Diagram 1

9...18-23
een solide rustige variant 
waarin elk computer-
programma nu met wit 
10.29x18 22x13 doet met 
gelijkwaardige stand.
10.27x18?!!! zie diagram 2.

Diagram 2

10...19-2�!
De “theoretische weerleg-
ging”. Door de dub-
bele dreiging 11...2�-30 en 
11...23-28 lijkt de zwarte 
stand nu superieur! nu 
komt echter het genie!
11.35-30!! 2�x35  12.38-
32!!!  Zie diagram 3.

Diagram  3

Het schijvenaantal is weer 
in evenwicht, en hoe kan 
wit zich tegen de vroeg of 
laat dreigende manoeuvre 
(17-21 en 12-17) verwe-
ren? Dit is al de essentiële 
finesse: 12...17-21? wordt 
verhinderd door de origi-
nele schijfwinst  13.32-28!! 
23x32  1�.31-2�! 12x23  
15.2�x17! 11x22  en de 
drieslag 1�.29x38!!+.

12...10-1�  13.�7-�2!
Zo blijft wit de finesse erin 
houden.
13...1�-19  1�.33-28! Zie 
diagram �.

Diagram �

Zwart haakt af. Hij dreigt 
immers  in een combinatie-
netwerk verstrikt te raken.
1�...20-25  15.29-2�! 19x30  
1�.18x29  5-10  17.�1-37! 
10-1�  18.�3-38 9-13  19.38-
33! 17-21  20.31-2�!!! �-9  
21.2�x17 11x22  22.28x17 
12x21  23.�9-�3 8-12  2�.�3-
38 3-8  25.3�-31 13-18  
2�.31-27 9-13  27.��-�1 
7-11  28.�1-3� 11-17  29.33-
28 1�-20  30.3�-31!! Zie  
diagram 5.

Diagram 5

een volgende metamorfose 
wordt voorbereid! 30...21-
2� gedwongen  31.39-33!! 
30x39  32.29-23! 18x29  
33.33x2� 20x29  3�.��x2� 
35x��  35.50x39. De ruil 
waarmee wit liefst 11 
tempi wint! ineens staat hij 
twee tempi voor! 35...17-21  
3�.28-23! �-11. alleen met 
opperste koelbloedigheid 
had zwart zich hier nog 
kunnen redden: 3�...13-18! 
37.23-19 2-7!!  38.19-1� 
18-23!, zo blijkt achteraf! 
37.38-33 11-17  38.�2-38! 
13-18  39.2�-19! 18x29  
�0.33x2� 12-18  �1.39-33! 
17-22  �2.33-29! Het archi-
tectonische kunstwerk is 
voltooid!! Zie diagram �.

Diagram �

nu zwart veld 13 nooit 
meer zal kunnen bezetten, 
de ruil is immers combina-
tief verhinderd, staat hij 
onherroepelijk verloren. 
De in de partij gekozen 
noodsprong is kansloos. 
een optisch waardiger slot 
zou kunnen zijn:
�2...2-7  �3.38-33 7-11  
��.�8-�3 11-17  �5.�3-39! 
Zie diagram 7.

in dit prachtige diagram 
dient zwart op te geven!

Het partijverloop:  �2...22-
28  �3.32x3 21x�1  ��.31-27 
�1-��  �5.19-13
of onmiddellijk �5.29-23 2-

8  ��.3x21! 2�x17  �7.38-32 
��x28  �8.23x32+.
�5...��-10  ��.38-32 10x��  
�7.29-23 ��x35  �8.�8-�2 
35x8  �9.3x12 25-30  50.12-
�5 met winst !

een prachtpartij, van mark 
podolski, “de wereldkam-
pioen van de harten”!

als toegift en uitdaging 
een stand met die inge-
kapselde witte schijf op 18, 
waarin zwart juist zo lang 
mogelijk met een liqui-
datie heeft gewacht! Zie 
diagram 8.

Diagram 8

Zwart, aan zet, moet nu 
wel loslaten:  1...12-17?!!
net het goede moment! 
op het schijnbaar aantrek-
kelijke 2.18-12!?? is het im-
mers zwart die combineert:  
2...  .17x37  3.12x1 en 
voorts  3...1�-19!  �.1�x7  8-
12!!  5.29x18 13x31  �.7x18 
9-13!  7.18x9 19-23  8.1x29 
10-1�  9.9x20 15x33!! met 
remise. 

toch bevat de stand een 
winnende oplossing voor 
wit! kortom, na  het ge-
dwongen 1...12-17!? geldt: 
wit speelt en wint!

De oplossing vindt u elders 
in dit nummer!

wk Dammen 2007 : De oScarS

Door anDreas kuYken 

De vier prijswinnaars:
*  De mooiste technische 

partij: mark podolski, in 
de zeventiende ronde 
tegen aleksej Domcev,

*  De mooiste combina-
tie: kees thijssen, diens 
kunstzinnige partij als 
geheel tegen ihar mik-
halchenka uit de derde 
ronde,

*  Het mooiste eindspel: 
Jean-marc ndjofang 
tegen Yuriy lagoda in de 
tiende ronde,

*  De sportief gezien meest 
attractieve partij: alexan-
der georgiev voor zijn 
gedurfde overwinning op 
koploper alexej tsjijov in 
de zevende ronde.

op naar de mooiste techni-
sche partij!

mark Podolski – alexej 
Domcev (wk 2007, 17e 
ronde)
partijkarakteristiek: binnen 
twaalf zetten verschijnt 
een wit stuk op het ver-
opgeschoven veld 18, won-
derbaarlijk en kunstzinnig 
ingemetseld tussen twee 
zwarte stukken. op de 
tric-traclijn 1/�5. Correct? 
een blunder?? na de partij 
onthult de witspeler het 
geheim:
geïnspireerd door het ope-
ningsboek van de groot-
meester Wladimir agafo-
nof uit moskou, had hij 
ooit al die surrealistische, 
schitterende varianten 
uitgewerkt, die gevaarlijk 
ogen, maar speels, speel-
baar blijken en bij het aan-
wezige surplus aan kennis 
zelfs uitermate kansrijk 
zijn!! Het wordt een partij 
uit één stuk, waar wit na 
de decorwisseling op de 
zestiende zet een prachtig 
centrum aan overhoudt, 
hetgeen hoogst zeldzaam 
met elkaar gepaard gaat 
en daarom een extra span-
ningselement vormt: een 
centrumoverwicht met een 
aCHterstanD in ontwik-
keling!! eerst zijn het vijf 
tempi, daarna levert wit 
willens en wetens nog eens 
vier tempi in. met de geko-

Diagram 7
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arbiterSoPleiDingen
De arbiterscommissie van de knDb organiseert een opleiding voor nieuwe arbiters 
in Den Haag. Deze opleiding is niet alleen interessant voor degenen die als arbiter 
willen optreden bij knDb- of provinciale wedstrijden, maar ook voor wedstrijdlei-
ders, jeugdleiders etc. die meer willen weten van (de achtergronden van) het spel- 
en Wedstrijdreglement.
De opleiding staat open voor iedereen vanaf zestien jaar, en vindt plaats op vier 
donderdagavonden, en wel 11, 18 en 25 oktober en 1 november. De eerste drie data 
zijn de cursusavonden. lestijden van 19.00 uur tot uiterlijk 22.30 uur. op 1 novem-
ber vindt het examen plaats. Dit duurt van 19.00 – 20.30 uur.
De eigen bijdrage voor deze opleiding is € 12,50. reiskosten zijn voor eigen reke-
ning. Het is ook mogelijk om alleen examen te doen. Dan is de eigen bijdrage € 
7,50.
Voor meer informatie en voor opgave: Hans robben, Dubceksingel 118, �71� re  
ede,  0318-�90079, h.robben@tiscali.nl  opgave is mogelijk tot 1 oktober. De deelne-
mers krijgen ongeveer een week van tevoren nog nader bericht over de locatie etc.
in januari organiseert de arbiterscommissie een cursus in limburg. Verdere informa-
tie volgt nog.

arbitersexamen
op zaterdag 9 juni slaagden nico leemberg (enkhuizen) en Jozef linssen (Wagenin-
gen) voor het arbitersexamen van de knDb.

De huidige kampioen Jelle 
Wiersma speelde afgelo-
pen 19 augustus tijdens 
de damdag Fries spel in 
Harlingen een gewel-
dige dampartij tegen het 
damprogramma lusoris 
van programmeur stef 
keetman. tijdens de ruim 
� uur durende partij kon er 
worden gedamd, diverse 
bijzondere damcuriositei-
ten worden bekeken en 
gaf Harm Wiersma een 
prachtige demonstratie 
over de facetten die van 
invloed zijn op een denk-
sport en het Fries dammen 
in het bijzonder.

in een inspirerende 
ambiance wroette  Jelle 
Wiersma tegen het beest, 
genaamd lusoris en dat 
ging als volgt:
Jelle Wiersma(wit) – lusoris
01.32-27 20-25  02.27-22 
17*28  03.33*22 18*27  
0�.31*22 12*32  05.38*27 
1�-20
0�.3�-31 11-17  07.27-22 
17*28  08.3�-30 25*3�  
09.�0*27 13-18  10.�1-3� 
18-22
11.27*18 19*17  12.31-
2� 08-12  13.39-3� 03-08  
1�.3�-30 20*�0  15.50*30 
een aanvallende ruil; 
tijdens het kampioenschap 
van 2005 speelde Hein 
de Vries in een soort-
gelijk openingsspel ook 
deze aanval tegen Jelle 
Wiersma, helemaal vreemd 
is Wiersma dit spel dus 
niet 17-21 1�.2�*17 12*21  
17.30-25 07-12  18.�3-39 
21-27  19.37*17 12*21  
20.39-3� 08-12 21.3�-30 12-
17  22.30-2� 21-2�  23.��-
�0 17-21  2�.�9-�� 09-1�  

25.�2-37 1�*3�
2�.��*2� 02-07  27.�0-3� 
10-1�  28.3�-30 1�*3�  
29.30*39 0�-10? op het 
moment dat lusoris deze 
zet speelde was er meteen 
verbazing, als menselijke 
dammer zouden we eerder 
de een vleugel vrij spelen 
door 21-27. pas veel later 
blijkt dat lusoris, mogelijk 
hier wel door, een nadelig 
eindspel ingaat. 30.39-3� 
21-27
31.37*17 07*27  32.3�-
30 10-1�  33.�8-�2 01-07  
3�.�2-37 1�-21  35.3�*1� 
0�*2�
3�.37*17 21*12  37.��-
�1 12-18  38.�1-37 07-11  
39.�7-�1 en dreigt met 
�1-3� gevolgd door 20-2�. 
1�-20  �0.25*1� 15*13

Diagram 1

Wiersma speelde hier 
�1.37-32 een zet met veel 
voordelen, schijf 18 werd 
afgestopt en mocht lusoris 
11-1� spelen dan kon het 
niet meer. na de partij zei 
Jelle Wiersma dat hij ook 
�1.30-2� had overwogen, 
na een diepe analyse blijkt 
ook deze zet te leiden 
soortgelijk eindspel. Het 
volgende zettenverloop is 
de best haalbare variant 
van lusoris:
18-22 �2.2�-20 11-17 

�3.37-32 22x�2 ��.�1x�3 
5-10 �5.35-30 10-15 ��.30-
25 15x35 �7.�5x25 2�-31 
�8.20-15 31-37 �9.15-10 37-
�1 50.10-5 �1-�� 51.�3-38 
13-19 52.5x� met als stand:

Diagram 2

ook dit eindspel is een stu-
die op zich maar wanneer 
het goed wordt uitge-
speeld wint wit ongetwij-
feld. Jammer…maar liep 
toch iets anders 
 11-1�  �2.�1-37 05-10  
�3.30-25 1�-21  ��.25-20 
10*30  �5.35*2� 18-23
��.2�*22 21*23 en de 
stand is nu 3 om 3

comPuterProgramma 
luSoriS bijna 
verSlagen…

 �7.�5-�0 23-29  �8.�0-35 
13-19  �9.35-30 en lusoris 
kan alleen maar een schijf 
offeren 29-3�  50.30*39 
19-2� 51.39-33 en weer 
moet lusoris een schijf 
offeren 2�-31  52.37*2� en 
met een riante voorsprong 
gaat Wiersma de laatste 
fase in 2�-30  53.2�-21 
30-35  5�.21-17 35-�0  
55.17-11 �0-�� 5�.11-0� ��-
�9  57.32-28 �9-35 lusoris 
dwingt Wiersma nu tot 
58.33-29 35-08 en nu moet 
Wiersma wel offeren 59.29-
23 08*38  �0.0�-01 38-1�
�1.01-0� 1�-21  �2.23-19 
21-03  �3.0�-01 03-09  
��.01-29 09-0� en Wiersma 
geeft remise.

Door de drie-damzetten-
regel mag hij nog maar 1 
keer met de dam spelen 
waardoor een doorbraak 
niet meer mogelijk is. 
na de partij werd er 
nog druk gezocht naar 
een winstvariant in het 
drie-om-drie eindspel 
door ondermeer Harm 
Wiersma, maar hoe er ook 
werd gezocht, winst was 
in deze eindspelfase niet 
meer te behalen. Het lijkt 

misschien vreemd in dat 
een simpel ogend eindspel 
niet meteen duidelijk is 
hoe de uitslag wordt, maar 
zelfs lusoris kon lang geen 
duidelijkheid geven over 
de uitslag. 
Door de drie-damzetten-
regel in het Fries dammen 
heeft een eindspel van 1 
dam tegen een dam en 
schijf maar liefst 8 verschij-
ningsvormen, een vrije 
dam, of 1, 2 of 3 zetten 
mee gespeeld en dan is de 
stand nog afhankelijk van 
wie aan zet is. 
Dit maakt elk eindspel zeer 
gecompliceerd en zelfs 
voor de beste spelers (of 
lusoris) ‘a hell of a job’.

ps.: in het vorige nummer 
plaatste ik een probleem 
waar ik tot dusver geen 
oplossing voor heb mogen 
ontvangen. De vraag is 
nu: of het probleem is te 
moeilijk of het Fries dam-
men is te moeilijk, graag 
per e-mail reacties.Diagram 3

marten walinga
Buorren 10
8845 sg waaksens
martenwalinga@

hotmail.com

F r i e S
D a m m e n
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leen de rooij
Benonigaard 19
6831 Bl arnhem

l.de.rooij@xmsnet.nl

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

Diagram 1 
D. de ruiter

Diagram 2 
p.W. kliphuis

Diagram 7 
J. de bree

Diagram 9 
l. de rooij

Diagram 3 
H.J. van alphen

Diagram 8 
a. timmer

Diagram 10 
l. Faber

Diagram � 
a. v. d. stoep

Diagram 5 
D.v.d.berg  

Diagram � 
p. Jongeneelen

De eerste zes diagrammen hebben een punt van 
overeenkomst. u kunt dat niet weten, maar het 
zijn (mooie) problemen van anderen, die ook door 
mij zijn gemaakt. alleen had ik pech: de anderen 
waren eerder. 

Wat denkt u? Wilde ik plagiaat plegen? Van huis uit heb 
ik geleerd dat de mens geneigd is tot alle kwaad. als het 
zou lukken om ongezien iets van een ander te pikken, 
dan zou ik misschien de neiging niet kunnen weerstaan, 
maar…het komt altijd een keer uit.

ik weet nog dat ik als knulletje van vijftien jaar ontroost-
baar was toen ik hoorde dat het eerste probleem niet 
van mij maar van Dirk de ruiter was. Had ik eindelijk een 
probleem gemaakt waarmee ik mezelf overtrof en nu 
was een ander mij voor geweest. De tweede zet stelt een 
prachtig slagmechaniek in werking. “maar joh, je kent 
dit probleem toch wel,” schreef een collega-problemist 
(ik meen: Jan Vink uit utrecht) toen ik hem in een brief 
het tweede probleem liet zien. “Dat is het beroemde 
prijswinnende probleem van kliphuis uit 1931.” gelukkig 
werd publicatie op mijn naam voorkomen, want anders 
zouden er ernstige vragen over mijn integriteit zijn gere-
zen. max Douwes noemde dit het mooiste damprobleem 
dat ooit was gemaakt. toch zette ik het zelf binnen een 
kwartier op het bord. Wie begint met de eindstand en de 
voorafgaande eindslag komt bijna automatisch bij deze 
stand uit. Had ik het probleem ooit eerder gezien en was 
het blijven ‘hangen’ in mijn onderbewuste?
Hetzelfde geldt voor de derde stand. Wie begint bij de 
eindstand en dat wil realiseren met witte schijven, komt 
allicht bij dit probleem uit. bij het vierde probleem is de 
anticipatie minder vanzelfsprekend. Vijf jaar nadat arie 
het probleem in het Veluws nieuws (dec.1970) publi-
ceerde, kwam ik er mee voor de dag in De problemist 
(dec.1975).
nummer vijf is heel recent nagebootst. toen ik van mijn 
vakantie (zomer 2007) terugkwam, controleerde ik in de 
probleemdatabase mijn pasgemaakte problemen. Deze 
stand had Dick van den berg eerder ontdekt. 
Diagram � laat ons het meest nagemaakte probleem 
zien. piet Jongeneelen was in 1931 de eerste die het liet 
plaatsen. Het idee ligt kennelijk zo voor de hand, dat 
nog 13 anderen (waaronder ikzelf) hem navolgden.
iedere problemist weet dat het onvermijdelijk is dat 
er op bekend terrein wordt geploegd. Hoe kleiner de 

stand, hoe groter de kans. De “pakkans” is overigens 
aanzienlijk. in de begintijd van de problematiek lag dat 
kennelijk anders. Diagram 7, waarin u kunt genieten van 
de technische vaardigheid van een blinde dammer, werd 
in januari 1919 in Het Damspel geplaatst. precies vijf 
jaar later kwam zijn clubgenoot D. bosma met hetzelfde 
probleem in dezelfde rubriek. “schande,” riep menigeen. 
“bosma heeft plagiaat gepleegd.” De verdachte stond 
echter bekend als een integer persoon, waarvan je zo’n 
wandaad niet zou verwachten. philip de schaap nam 
bosma in bescherming en verdedigde hem tegen onge-
oorloofde aanvallen. 

tegenwoordig is men voorzichtiger met beschuldigingen 
van plagiaat. De enige keer in de geschiedenis dat er vol-
doende grond voor leek te zijn, betrof het de bekende 
problemist geo van Dam, die een aantal russische eind-
spelen van het kleine bord op het grote had overgezet, 
zonder de namen van de auteurs te vermelden. recent 
heb ik daarover een artikel geschreven in het WCDa-
magazine. Hoewel het bewijs onomstotelijk leek, waren 
er vrienden (o.a. ben springer) die niet in de schuld van 
deze gerenommeerde problemist konden geloven. soms 
kan men de schijn en de statistiek tegen hebben. lucia 
de b. weet er alles van. Zelfs na haar proces met ogen-
schijnlijk onomstotelijke bewijzen ontstaat er naderhand 
nog twijfel. 

De nummers 8 t/m 10 zijn nieuwe problemen. arjen 
timmer bewerkt een motiefje van keller. in diagram 9 
denkt zwart de buit al binnen te hebben, terwijl de stand 
van het voortreffelijke probleem 10 ons enigszins scheel 
aankijkt.
onder de oplossers van de tien problemen wordt een 
prijs van € 25 of een jaarabonnement op Hoofdlijn 
(10 nummers, e 37,50) beschikbaar gesteld. 

oplossingen april 2007 
Helaas hebben de dames het massaal laten afweten, hoe-
wel ik ze nadrukkelijk had uitgedaagd. De enige die iets 
van zich liet horen, was onze eindredacteur astrid van 
der stelt, die zich van haar voortrekkersfunctie bewust, 
mij enkele oplossingen toestuurde.
1. 21,2,29. Vierkantje van Van der meer
2. 382! �1,27,33,10,3,��
3. 31,�0,8,��,31,�0,27,19,5(29)1�,�2
�. 23,3,2�(��)�0,12(�)7

oproep aan 
problemisten
Stuur mij een mooi pro-
bleem waarmee een ander 
u is voor geweest.

Sorry
Het is buitengewoon 
hinderlijk als diagrammen 
onoplosbaar zijn doordat 
ze fouten bevatten. Dat 
was helaas het geval in de 
vorige rubriek. In diagram 
5 moet er een zwarte schijf 
op 25 worden bijgeplaatst 
en in diagram 7 moet 
schijf 16 verhuizen naar 
26. Excuses. Ik ben me 
ervan bewust dat zoiets 
het bezoekersaantal van 
deze rubriek negatief kan 
beïnvloeden.
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v r o u w e n
P a g i n a

tamara tansykkuzhina is 
opnieuw wereldkampioen 
bij de vrouwen geworden. 
Ze nam de titel in het 
russische Yakutsk over 
van europees kampioene 
Darya tkachenko. De derde 
plaats was voor de russi-
sche marfa Danielova. nina 
Hoekman werd vierde. na 
een goede start, met een 
overwinning op oud-we-
reldkampioene Zoja golu-
beva, had ze in het midden 
van het midden van het 
toernooi een terugslag. 
Door een eindsprint wist 
ze toch nog bovenin te 
eindigen, maar het was 
niet genoeg voor een podi-
umplaats. Vitalia Doumesh 
werd elfde. Zij ontving de 
trofee Weiss voor het beste 
eindspel. een fotoverslag 
van Vitalia.

wk vrouwen yakutsk land Pt 
1 tamara tansykkuzhina  rusland 21
2 Darya tkachenko  oekraïne 20
  marfa Danilova  rusland 20
� nina Hoekman  nederland 18
  Zoja golubeva  letland 18
  irina paskevitch  Wit-rusland 18
7 elena milshina  rusland 17
  matrena nogovitsyna  rusland 17
9 olga balthazi  oekraïne 1�
10 anastasiya krasnova  rusland 15
11 Vitalia Doumesh  nederland 13
12 ludmiila litvinenko  oekraïne  11
13 piret Viirma  estland 10
  sandui sarantsetseg  mongolië 10
  laima adlyte  litouwen 10
1� bella siegal moldavië �

5. 12(18)�0�,393,�,31,37. b.o. 12(18)31,15
�. 2�,30,2�,�,2. guerra. aardige meerslagen van de 
guerraspecialist
7. 350,�0,23,31,32,�,15,35(30)10,�� een schitterend 
plaatje met een goede oplossing.
8. 28,10,38,23,30,3,11,2. guerra. De oplossing zit niet 
alleen goed verborgen maar is ook zeer fraai, zo vond 
men.
9. 39,238,338,10,28,31,11,21,�,3�(30)9,�� Zo werkt de 
jonge generatie: goede problemen met aandacht voor 
mooie standen.
10. 327,228,282,23,2,5,3 max Douwes (13)129�0, 
3�,13)�3. men vond dit een fraaie compositie.

Het jaarabonnement op Hoofdlijn werd gewonnen 
door r.Winkel uit oude bildtzijl. proficiat!

tamara tanSykkuzhina 
werelDkamPioene

De reizende ster van het Yakutse 
dammen, derdeprijswinnares 
van het WK Marfa Danilova, 
antwoordt op de vraag, hoeveel 
damtrainingen heeft ze per week: 
drie keer anderhalf uur per dag. 

De Yakuten eren de zon 
tijdens het nationale feest.

De Nederlandse delegatie. 
Coach Ron, Nina en Vitalia 
(vrnl) tijdens het vieren 
van de Yakutse nationale 
feestdag op 23 juni.

Dammen is heel populair in 
Yakutia en het WK dames 
had dan ook heel veel 
publiciteit. Deze affiches 
met portretten van Vladi-
mir Ptitsyn en de zestien 
deelneemsters waren door 
de hele stad geplaatst.

Aankomst bij het vliegveld van Yakutsk. Een warm 
ontvangst van deelneemsters en hun trainers met brood, 
zout en kumis (plaatselijke drank, gemaakt van paarden-
melk) bij de trap van het vliegtuig.

kijk oP Dammen
sijBrand van eijk



harry de waard
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DamZ!
in de komende uitgave van Damz!
•  europees kampioen bij de welpen 

martijn van ijzendoorn
•  veelvoudig nederlands kampioene 

gerlinda Schaafsma
•  amsterdammers kees thijssen en 

gilles yeung
• en meer!

jeugdleiders: deel dit blad uit tijdens 
het schooldamtoernooi! het is tegen 
verzendkosten verkrijgbaar bij het 
bondsbureau van de knDb, tel. 026-
4952309 of bondsbureau@kndb.nl. 

g.Draaisma – j.Stokkel 
0-2, barnsteentoernooi, 
02-05-2007
3�.�9-�3 19-2� 37.39-33 18-
23 38.29x1� 2�-30 39.35x2� 
20x29

r.boomstra – c.de jong 
2-0, barnsteentoernooi, 
05-05-2007
28.17-21 29.�2-37 21x32 
30.30-2� 19x30 31.31-27 
22x�2 32.33x22 18x27 
33.�8x17 11x22 3�.�0-35 

b.Provoost – a.van 
berkel 0-2, knDb-beker, 
23-06-2007
31.�3-39 1�-20 32.25x1� 
19x10 33.28x30 18-23 
3�.33x2� 23-28 35.32x23 
21x�5 3�.2�-21 1�x27 
37.31x22 17x19 38.2�x2 11-
1� 39.2x11 1�x7 

Diagram 2
28.17-21?

Diagram 3
31.�3-39?

Diagram �
2�.33-29?

Diagram 1
3�.�9-�3?

Diagram �
1�.5-10?

Diagram 7
1�.27-22?

Diagram 8
�3.12-17!

Diagram 5
20.1-7?!

Diagram 10 
31.�1-37?

Diagram 11
12.�1-37?

Diagram 12
28.�3-39?

Diagram 9
25.21-1�?

g.zalitis – P.wielemout 
0-2, Salou, 22-05-2007
2�.33-29 23-28 27.32x23 18-
22 28.27x20 15x35 29.3�-29 
35-�0 30.�5x3� 30x37 
31.31x�2

P.Steijlen – S.borochow 
1-1, Salou, 22-05-2007
20. 1-7 21.28-23 19x28 
22.37-31 3�x27 23.39-3� 
28x39 2�.38-33 39x28 
25.30-2� 20x29 2�.3�x1 13-
18 27.1x10 5x1�

b.woolschot – h.kalk 2-0
Salou, 23-05-2007
1.3�-29 17-21 2.�0-3� 21-2� 
3.�5-�0 11-17 �.32-28 17-21 
5.38-32 7-11 �.�3-38 11-17 
7.�9-�3 �-11 8.28-22 17x28 
9.33x22 18x27 10.31x22 
20-25 11.32-28 15-20 12.39-
33 12-17 13.��-39 19-2� 
1�.29-23 1�-19 15.23x1� 
10x19 1�.37-32 5-10 17.32-
27 21x23 18.33-28 23x32 
19.38x27 17x28 20.3�-31 
2�x37 21.�1x5

j.zijlstra – w.vrijland 0-2
Salou, 23-05-2007
1.32-28 17-21 2.37-32 11-
17 3.�1-37 21-2� �.3�-30 
17-21 5.30-25 7-11 �.�0-3� 
12-17 7.�5-�0 17-22 8.28x17 
21x12 9.33-28 11-17 10.39-
33 �-11 11.��-39 1-� 12.50-
�5 18-22 13.31-27 22x31 
1�.3�x27 17-21 15.��-�1 
12-18 1�.27-22 18x27 17.28-
23 19x28 18.33x31 21-27 
19.31x22 2�-31 20.37x2� 
1�-19 21.25x23 13-18 
22.22x13 8x��

v.Doumesh – 
D.tkachenko 0-2
wk vrouwen, 17-06-2007
�3.12-17 ��.35-30 2�x35 
�5.27-21 17-22 ��.28x17 23-
28 �7.33x22 7-12 �8.17x8 
2�x�8 0-2

D. van Schaik Sr. 
– r.heusdens 0-2
Delft kennisstad open, 
03-07-2007
25.21-1� 18-22 2�.38-33 19-
2� 27.29x20 22-27 28.31x11 
2-8 29.11x13 9x�7 30.20x9 
3x1� 

b.van engelen – 
e.holstvoogd 0-2
Delft kennisstad open, 
04-07-2007
31.�1-37 27-31 32.3�x27 
22x�2 33.�8x37 19-23 
3�.28x19 17-21 35.2�x17 
18-22 3�.17x28 20-2� 
37.29x20 25x�1

w.hoek – r.boomstra 0-2
nk aspiranten, 10-07-
2007
1.33-29 1�-21 2.31-2� 11-1� 
3.39-33 7-11 �.��-39 1-7 
5.50-�� 20-25 �.32-28 19-
23 7.28x19 1�x23 8.33-28 
23x32 9.37x28 10-1� 10.39-
33 1�-20 11.28-23 21-27 
12.�1-37 27-31 13.3�x27 
17-21 1�.2�x17 12x�1 
15.23x1 �-10 1�.�7x3� 13-
18 17.1x23 25-30 18.3�x1� 
10x50

m.koopmanschap 
– P.Steijlen 0-2
nk junioren, 06-07-2007
28.�3-39 2�-30 29.35x2� 15-
20 30.2�x15 25-30 31.3�x25 
21-27 32.31x22 �-10 
33.15x� 2-7 3�.�x18 12x�5
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Door JoHan kraJenbrink

keuzeplaatsen, waarschijn-
lijk een goed idee dat ik 
daar eens over ga schrijven. 
Waarom:  
*  soms weet men niet 

waarom er keuzeplaat-
sen zijn. 

*  soms weet men niet wie 
er kiest. 

*  soms weet men niet 
welke argumenten ge-
bruikt worden. 

waarom wel of waarom 
niet keuzeplaatsen?
een principieel standpunt 
is: helemaal geen keuze-
plaatsen, gewoon altijd 
spelen en altijd afvaar-
digen/plaatsing op basis 
van een eindstand en die 
eindstand liegt nooit. Dit is 
helder en dit is zeer goed 
verdedigbaar en dit zal 
veel sporters terecht aan-
spreken. Waarom dan toch 
keuzeplaatsen binnen de 
knDb? omdat de werke-
lijkheid soms ingewikkeld 
is. een argument is bijvoor-
beeld ‘een topspeler wil te-
rugkomen in persoonlijke 
wedstrij-den’ (alternatief: 
onderaan beginnen) òf 
‘een uitzonderlijk talent 
een duwtje geven’ (alter-
natief: onderaan beginnen) 
òf ‘sterke internationale 
afvaardiging’ (alternatief: 
eindstand).  
Het is de bedoeling van 
de knDb om een goed 
evenwicht te hebben tus-
sen spelen en kiezen. Het 
is ook de bedoeling om, 
doorgaans, voorzichtig te 
zijn met keuzeplaatsen. 
maar soms niet, soms 
moet je durven met een 
keuzeplaats! soms komen 
er ook keuzeplaatsen bij: 
voor het grote ek jeugd 
2007 is gekozen dat de Ct 
(Commissie trainingen) de 
derde speler in iedere cate-
gorie kan kiezen. Dat heeft 
ondermeer als achtergrond 
dat we willen voorkomen 
dat iemand zich plaatst en 
vervolgens toch van plan 
is te stoppen met dammen 
(de werkelijkheid is soms 
ingewikkeld). Dat heeft 
ook als achtergrond dat we 
erkende talenten als pim 
meurs of roel boomstra 
hoe dan ook mee willen 
nemen naar het ek jeugd 

2007, ook als ze bijvoor-
beeld ziek zijn bij het nk 
2007. De werkelijkheid 
is soms ingewikkeld. in 
iedere sport is het zoeken 
naar een evenwicht tussen 
spelen en kiezen. schaat-
sen is een mooi voorbeeld: 
voortdurend zoeken naar 
het evenwicht tussen eind-
stand en een beschermde 
status van bijvoorbeeld 
nederlandse wereldkampi-
oenen. 

wie kiest?
Wie kiest er eigenlijk? De 
zogenaamde Ct (Com-
missie trainingen) maakt 
die keuzes (vroeger: Cto). 
Waarbij het oordeel van 
de passende centrale 
trainer zwaar weegt in 
een overleg met mij, de 
coördinator talentontwik-
keling en topsport. Het 
is nooit een keuze van 
één persoon. Doorgaans 
gaat er zwaar overleg aan 
vooraf, bijvoorbeeld bij 
de keuzeplaatsen voor 
de halve finale senioren 
algemeen. 

argumenten voor een 
keuze
er zijn in de praktijk veel 
argumenten die mee-
spelen in een keuze. Het 
is moeilijk om vooraf te 
zeggen dat een bepaald 
argument altijd zwaarder 
weegt dan een ander 
argument. De waarde van 
een argument verschilt 
soms ook in de tijd: voor de 
halve finale senioren alge-
meen gold lange tijd dat 
wezenlijk was of iemand 
net was uitgeschakeld in 
de provincie. nu geldt al 
een paar jaar zwaarder of 
iemand ook de potentie 
heeft om op korte termijn 
de finale te halen of zelfs 
meer. een argument dat in 
de loop van de jaren wel 
altijd erg zwaar heeft mee-
gewogen en ook zwaar zal 
blijven meewegen: traint 
een speler via de knDb. 
een ander helder en tast-
baar argument is iemands 
rating. Het wordt natuur-
lijk lastig als de argumen-
ten ongeveer in evenwicht 
lijken. Dat zijn moeilijke 
keuzes. moeilijke keuzes 
zijn ook die keuzes waarbij 
hoofdargumenten botsen. 

Voorbeeld: iemand is erg 
sterk (rating, behaalde 
prestaties), maar wil niet 
trainen. in deze moeilijke 
gevallen wordt een beslis-
send argument ook het 
gevoel van de trai-ner(s) 
en van de coördinator. Het 
gevoel welke speler succes 
behalen kan, nu of in de 
toekomst. Dat gevoel is 
soms wat moeilijk uit te 
leggen en is daarom voor 
de betrokkenen soms ook 
lastig te accepteren. 

gedoe 
keuzeplaatsen geven soms 
discussie (vaak ook niet 
trouwens!). een keuze-
plaats is een mooi ding als 
je hem krijgt. als je hem 
niet krijgt, en je begrijpt de 
keuze voor een ander niet, 
dan is het een vreselijk 
onding. Dit is een altijd 
terugkerende discussie: de 
keuzeplaatsen geven te 
veel gedoe, het kost te veel 
energie en het lijkt niet 
transparant genoeg. Dit 
kan een reden zijn om te 
stoppen met keuzeplaat-
sen. Het start ook met het 
vertrouwen in de Ct. is er 
voldoende vertrouwen in 
de expertise van hen die 
zorgvuldig proberen te 
kiezen.  

voorbeelden
ik geef voorbeelden van 
keuzeplaatsen die mak-
kelijk en moeilijk waren in 
mijn ogen:
*  team knDb, onder lei-

ding van coach rob Clerc, 
speelde team knDb eind 
200� in senegal het Wk-
landenteams. op twee 
manieren is gekozen. ten 
eerste kregen alexan-der 
baljakin, gérard Jansen 
en kees thijsen een be-
schermde status op grond 
van internationale pres-
taties. Het werd moeilijk 
toen baljakin niet mocht 
spelen voor nederland. 
er is toen gekozen voor 
erno prosman als derde 
speler. een gedachte was 
dat prosman de mogelijk-
heden heeft om in moei-
lijke omstandigheden 
effectief te kunnen zijn. 
Duidelijk zal zijn dat deze 
keuzes moeilijk waren. 
Duidelijk zal zijn dat het 
alternatief simpelweg de 
eindstand van het laatste 
nk was. De vierde plaats 
van team knDb kan de 
conclusie geven dat de 
twee genomen keuzes 

fout zijn uitgepakt. men 
kan ook zeggen dat de 
russen bijna verslagen 
waren... 

*  HF senioren 2007, met 
bijvoorbeeld keuzeplaat-
sen voor pieter steijlen 
en roel boomstra. Dit 
vond ik zelf makkelijk. 
twee talenten die willen, 
twee talenten die fors 
gesteund worden door 
de knDb, twee talenten 
die perspectief hebben 
verdienen een duwtje in 
de goede richting. 

*  Wk aspiranten 2007 vond 
plaats vóór ons nk 2007. 
Daarom werden we ge-
dwongen te kiezen (dat 
komt ook voor). We ko-
zen voor roel boomstra, 
Frerik andriessen en ri-
chard bos. De eerste twee 
vind ik zelf makkelijk. De 
keuze voor richard bos 
was moeilijk, een concur-
rent was bijvoorbeeld 
Casper remeijer. na een 
lang gesprek hebben Cat 
trainer alex mathijsen en 
ik gekozen voor richard 
bos. 

*  ek aspiranten meisjes 
2007, bij de meeste jeugd 
nk’s is de keuze gevallen 
op ‘gewoon’ de nummer 
drie. bij de meisjes aspi-
ranten niet: rebecca van 
beek zit niet op de cen-
trale trainingen en niet in 
talentontwikkeling. Dat 
was het argument om 
haar niet te kiezen. 

*  ek aspiranten jongens 
2007, vond ik relatief 
makkelijk. Door over-
macht kon Frerik andries-
sen niet de halve finale 
spelen en dus ook geen 
finale. Duidelijk vonden 
wij dat Frerik op het ek 
hoort (speelkracht). Dus 
wij kozen voor hem. 
maar wéér was Casper 
remeijer de ongelukkige 
met zijn derde plaats op 
het nk aspiranten 2007.

conclusies
De conclusies zijn, waar-
schijnlijk, gekleurd door 
mijn mening:
1.  Wij moeten kiezen, soms 

is dat nodig.
2.  Wij moeten kiezen voor 

spelers die gemotiveerd 
zijn.  

3.  Wij moeten soms ver-
trouwen op het gevoel 
van de trainers.

�.  Wij moeten niet bang 
zijn voor discussie over 
keuzes.

talentontwikkeling 
en toPSPort 2007

na zwarts eerste zet ziet 
de stand er als volgt uit: 
zie diagram 9.

Diagram 9
auteur : andreas 
kuyken , basel � januari 
1985.

inderdaad geldt hier: 
wit speelt en wint! 
Zo werkt wit naar de 
winnende sleutelstand 
toe: 1.2�-21!! 17x37  
2.27-22! 23x12  3.�7-�2 
37x�8  �.29-23! �8x30  
5.35x2�!!! Zie diagram 
10.

Diagram 10

ook hier is het kunst-
werk volbracht! Zwart, 
aan zet, geeft het op!

oplossing van het 
uitdagende vraagstuk! 
(pagina 18)
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De ladderstand
158 punten: petra van de 
groep
15� punten: thijs van den 
broek
152 punten: benjamin 
guicherit, anne molenaar, 
Hugo molenaar, andré de 
raad
1�8 punten: rené alder-
liesten
1�5 punten: Conall sleutel
1�2 punten: roald looge
1�0 punten: benjamin 
pruijs
129 punten: John b. reade
12� punten: romke panstra 
en Ysbrand panstra
120 punten: lotte aleven, 

ester van muijen, ritchie 
Wijnker
115 punten: stephan de 
boer
10� punten: Henk van 
keulen*
10� punten: steven man-
ders, Johan ottens*, ruth 
scholten, simon Verste-
gen*
100 punten: tobias pohan 
simandjuntak
97 punten: Wouter van 
der klis 
9� punten: ivar Jansen, 
richard kempen, martijn 
de leeuw 
95 punten: Jhonatan van 
den Hoorn en tom Janmaat

oplossingen serie 19
217. 1.27-22 18x27  2.3�-30 25x3�  3.�0x1�
218. 1.27-22 17x28  2.35-30 25x3�  3.�0x18 13x22  �.32x1
219. 1.3�-30 25x3�  2.�0x18 13x22  3.37-31 2�x28  �.39-3� 28x30  5.35x2
220. 1.27-22 17x28  2.32x1� 20x9  3.3�-30 25x3�  �.39x�
221. 1.28-22 18x3�  2.3�-30 25x3�  3.�0x9 3x1�  �.37-31 3�x27  5.32x3
222. 1.3�-30 25x3�  2.�0x18 13x31  3.33-29 2�x�2  �.�8x�
223. 1.27-21 2�x17  2.3�-30 25x3�  3.�0x18 13x22  �.32-27 22x31  5.28-23 19x28  �.33x�
22�. 1.2�-21 17x2�  2.27-22 18x27  3.32x21 23x�3  �.39x�8 2�x17  5.3�-30 25x3�  �.�0x7
225.  1.27-22 18x27  2.32x21 23x�3  3.21-17 12x21  �.�2-38 �3x32  5.33-29 2�x33  �.35-30 

25x3�  7.�0x7 en wit wint het eindspel. bijvoorbeeld 7…�-11  8.7x1� 19-23  9.1�-
11 23-28  10.11-7 28-32  11.7-2 13-18  12.2-7 18-22  13.7-11 22-27  1�.11-1�

22�.  1.28-23 19x28  2.33x22 17x28  3.3�-30 25x3�  �.39x19 1�x23  5.38-32 28x39  �.�0-
3� 39x30  7.35x2

227.  1.28-22 17x28  2.32x1� 9x20  3.27-22 18x27  �.37-31 27x3�  5.�7-�1 3�x�7  �.33-29 
�7x2�  7.3�-30 25x3�  8.39x�

228.  1.22-17 zwart kan nu op twee manieren slaan 
• 1…12x21  2.3�-30 25x3�  3.�0x18 13x22  �.28x2� 
• 1…11x22  2.28x17 12x21  3.3�-30 25x3�  �.�0x18 13x22  5.33-29 2�x33  �.39x2�

Spelregels voor de 
laddercompetitie: 
•  inzenden voor 1� oktober 

anders tellen je oplossin-
gen 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.

Zaterdag 3 november is het weer zover. Dan wordt de jaarlijkse selectiedag gehouden voor de Centrale Pupillen 
Training. De sterkste pupillen van elke provincie maken op deze dag een heleboel testen. En de allerbesten worden 
uitgekozen om deel te nemen aan de CPT in 2008. De testen gaan bijvoorbeeld over het eindspel en het positiespel. 
Maar er staat natuurlijk ook een combinatietest op het programma. Een gedeelte van de combinatietest van vorig 
jaar zie je in deze serie. Als jij ook naar de selectiedag toegaat, dan kun je nu alvast oefenen. Veel succes en plezier 
met het oplossen!

opgaven serie 20:

De test van de selectiedag

Diagram 229 Diagram 230 Diagram 231 Diagram 232

Diagram 233 Diagram 23� Diagram 235 Diagram 23�

Diagram 237 Diagram 238 Diagram 239 Diagram 2�0
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9� punten: niels Verboon
93 punten: kaspar Heij-
nen*
92 punten: max Vierhout
91 punten: Dirk-Jan Dek-
ker, Jaco Hardenbol, Corné 
leeuwestein, timon stolk
89 punten: bas van berkel
8� punten: Jesse van beek, 
bastiaan de gunst, Jannes 
kromhout, ronald neijen-
huis, brenda van Voorthui-
zen*
83 punten: Joris ketelaars 
en aswin Witte
81 punten: a. Finders
79 punten: Dennis de Wit
7� punten: Casey van 
beek*
7� punten: Joey nijstad*
72 punten: bas van den 
broek* en thijs spreen 
brouwer
70 punten: elbert v.d. 
bunt*
�9 punten: gerwin schim-

mel en larissa schimmel
�1 punten: arwin lammers 
en Harmjan lammers
�0 punten: michelle rou-
mans, lonneke standhardt, 
Wencke standhardt, laura 
timmerman
59 punten: Colinda adams, 
miranda adams, thomas 
van der klis, Dylan van 
schie, rik Verboon* 
57 punten: bart turken-
burg* en thijs Wisse*
5� punten: elle straatman
�8 punten: nico van enge-
lenhoven, sanne Hoks-
bergen, matthias timmer, 
Fu-lai de Wit
�7 punten: sander van den 
broek en alex ketelaars
�� punten: roel v.d. Hek
�2 punten: lisa aleven en 
noortje van den brink
�1 punten: marjan van 
maurik
�0 punten: maaike kamer

39 punten: anna kosters 
en adriaan molendijk
37 punten: Judith van 
roekel*
3� punten: lars knol, 
gerben van steenbergen*, 
koen van Zon
35 punten: Denise van Dam 
en arie v.d. Weteringh
3� punten: guido v.d. 
burgh*, michiel torn, mar-
tin de Vink
33 punten: Jan langeveld
32 punten: gérard straat-
man
30 punten: Darius lamo-
chi* en Wesley lichten-
donk*
28 punten: Jonathan Ver-
stegen*
2� punten: Wout aleven, 
pepijn van den brink, luuk 
gerritsen, max gerritsen, 
Heleen groenenberg, mark 
looman, roald straalman, 
anne Wouda, niek van 

Zoelen 
22 punten: Jan Jaap de 
Heer 
21 punten: rick Hartman 
en patrick van der Vlist
19 punten: raoul bruens
18 punten: ismaël moor-
rees* en rafaël moorrees*   
1� punten: sander beltman 
en sarah lamochi*
13 punten: Wilco ten Caat* 
en Jan kroeze 
12 punten: thijs alder-
liesten, Jeroen Cremers, 
Jan groenendijk, Folkert 
Jansen, mara langeveld, 
marco de leeuw, anne 
schippers
11 punten: bert aal-
berts*, Henri adams, brun 
bergsma, maarten van 
nieuw amerongen, Jasper 
Verhoef
10 punten: roy de bruin, 
martijn van iJzendoorn*, 
rutger oskam*

9 punten: saraya lamochi*, 
alex moorrees*
7 punten: soraya moor-
rees*
� punten: F. moorrees*
5 punten: ron ten Caat* en 
sjaak ten Caat* 

De zes(!) prijswinnaars 
zijn Petra van de groep, 
thijs van den broek, 
benjamin guicherit, 
anne molenaar, hugo 
molenaar en andré 
de raad . van harte 
gefeliciteerd! het prijsje 
krijgen jullie binnenkort 
toegestuurd. 

johan krajenBrink
piet heinstraat 45
6512 gs nijmegen
(024) 360 38 05

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

Een nieuw damboek is per defi nitie een heuglijk feit. Het wordt helemaal bijzonder als het is 
uitgegeven door een echte uitgeverij. Veel damboeken worden namelijk in eigen beheer de wereld 
ingebracht. Het boek is uitge geven door Tirion en bestel het daarom gewoon bij de boek handel. 
Tirion is binnen het dammen bekend door de serie Dammen in opbouw van het drietal Wiersma, 
Scholma en Van der Kooij. Het nieuwe boek heet Oom Jan leert zijn neefje dammen en is van 
Tjalling Goede moed. 

ik vind dat er in damrecensies ook 
gemop perd mag worden. Dus laat 
ik eerst beginnen met lichte kri tiek: 
ik mis uitleg over hoe het zit met de 
aller eerste oom Jan en deze tweede 
oom Jan. op de mooi ge kleurde 
omslag staan behalve de namen van 
tjal ling goede moed ook die van 
albert loon en bene dictus springer. 
maar in het boek is er verder geen 
uitleg hoe het zit met die loon en 
die sprin ger. is dat te snappen voor 
de hedendaag se dammer? of is het 
een knipoog naar de kenner? over 
tjalling goedemoed staat trouwens 
óók niets, maar die is bij de dam-
mers natuurlijk bekend genoeg. 
maar als er op een breder publiek 
gemikt wordt, dan waren wat 
woorden over de schrijver toch wel 
passend geweest? 
nog even tjes door met zeuren: ik 
heb de eerste oom Jan er natuurlijk 
bijgepakt, en als ik het goed zie is de 
enige over een komst tussen de twee 
boe ken na tuurlijk de titel èn het 
idee dat oom Jan zijn neefje mee-
neemt door de wereld die dammen 
heet. Want goedemoed geeft verder 
een geheel eigen invulling, zowel 
dam technisch alsook wat betreft de 
dialogen tussen zijn oom Jan en zijn 
neefje roy. 
enfi n. Wat vind ik verder? ik heb het 
boek met veel plezier gele zen. tot 

mijn verbazing kwam ik ook goed 
gekozen nieuwe termen tegen, zoals 
‘afrikaanse plakker’, ‘boog zet’ en 
‘ren tezet’. of heb ik niet opgelet en 
zijn deze termen vol strekt normaal? 
Wil je nu weten wat dat allemaal is, 
dan koop je gewoon goede moeds 
boek. 

goedemoed blijft als schrijver tame-
lijk onzicht baar, maar soms eventjes 
niet, want als ik het wel heb is `de 
voor stop per’ immers zijn uitvinding. 
Daar kon een dialoog over voetbal-
len en Jaap stam slim aan gekop peld 
worden. over de dialogen gespro-
ken: ik vind ze soepel, begrij pelijk 
en ook leuk. 
maar: is het een aanbeve ling dat 
ik de dialogen goed vind? Want 
lastig met boeken voor beginners is: 
welke leef tijd heb je voor ogen? of 
begin ners van jong tot oud? neefje 
roy heeft het over `vet’ en `cool’ dus 
dat zegt wel wat. Hoe dan ook: dat 
doelgroepgedoe is niet goed op te 
lossen. 

een ander traditioneel moeilijk punt 
met begin nersboe ken: hoe snel/
langzaam ga je? als je alle begin ners-
boeken van de laat ste dertig jaar 
naast elkaar legt dan zie je dat de 
meeste boeken graag snel willen. 
Dat is logisch: al die herha lingen 

met dertig 
hielslagjes zien 
er gewoon niet 
uit in een boek. 
Het is natuur lijk 
leuker om een 
zo compleet mo-
gelijk damboek 
te maken met 
aandacht voor 
alles. Dat vind ik 
zelf als lezer ook 
het leukste. 

Daarom heb ik 
het boek van goe-
demoed ook met 
plezier gele zen: ik 
ben erg benieuwd 
welke keuzes er 
gemaakt worden 
wat betreft openin-
gen, middenspel, 
eindspel, verhalen 
over de damwereld 
en ga maar door. 

Voor een beginner lijken mij de stap-
pen wat groot. Heeft oom Jan dat 
niet in de gaten als trainer? Jawel, 
oom Jan zorgt dat neefje roy veel 
meer doet: school dam men, de jeugd-
damclub en trai nen via Dam men tor. 
Zo is het boek ook een handleiding 
voor de moderne trainer!   

het boek van goe-

plezier gele zen: ik 
ben erg benieuwd 

wat betreft openin-

eindspel, verhalen 
over de damwereld 

Oom Jan leert zijn 
neefje dammen 
is verkrijgbaar 
bij boekhandel, 
warenhuis en de 
bondswinkel (zie 
www.kndb.nl).
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johan Bastiaannet
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1057 ax amsterdam
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e i n D S P e l

ter afsluiting van de 
tweede aflevering presen-
teerde ik in het juninum-
mer de fraaie tweede 
prijswinnaar in categorie 
C van wereldkampioen 
alexander Fedoroek. Het 
ligt dan ook voor de hand 
hier te vervolgen met het 
eindspel dat bekroond 
werd met de eerste prijs. 
en alweer betreft het een, 
op zo mogelijk nog hoger 
niveau staand, werkstuk 
van de moskoviet dat haast 
vanzelfsprekend gezegend 
is met een overvloed aan, 
niet zelden zeer fraaie, 
thematische varianten. 
Dit brengt natuurlijk wel 
met zich mee dat het in 
alle finesses doorgronden 
ervan voor de gemiddel-
de dammer zeker geen 
makkie zal zijn. al doet de 
prettig ogende positie van 
diagram 1 dit wellicht nog 
niet meteen vermoeden: 
De vijf zwarte schijven 
staan dicht opeen en kun-
nen elkaar zo tot steun 
zijn in de strijd die komen 
gaat. maar de afstand tot 
de verlossende damlijn is 
nog ver en zal één ervan 
die ongeschonden weten 
te halen? 

Diagram 1
A. Fedoroek, Rusland
Categorie C, 1e plaats

1.�7-38!
Het 2x1-eindspel na 1.�7-
33? levert niet meer dan 
remise op.
1…22-28 2.38-�9!
niet 2.�5-50? 2�-30! enz. 
met vrije doortocht van 
schijf 28 naar de damlijn. 
en evenmin 2.38-�3? 28-
33 3.�5-�0 2�-30 �.�3x25 
33-38 5.25-�8 29-33 enz. 

=. De tekstzet heeft de 
verdienste dat 2…28-33 nu 
kan worden beantwoord 
met 3.�5-50! 23-28 �.50-39 
enz. +.
2…29-33
Zo vervolgt Fedoroek de 
hoofdvariant. en die zal ik 
eerst bespreken alvorens 
uitvoerig in te gaan op 
zwarts enige maar zeer 
belangrijke alternatief 
2…2�-30.
3.�5x7!
na 3.�5x12? 33-39! wint 
wit niet meer, al zal ik 
hier niet ingaan op het 
waarom. 
3…33-39 �.7-2!
eerst �.7-11 28-33 en dan 
pas 5.11-2 levert niets op: 
5…33-38 �.�9x1� 2�-30 
7.2x35 39-�3 =.
�…28-32
of �…28-33 en nu best 
verrassend 5.�9-35! 39-�3 
(of 5…33-38 �.35-30 2�x35 
7.2x1�/32 35-�0 8.1�-11 �0-
�5 9.11-50 +) �.35-30 2�x35 
7.2x�9 +.
5.�9x27! 39-��
De auteursoplossing maakt 
geen melding van 5…2�-30 
�.2x35 +. toch zie ik dit va-
riantje dat uitmondt in de 
slotstand 39/D27,D35 zeker 
als een verdienste! 
�.27-13 19x8 7.2x�9 +.

een mooi en elegant winst-
systeem dat eerder ervaren 
zal worden als licht van 
toets dan moeilijk.  

nu terug naar de stand 
na 2.38-�9! van waaruit ik 
nog heb te laten zien hoe 
wit na 2…2�-30(!) te werk 
dient te gaan. Zet u schrap, 
want een beetje lastiger 
gaat het zeker wel worden: 
2…2�-30 3.�5-50! 29-33
op 3..30-35 �.50x11 29-3� 
wint, zoals Fedoroek aan-
geeft,  verreweg het snelst 
5.11-2 3�-�0 �.2x30! +.
�.50-�5! 33-39 
Dit is aanzienlijk scherper 
dan �…30-35 5.�5x7 (of 
slaan naar veld 12) 19-2� 
(5…35-�0 �.�9x8 28-32 en 
nu 7.8-2� of 7.7-1� of 7.7-
3� met eenvoudige winst) 

en nu het snelst �.7-�0 
enz. +.
5.�5x7!
alleen zo! slaan naar veld 
12 blijkt niet meer dan 
remise op te leveren, men 
zie: 5.�5x12? 19-2�! �.12-7 
28-33! 7.7-11 30-3� 8.11-� 
2�-30! 9.�9-32 39-�3! 
10.�x�8 3�-�0 11.�8x25 �0-
�5 =. overigens kan zwart 
deze remisepositie ook 
bereiken via 7…2�-29 en 
8…29-3�. 
5…19-2�
op andere zetten kan 
volgen:
1) 5…28-32 �.�9x1�/27 
39-�� 7.7-�0 ��x35 8.1�-7 
19-23 9.7x25 35-�0 10.25-39 
�0-�5 11.39-50 met nipte 
winst.
2) 5…30-35 �.7-2! 19-23 
7.2-7 39-�� 8.�9x�0! 35x�� 
9.7x�9 +. 
3) 5…28-33 �.7-3�! +.
�.7-11!
nu sorteert de tussenloop 
geen effect: �.7-3�? 39-��! 
(maar vooral niet �…39-
�3? 7.�9x19! +.) 7.�9x35 
30x39 8.35x32 39-�� =.
�…28-33 7.�9-32! (zie 
diagram 2)

Diagram 2
N. Sjelomentsev 1956

inmiddels is een befaamde 
positie uit de eindspel-
literatuur op het bord ge-
komen, al ruim een halve 
eeuw geleden ontdekt 
door de moskoviet nikolaj 
sjelomentsev (1899-1977) 
en, voorzover mij bekend, 
voor het eerst gepubliceerd 
in bulletin van de Centrale 
schaakclub van de ussr nr. 
2-1958. 
7…2�-29!
Deze zet maakt het wit 
net even wat lastiger dan 

7…30-3� waarop nogal 
voor de hand liggend wint: 
8.11-2 2�-29 (of 8…3�-�0 
9.2x�9 +) 9.2-11 3�-�0 
10.32-28 33x22 11.11x35 
29-33 (11. 29-3� 12.35-�� 
+) 12.35-30 33-38 13.30-�8 
+. en indien 7…30-35, dan 
8.11-�! 2�-30 (8…35-�0 
9.32-28 +) en nu fraai  9.32-
23! 35-�0 10.23x�5 33-38 
11.�x50 38-�2 (11…38-�3 
12.50-39 +) 12.�5-3� 30x39 
13.50x�7 +. 
merk overigens op dat de 
krachtzet 9.32-23! geen 
enkel uitstel verdraagt: na 
9.�-11? 39-�3! ontsnapt 
zwart nog net, hoe wit ook 
slaat.
8.11-2! 30-35 9.2-11 29-3� 
10.32-23!
ook hier de aangewezen 
krachtzet.
10…33-38 
of 10…35-�0 11.23-28 
33x22 12.11x35 3�-39 
13.35-�9 +.
11.11x50!
De strijd culmineert nu in 
een fraai slot van alexan-
der saveljev (187�-1937) 
dat al weer tachtig jaar 
geleden opdook in na 
Dosoege (= in de Vrije tijd) 
1927, welteverstaan op het 
kleine bord en in de vorm 
f�,h�,c3/Dd8,Dg1.
11…35-�0
anders 11…38-�2/�3 12.23x 
�0 35x�� 13.50x�7/�8 +.
12.50-�5! 38-�2/�3 13.23-29 
3�x23 1�.�5x�7/�8 Finito!

Ziehier een indrukwek-
kende verdieping van het 
op zich al zo rijke basisge-
geven van sjelomentsev! 
al is ze zeker niet de eerste 
die in de loop der jaren 
daarop is afgeleverd. Zo 
lanceerde kolman turiy, 
een al jaren geleden naar 
de Verenigde staten 
geëmigreerde oekraïner, 
in 1988 een prachtige �x2-
schijvenbewerking die zich 
tot mijn grote verrassing 
ook bleek te bevinden in 
het eindspelmanuscript dat 
Henk van alphen (1918-
1997), al in januari 1985, 
had overgedragen aan Han 

borgman die vervolgens 
mij in december 1988 een 
kopie ervan verschafte. 
ik zal dit hoogstaande 
schijveneindspel hier niet 
opnieuw voor het voetlicht 
brengen, dat is namelijk al 
vrij uitgebreid gedaan in 
mijn boek eindspelgehei-
men van H.J. van alphen 
(l’esprit, 1991). meer ter 
zake doet hier de dappere 
poging tot verdieping van 
Fedoroek zelf in de vorm 
van een inzending naar het 
internationale concours 
‘lietuva 1999’:

Diagram3
A. Fedoroek, Rusland
inzending ‘Lietuva 1999’

kom, laat ik maar meteen 
verklappen dat de auteurs-
oplossing een remiselek 
blijkt te bevatten:  1.��-50 
12-18 2.35-�9 18-23 3.50-�� 
2�-29! �.�9-21 29-3�! 5.21-
8 en nu doodleuk 5…23-
29! �.8x�3 29-3� 7.�3x30 
33-38 =. Fedoroeks bedoe-
ling was natuurlijk om na 
3…2�-30? �.��-�0 regel-
recht af te stevenen op de 
positie van sjelomentsev, 
met al haar toeters en 
bellen. Voorts waren door 
hem op de 1e en 2e zet 
diverse thematische varian-
ten voorzien, waarvan de 
volgende speciale vermel-
ding verdient: 1.��-50 12-
18 2.35-�9 18-22? 3.50-�� 
2�-29 �.��-35/�0 33-38 (na 
�…19-23 5.35/�0-�� verliest 
zwart toch kansloos) 
5.�9x33 28x39 �.35/�0-�9 +. 
Zowaar de Coup turc, een 
betrekkelijke zeldzaamheid 
in de eindspelcompositie!

mag dan het bestaan van 
dit incorrecte eindspel in 

Het eerste persoonlijke wereldkampioenschap

eindspelcompositie - 3
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wezen niets afdoen aan de 
absolute waarde van de 
eerste prijswinnaar van ca-
tegorie C, het is een factor 
die bij de jurering zomaar 
heel zwaar kan gaan we-
gen. niet dat daarvan ook 
maar iets te merken valt bij 
gerrit de bruijn (score: 85) 
en peter sjkloedov (score: 
77). maar zie nu de score 
van de derde jury rimas 
mackevicius - slechts 25 
punten – dat steekt wel 
heel mager daartegen 
af! mackevicius, destijds 
in de jury van ‘lietuva 
1999’, kénde natuurlijk dit 
incorrecte eindspel en zag 
daarin kennelijk voldoende 
aanleiding tot een nogal 
forse puntenaftrek. on-
danks dat eindigde het nog 
met kleine voorsprong op 
de eerste plaats! 
 
Helaas bevonden zich 
onder de 38 inzendingen 
naar het eerste (door mij 
hier als tweede behan-
delde) onderdeel van de 
pWCe, de schijvendressuur, 
geen eindspelen van de 
allerhoogste kwaliteit. en 
zo verrassend is dat ook 
weer niet, verzin maar eens 
iets met louter schijven 
op het bord dat nog niet 
eerder bedacht is en waar 
de vonken van afspatten! 
Vele deelnemers, van huis 
uit meer verknocht aan 
het ruigere werk met veel 
dammen op het bord, had-
den er zichtbaar moeite 
mee en kwamen niet 
verder dan vrij bescheiden 
constructies. Hier alvast 
enige voorbeelden van wat 
het geworstel met de schij-
ven zoal heeft opgeleverd:

Diagram 4

L. Witosjkin, Wit-Rusland
Categorie A, 13e plaats

in dit 3x3-eindspel van 
leonid Witosjkin wint wit 
als volgt:
1.�-1 �0-��
Zo gaat de hoofdvariant 
van de auteur inderdaad 
verder! maar ook na 1…�0-
�5 komt het niet tot lange 
strijd: 2.1-� 35-�0 3.�-33! 
30-3� (of 3…�0-�� �.50x39 
�5-50 5.29-2� 30x19 �.33-� 
+) �.33-38! 3�x23 5.38-�9 
23-28 �.�9x35 28-32 7.35-2� 
32-37 8.2�-�7 +.
2.50x39 30-3� 3.39x30 of 
29x�0 35x33 �.1-3� 33-38 
5.3�-�8 +.

De scores van de jury: 25 
– 15 - 10 (b – m - s)

Diagram 5
M. Stanovskyy, Hannover
Categorie A, 9e plaats

best aardig is ook het 
3x�-eindspel van moysey 
stanovskyy:
1.�8-�2 31-3� 2.23-19! 
3�-�1
alweer roept de auteur 
zwarts langste verdediging 
niet uit tot de hoofdvariant 
en die luidt: 2…27-31 3.28-
22! 31-37 �.�2x31 3�x18 
5.19-1� 18-23 �.1�-9! 23-28 
7.9-3 28-33 8.3-25 33-38 
9.��-�1 38-�2 (of 9…2�-31 
10.25-�8 31-3� 11.�1-37 +) 
10.�1-37 �2x31 11.25-1� +.
3.��x37 27-32 �.�2-38! 
32x1� 5.38-33 1�-20 �.33-29 
20-25 7.29-2� +.

De scores van de jury: 39 
– 17 - 28.

Wordt vervolgd.

bijna 200 
SnelDammerS 
in zaanDam
bijna tweehonderd dammers speelden 
zaterdag 1� juni het nk sneldammen in 
Zaandam. De damsport in de Zaanstreek 
in verenigingsverband bestaat dit jaar 
honderd jaar. De winnaars van het nk 
sneldammen: H. meijer (Categorie a), e. 
torn (Categorie b), g. van Voorthuizen 
(Categorie C), irene stegeman (Vrou-
wen), pim meurs (Junioren), roel boom-
stra (aspiranten), martijn de leeuw 
(pupillen), Jannes kromhout (Welpen). 
De complete uitslagen op www.kndb.nl 
onder ‘wedstrijden’. 

roel boomStra overtuigenD 
aSPirantenkamPioen

nk aspiranten Pt +  =  -
1 roel boomstra 1� 7 - 2 - 0
2 michel stempher 13 5 - 3 - 1
3 Casper remeijer 12 5 - 2 - 2
� richard bos 11 � - 3 - 2
5 sjoerd ten brinke 9 3 - 3 - 3
� Harmjan lammers 8 3 - 2 - �
7 nick Hoving 7 2 - 3 - �
8 roland de rijke � 0 - � - 3
9 Willem Hoek 5 0 - 5 - �
10 Dave bleeker 3 0 - 3 - �

Velen hadden het al verwacht, maar hij 
maakte het overtuigend waar. roel boom-
stra werd met zestien punten uit negen 
wedstrijden aspirantenkampioen van neder-
land. alleen Casper remeijer en richard bos 
behaalden een punt tegen de emmenaar. 
michel stempher verloor alleen van de kam-
pioen, werd tweede en mocht naar het ek. 
Casper remeijer bezette de laatste podium-
plek. Wk-ganger richard bos behaalde dit 
nk dezelfde plek als op het wereldkampi-
oenschap, namelijk de vierde. 

Foto’s: Dennie Van DiJk
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als iets je dierbaar is, wil je 
het graag met een ander 
delen. ik ben bijzonder 
blij en was ook een beetje 
ontroerd toen de heer H.n. 
van mourik uit gorinchem 
mij na een telefonisch 
onderhoud een fragment 
toestuurde. meneer van 
mourik is de vader van 
curiosaredacteur van dit 
blad Wim van mourik uit 
nijmegen en grootvader 
van de problemist arne van 
mourik, eindredacteur van 
De problemist. ik ontving 
een foto van een fraai 
geborduurd dambord met 
het mooiste fragment van 
senior ooit uitgevoerd. en 
zijn wijlen vrouw heeft dit 
voor hem gemaakt. ik hoef 
u niet te vertellen wat voor 
een waarde zoiets dan 
heeft in het leven van ie-
mand dat meer dan 52 jaar 
getrouwd is geweest.
in de stand van diagram 1 
laat senior ons zien hoe hij 
in een vriendschappelijke 
wedstrijd Hardingsveld-
nieuwland in 1970 won 
van W.Huisman. met zwart 
aan zet won Van mourik 
als volgt: 2�-29 3�x23 
18x29 33x2� 22x33 39x28 
19x30 35x2� nu kan de 
winst maar op een manier 
tot stand komen en wel 
door �-9! 31x22 15-20 2�x� 
1�-20 25x1� 9x20 �x18 
12x23 28x19 17x50 2�x17 
11x22 en na de overbodige 
zetten 38-33 en �1-37 won 
zwart.

Diagram 1
H.N. van Mourik
(Hardingsveld)

W.Huisman (Nieuwland)

De stand van diagram 2 
komt uit ’t Haarlemmertje, 
damtijdschrift en club-
blad van de Haarlemsche 
Damclub. leo Hablous 
speelde met wit in de 
diagramstand 28-22! en 
maakte hiermee zijn tegen-
stander r.boshuizen bang 
wegens allerlei dreigingen.
indien deze laatste zou 
besluiten tot �-11 dan was 
er een leuke slag moge-
lijk geweest met 22-18 
13x31 32-28 3�-29 2�x33 
�2-38 33x�2 en �8x�. Zwart 
overzag dit alles en speelde 
2�-30 etc. met later remise. 

Diagram 2
R.Boshuizen

Leo Hablous (Haarlem)

De stand van diagram 3 
komt uit De doorbraak 
clubblad van het amerfoor-
ste Damgenootschap aDg. 
Het gaat om een stand uit 
de onderlinge competitie. 
De u welbekende ton 
sijbrands overwoog in deze 
stand met wit 39-3�, maar 
zag daarvan af, omdat hij 
‘bang’ was dat gerrit de 
bruijn de remisecombina-
tie met 7-11 en 22-28 zou 
nemen. toen sijbrands, 
volgens de redacteur van 
bovengenoemd blad Cees 
strooper, een dag later aan 
truus  de zet 39-3� ‘voor-
legde’ kwam daar een heel 
andere conclusie uit: 9-13!! 
3�x23 1�-20! 25x1� 22-28!! 
33x2 13-19 2�x17 19x�8 
2x30 �8x�3!! met winst 
voor zwart. De onsterfe-
lijke gerrit de bruijn had 
zich nu nog onsterfelijker 
kunnen maken bij aDg. 
Dood gaan we toch! 

Diagram 3
Ton Sijbrands

Gerrit de Bruijn

De stand van diagram � 
komt uit gelders Dam-
nieuws. Hierin laat peter 
Hoogteijling een fragment 
zien dat hij ontving van 
piet bouw uit barneveld.
Jan de Vries van De kroon-
schijf ede speelde in  deze 
stand met wit 30-25. De 
zwartspeler piet bouw 
kwam er met behulp van 
de computer achter dat 
wit hier fraai had kunnen 
winnen door 22-18 13x22 
28x17 19x39 �3x3� 11x22 
30x19 1�x23 37-31 2�x28 
38-33 28x30 35x2!

Diagram 4
Piet Bouw

Jan de Vries 

De stand van diagram 5 
komt uit Zaanse Damstre-
ken, clubblad van Dam-
combinatie Zaanstreek, uit 
het open kampioenschap 
van Zaanstreek 2007. Het 
gaat hier om een moge-
lijkheid uit de partij van 
piet groot jr. en Jan de 
ruiter. om de combinatie 
mogelijk te maken is schijf 
�� verplaatst naar veld 50. 
Zwart kan dan een aardige 
dam halen door driemaal 
twee schijven weg te geven 
met: 2�-31 37x17 23-29 

3�x12 1�-20 25x23 13-18 
22x13 11x�� 50x39 8x��.

Diagram 5
 Jan de Ruiter 

Piet Groot jr.

De stand van diagram � 
deed zich voor in 19�� tus-
sen J. van den Heuvel uit 
Den bosch en Jo Hobbelen 
uit Vught. Van den Heuvel 
deed met wit een fraaie 
lokzet met 35-30 en zwart 
speelde inderdaad het 
‘sterke’ 12-17? in de hoop 
een schijf te gaan winnen. 
maar de witspeler had het 
beter doorberekend en 
volgde prompt met 30-2� 
20x29 38-33 29x38 25-20 
1�x25 27-21 1�x3� �8-�2 
38x27 �7-�1 3�x38 �3x5 
23x32 5x38.

Diagram 6
J.W. Hobbelen

J. v.d. Heuvel

De stand van diagram 7 
deed zich voor tijdens de 
onderlinge competitie, 
bijna een halve eeuw gele-
den, bij Damclub iJmuiden. 
De terplekke aanwezig 
oud-wereldkampioen piet 
roozenburg gaf in deze 
stand aan dat m.krijgsman 
met wit het best genoegen 
kan nemen met een remise 
door een fraai drievoudig 
offer tegen tommy postma. 

Hij bedoelde 25-20 1�x25 
33-29 2�x�� �3-39 ��x33 
38x18 12x23 27-21! 7-12 
32-27 23x32 27x38 17x28 
38-32 2�x17 en 32x3 met 
remise.

Diagram 7
Tommy Postma

M.Krijgsman

ik ben iemand die anderen 
ook graag laat meegenie-
ten als ik zelf iets leuk vind. 
ik weet bijna zeker dat 
meer dan negentig procent 
van de lezers de nu volgen-
de fragmenten nog nooit 
onder ogen hebben gehad. 
Het mogen wel composities 
zijn, maar ze voldoen aan 
alle partijvoorwaarden. en 
hoe kan het anders? Het 
zijn mijn lievelingetjes. 
in de stand van diagram 
8 laat leo springer ons 
genieten van een van 
zijn creaties. Hij heeft 
het ruim een halve eeuw 
geleden gemaakt. Wit aan 
zet forceert schijfwinst of 
partijwinst. Het begint met 
29-23 28-33 ��-�0  19x28 
3�-29 33x2� 30x10 �x15  
3�-31 27x3� 1�x18 12x23 
37-32 28x37 �8-�2 37x�8 
��-�1 3�x�7 �0-3� �8x30 
35x2� �7x20 25x1 een ‘dub-
beldammer’.

Diagram 8
Leo Springer

Dubbeldammer

De herinnering blijft
hoe mooi kan een herinnering zijn?
hoe mooi kan een fragment zijn?
hoe mooi kan een nagedachtenis zijn?
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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?

621_05_157 WT Adv A5.indd   1 23-08-2006   16:35:23

advertentie

PtitSyn in 
neDerlanD
Vladimir ptitsyn, voorzitter van 
de werelddambond, bezocht 
eind juli na afloop van de 
FmJD-vergadering de Zaanse 
schans. 

in de stand van diagram 9 
treft men een ander lieve-
lingetje van mij aan. als u 
hier een rondslag verwacht 
dan heeft u het mis.  Wit 
wint als volgt: 20-1�! 18x�9 
�8-�3 �9x3� 37-31 20x9 
31x13 3�x9 2�x8 3x12 25x1. 
een dam op bezet veld dus.

Diagram 9
A.Kowrizkin, Moskou
Dam op bezet veld.

tot slot de traditionele 
prijsvraag in de stand van 
diagram 10. een compo-
sitie met een fraai slot, 
waarbij geldt wit speelt 
en wint. stuur uw oplos-
sing en graag ook een 
paar fraaie fragmenten, 
composities of clubbladen 
naar bovengenoemd adres. 
ook tips, waar ik op het 
internet damfragmenten 
kan aantreffen, zijn van 
harte welkom. onder de 
inzenders van goede oplos-
singen wordt een damboek 
of damboekenbon verloot. 
Veel succes ermee!

Diagram 10
PrIJSVraaG

Wit speelt en wint.

oplossing en winnaar van 
de vorige keer HD juni 
2007. Wit dertien schijven 
op: 1�, 22, 27, 28, 30, 31, 
32, 3�, 37, 38, �3, ��, �7. 
Zwart dertien schijven op: 
�, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 18, 
19, 23, 2�, 35, 3�. Wit wint 
als volgt: �7-�1 3�x�7 27-21 
�7x�9 21x3 �9x3� 3-1�! 
23x�11�x1 3�x18 1x15  
35x2� 15x9 �x13 1�x7 13-18 
8-2! 18-22 2-19 10-15 19-13 
22-28 13-2� 28-32 2�-�2.

Het kon niet uitblijven dat 
de prijs eens, na loting, 
ging naar de twee grote 

damvrienden uit gorin-
chem. De heren arie krau-
wels en H.n. van mourik  
beleven ontzettend veel 
plezier aan het oplossen 
van de problemen. bij 
grote uitzondering gaat 
deze prijs dit keer naar dit 
gelegenheidsoplosduo.
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v a n  h e t 
b e S t u u r

bonDSraaDvergaDering 
23 juni

haitze meurS herkozen
in de bondsraadvergadering van 23 juni is Haitze meurs 
herkozen als voorzitter van de knDb. Haitze meurs is 
sinds 22 januari 2005 voorzitter van de knDb. 
gert van Willigen is herkozen als bestuurslid. gert is 
coördinator persoonlijke wedstrijden.

Financiën
op grond van artikel 13 lid 3 besluit de bondsraad tot 
verlenging van de termijn van zes maanden voor het 
uitbrengen van het financiële jaarverslag. De volgende 
bondsraadsvergadering, 3 november, wordt een en an-
der bekrachtigd. reden hiervoor is dat het niet is gelukt 
dat er voor de bondsraadvergadering een gesprek is ge-
weest tussen de financiële commissie, penningmeester 
en de accountant. 

voorStellen
De volgende voorstellen zijn aangenomen door de 
bondsraad.

wijzigingen Swr
in het spel- en Wedstrijdreglement zijn een aantal 
kleine aanpassingen doorgevoerd.

in het spel- en wedstrijdreglement wordt de term “re-
gels voor het damspel” gewijzigd in “spelreglement”.

in artikel 3.3 de volgende wijziging: een schijf promo-
veert tot dam als de bovenste rij (damrij) heeft bereikt 
en daar tot stilstand komt. De speler wiens schijf tot 
dam promoveert dient deze schijf in dezelfde zet te 
“kronen”door er een schijf van dezelfde kleur bovenop 
te plaatsen, die vervolgens beschouwd wordt als onder-
deel van de dam en niet meer mag worden verwijderd. 
Deze handeling geldt niet als zet (zie artikel �) en dient 
te worden uitgevoerd in de bedenktijd van de betref-
fende speler. een tot dam gepromoveerde schijf blijft 
een dam, ook al wordt deze niet gekroond. bondsraad 
is akkoord.

in artikel 7.2 wordt het volgende gewijzigd: Heeft 
een speler een onreglementaire zet voltooid (zie 
artikel 3.3,3.�,�,�.�, en �.7; Dan kan deze slechts op 
verlangen van de tegenstander worden teruggenomen 
en,met inachtneming van artikel �.�, door een andere 
zet worden vervangen. een onreglementaire zet die 
beantwoord is door een zet van de tegenstander, is 

onherroepelijk. als een tot dam promoveerde schijf niet 
wordt “gekroond” mogen beide spelers, aan zet zijnde, 
deze fout herstellen.

in artikel 22.2 de volgende wijziging: Dat laatste is het 
geval indien voor elke van de spelers de partij krach-
tens artikel 12.2, artikel 12.3, artikel 13,�, artikel 13.5 of 
artikel 1�.3 verloren is verklaard. 

artikel 2�.5 wordt aangevuld met …tenzij de spelers 
het eens zijn over een latere waarneming. 

voorzitterSoverleg
op zaterdag 8 september zal er weer een voorzitters-
overleg worden gehouden. Het voorzittersoverleg is 
bedoeld om informatie uit te wisselen over landelijke 
en provinciale ontwikkelingen tussen de voorzitters van 
de provinciale bonden en het knDb bestuur. 

StrategiSche 
SPortmarketing
een werkgroep bestaande uit marcel kosters, ben 
smeenk, theo stoverinck, Cora koopman en Jochem 
Zweerink heeft in de zomermaanden een uitwerking 
gemaakt voor “keep playing”, dat deel uitmaakt van 
het strategische sportmarketingplan. Doelgroep hierbij 
is kinderen tot en met 12 jaar. 

royement
Het bestuur van de knDb heeft besloten het royement 
van de heer r. koeslag - voormalig lid van Dios ach-
terhoek - over te nemen. Dat houdt in, dat hij, zolang 
hij aan zijn financiële verplichtingen bij deze club niet 
heeft voldaan, geen lid kan worden van welke damver-
eniging in nederland dan ook. 

overleDen
Het bestuur geeft met leedwezen kennis van het over-
lijden van:
W. spijkerboer, tog ittersum; g. Hendriksen, bDsV 
barneveld; J. van den ende, Velo Wateringen; l. stui-
ver, mgF bolsward; J. speksnijder, DiD bergambacht; 
l. torn, Van stigt thans schiedam; t. Wouda, Zender-
stad iJsselstein; C.W. van de beek, bDsV barneveld; J. 
Wildeman, De kroonschijf strijen; J. matheeuwsen, psV 
Dammen eindhoven, rDs sint oedenrode.

Haitze Meurs Gert van Willigen
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Het afgelopen jaar en ook 
de jaren daarvoor zijn er 
heel wat discussies geweest 
om het meisjesdammen in 
nederland meer aanzien 
te geven. Wat nu, zullen 
vele denken. er is toch een 
prachtig fi nale programma 
in het Hemelvaart week-
end? Ja, inderdaad, maar 
met de nodige knelpunten, 
waarvan het beperkte 
speeltempo de hoofdmoot 
vormt. Dat “even” om-
vormen is niet zo simpel, 
al lijkt het gemakkelijk. 
immers het verruimen 
van het speeltempo heeft 
een langer toernooi tot 
gevolg. Dus meer speelda-
gen. en….de damwereld 
is nog niet rijp voor aparte 
meisjes- en jongenskam-
pioenschappen. in mijn 
visie moeten we daar wel 
naar toe, dan wordt het 
allemaal een stuk eenvou-
diger: immers de toer-
nooien Halve Finale (HF) en 

Finale (F) kunnen allemaal 
parallel plaatsvinden. 
ook plaatsingsprocedures 
voor ek en Wk worden 
eenvoudiger bij aparte 
kampioenschappen. Het ar-
gument dat sterke meisjes 
bij de jongens mee moeten 
spelen om de speelsterkte 
nog meer op peil te bren-
gen is al lang achterhaald: 
immers deze meisjes 
spelen allemaal landelijke 
competitie, zitten allemaal 
op nationale trainingen en 
ze doen mee aan interna-
tionale toernooien. enkele 
wedstrijden meer tegen 
sterkere tegenstanders zal 
hun niveau echt niet op 
een hoger plan brengen. 
bovendien, als een meisje 
de sterkte van de jongens 
heeft, dan kan zij altijd 
nog kiezen om bij de 
jongens mee te doen, maar 
dan kan zij niet ook nog bij 
de meisjes meedoen. Dat 
is mijn visie, maar goed, 

daarvoor is de tijd niet rijp.
in de laatste bondsraads-
vergadering van juni 2007 
heb ik een discussiestuk ter 
bespreking aangeboden 
aan de bondsraad met 
betrekking tot het meisjes-
dammen in 2008 en verder. 
Jammer, dat er niet veel 
discussie kwam. ik, en de 
jeugdcommissie knDb, zijn 
ermee verder gegaan en 
daaruit komt het volgende 
voorstel, dat in november 
2007 tot besluitvorming 
moet leiden in de bonds-
raad. 

bij voorkeur wordt het 
speeltempo volgens Fischer 
afgewerkt indien daar de 
mogelijkheid toe bestaat. 

ik hoop dat bovenstaande 
de goedkeuring van de 
bondsraad krijgt, maar 
eigenlijk is er geen weg 
terug. indien het niet goed 
bevonden wordt, zullen 

categorie hF/F Data 2008 aantal Soort Plaatsing via inschrijf Speeltempo
   groepen   geld

Welpen algemeen HF 12/� 3 van 1� 9 ronden provinciale bonden € 7,50 10 min. + 10 sec. per zet
    Zwitsers    óf 20 min.
 F 2�/5 1 van 1� 9 ronden HF geen idem
    Zwitsers

Welpen meisjes F*** 2�/5 1 9 ronden vrije inschrijving € 7,50 idem
    Zwitsers

pupillen algemeen HF 21+22/3 � van 1� 7 ronden provinciale bonden € 15,00 30 min. + 15 sec. per zet
    Zwitsers   óf �5 min.
 F 28/�-3/5 1 van 18 8 ronden HF geen �0 min + 30 sec. per zet 
    Zwitsers    óf �0 min. 

pupillen meisjes HF 8+15/3 2 of 3 7 ronden vrije inschrijving € 15,00 30 min. + 15 sec. per zet 
    Zwitsers    of �5 min. 
 F 28/�-3/5 1 van 12 7 ronden HF geen �0 min. + 30 sec. per zet 
    Zwitsers    of 90 min. 

aspiranten algemeen HF 28/�-3/5 3 van 8 rond provinciale bonden € 50,00 50 zetten p/u + 25 p/u
 F 11-19/7 1 van 10 rond HF geen idem

aspiranten meisjes HF 3 tot  2 of 3 * 7 ronden vrije inschrijving € 50,00 �0 min. + 30 sec. per zet 
  � dagen *  Zwitsers   of 90 min.
 F 11-19/7** 1 van 8 rond HF geen 50 zetten p/u + 25 p/u

Junioren algemeen HF 28/�-3/5 3 van 8 rond provinciale bonden € 50,00 idem
 F 9-19/7 1 van 12 rond HF geen idem

Junioren meisjes F*** 9-19/7** 1 van  rond vrije inschrijving € 50,00 idem
   max. 12

er slechts beperkte of mis-
schien wel geen meisjes-
kampioenschappen kunnen 
zijn in 2008.

Hoe zit het met de kosten 
zal menigeen zich afvra-
gen. inderdaad, het zal iets 
duurder worden, maar de 
meisjes zullen ook meer 
inschrijfgelden moeten 
betalen en ook voor fi nales 
(als er geen halve fi nales 

* HF 3-� dagen in periode 18-22 februari 2008 (1 gr regio Zuid) en HF 3-� dagen in periode 2�-28 februari 2008 (1-2 gr in regio midden en noord).
** Wellicht korter tijdsbestek. 
*** Voorlopig geen HF. 

zijn). al met al kunnen we 
dit plan zonder al te veel 
extra kosten uitvoeren. 
sommigen vinden het erg 
ambitieus. misschien wel, 
misschien niet, maar als je 
helemaal niets doet, blijft 
het dweilen met de kraan 
open.

Jozef linssen
Jeugdcoordinator knDb

jeugDkamPioenSchaPPen

b e S t u u r S c o l u m n
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DamZ!
KIJK VOOR ALLE DAMNIEUWTJES OP WWW.DAMZ.NL

Het damseizoen
is begonnen!
hoera! De damclub is gestart! 

nu kun je weer elke week nieuwe 

damtrucs leren en partijtjes spelen. Damboek!
Stel, jij doet mee aan een schooldamtoernooi. en je hebt een 
oom die heel goed kan dammen. en veel over dammers kan 
vertellen. Dan wil jij vast wel damles van hem!

Dampuzzel in jeugdboek

in het boek ’oom jan leert zijn neefje dammen’ 
lezen we over roy. zijn oom jan geeft hem elke 
week damles. en dat niet alleen. hij vertelt ook 
veel interessante weetjes. ook krijgt roy aller-
lei tips over hoe hij zelf kan trainen. 

Je leest meer over het boek op pagina 19 van dit 
blad. ook op www.damz.nl vind je informatie over 
‘oom Jan leert zijn neefje dammen‘. Het boek is te 
koop in de boekhandel en warenhuis. Je kunt het 
ook bestellen bij de knDb: tel. 02�-�952309 of via 
www.kndb.nl (klik op bondswinkel).

Verder te koop bij de KNDB: ’Dammen 
voor jonge denkers’, Damwerkboek 
tweezetters, Leer spelenderwijs dammen, 
dambordjes en stickers! En natuurlijk 
alle DamMentor-cd’s!

in het boek ’oom jan leert zijn neefje dammen’ 
lezen we over roy. zijn oom jan geeft hem elke 
week damles. en dat niet alleen. hij vertelt ook 
veel interessante weetjes. ook krijgt roy aller-
lei tips over hoe hij zelf kan trainen. 

Je leest meer over het boek op pagina 19 van dit 
blad. ook op www.damz.nl vind je informatie over 
‘oom Jan leert zijn neefje dammen‘. Het boek is te 
koop in de boekhandel en warenhuis. Je kunt het 

Dammers lezen natuur-
lijk niet alleen maar 
damboeken! ze lezen 
ook andere boeken. en 
ze schrijven ze soms 
ook. zoals dammer 
willem leijenaar. hij 
schreef het jeugdboek 
‘karel en opa en de 
dierenwedstrijd‘. en wat 
deed willem? hij stopte 
een damtruc in zijn 
boek! lees maar mee!

achter in het boek staat onder-
staande dampuzzel. kun jij ‘m 
oplossen? vast wel! e-mail je 
antwoord naar de auteur: 
willeml@home.nl. onder de 
goede inzenders verloot willem 
leijenaar een exemplaar van 
het boek. 

Kun jij ontdekken welk dambord 
bij het trucje van Opa hoort? Om 
deze moeilijke puzzel op te lossen 
moet je nog maar eens heel goed 
luisteren naar Opa.

antwoord 1

antwoord 3

antwoord 2

antwoord 4

DamPuzzel

IMPORTANT: Create template in CMYK (never RGB)

Veuillez créer un gabari (template) en CMJK pas en RGB.

Op deze DamZ!-cd: 

DamMentor

Trainen op je eigen computer 

Vier gratis modules op deze cd!

Dam 2.2

Dammen tegen de computer

Spelregels

Pimp my computer

Bureaubladachtergronden  

en screensavers

Games

Schuifpuzzels, Dam-memory  

en Pinky’s avontuur

Train met Pinky! 

Leer goed dammen  

met DamMentor

D

a

m

M

e

n

to

r

D

a

m

M

e

n

to

r

Aan deze cd werkten mee:

DamMentor: Tim Dekker, Gerard Lommerse, Maurice Termeer 

DamMentor modules: Tjalling Goedemoed 

Dam 2.2: Harm Jetten 

Spelregels, Pimp my computer, Schuifpuzzels en Dam-memory: Graficelly 

Pinky’s avontuur: Gerben van Amstel, Kjartan Majdandzic, Ramon van Sparrentak 

CD-design: 20b 

Technische ondersteuning: mmda.nl 

KNDB: Jeanine van der Horst, Jozef Linssen, Paul Visser 

Concept en realisatie: Graficelly

Gehele of gedeeltelijke over-

neming of reproductie van de 

inhoud van deze uitgave, op 

welke wijze dan ook, zonder 

voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de 

uitgever, is verboden.

© 2006 KNDB

Foto: D2Foto.nl

Hey! Ben jij nieuw 
  op de damclub? 
Ja? Zit je graag achter 
de computer? stop 
dan de DamZ!-cd in je 
computer en oefen met 
Dammentor! Heb je 
die cd nog niet? Vraag 
erom bij je damclub. of 
bestel ‘m gratis bij het 
bondsbureau van de knDb: 
02�-�952309.

Hieronder volgt een fragment uit 
‘Karel en opa en de dierenwed-
strijd‘: 

“Na het ganzenborden wil Opa 
ook nog wel even een paar potjes 
dammen met Karel. Dat kan Opa 
namelijk best goed. ‘In het begin van 
de partij moet je al heel goed oplet-
ten wil je niet meteen twee schijven 
achter komen,’ zegt Opa. ‘Kijk, zie je 
deze hele lange schuine lijn?
‘Nou dat is de hoofdlijn, precies tien 
vakjes lang.
Tel maar na. Karel telt de vakjes en 
komt ook op tien uit. Als jij nu een 
damschijf zo schuift op deze hoofd-
lijn en ik kruip er achter zodat ik jou 
kan slaan, hop zo dus, dan mag jij 
niet nogmaals een schijf in die rich-
ting spelen Karel, want dan kan ik al 
twee schijven van je winnen.’ 
‘Tjemig Opa, het klinkt nu al inge-
wikkeld en we zijn nog niet eens 
echt begonnen,’ zegt Karel verbaasd. 
Karel schuift zijn tweede schijfje 
in de richting die Opa aangeeft en 
sluit daarmee het gaatje in zijn witte 
stand. ‘Ik zie nog niets Opa, er is 
nu toch nog helemaal niets aan de 
hand?’ 
‘Nou, let maar eens op jongen.’ Opa 

geeft zomaar een schijf cadeau. 
‘Dank je wel,’ roept Karel en vrolijk 
springt hij met zijn witte schijf over 
de zwarte van Opa. ‘Maar je krijgt 
er nog eentje van me cadeau,’ lacht 
Opa. 
Karel slaat ook vrolijk de tweede 
schijf van Opa maar vraagt dan 
verbaasd: ‘Maar Opa, waarom geeft 
u nu twee schijven weg?’ ‘Het is nog 
lang geen Sinterklaas hoor!’
‘Nou jongen, omdat ik er nu drie 
terug kan slaan, kijk maar,’ lacht 
Opa. ‘Tak tak tak,’ klinkt het over het 
dambord terwijl Opa’s ogen wat be-
ginnen te twinkelen. ‘Zo en die schijf 
die nu helemaal vooraan is gekomen, 
ga je ook nog verliezen.’ 
‘Mmmm zegt Karel, dat dammen is 
toch behoorlijk ingewikkeld hoor.’ 
‘Jazeker,’ zegt Opa, ‘er zit een he-
leboel in en je moet goed rekenen 
bij dammen!’ ‘Dit was nog maar een 
begintrucje.’ 
‘Een begintrucje,’ zucht Karel vol 
bewondering.
Ze spelen nog een partijtje en dan 
houdt Karel het maar voor gezien. 
Tweemaal in een trucje van Opa trap-
pen is niet echt leuk.”

www.boekscout.nl
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September 2007
22	 	Centrale	training	juni-

oren,	pupillen	en	meisjes.
23	 Centrale	training	subtop,	

vrouwen	en	aspiranten.
29	 Nationale	Competitie	2e	

ronde.

Oktober 2007
6	 	Clubcompetitie	junio-

ren,	aspiranten	en	pupillen.
13	 Nationale	Competitie	3e	

ronde.
14-20	Amsterdam.	Bijlmer-toer-

nooi.	A.	Mohamedjoesoef	
(020)	368	11	37.

17-20	Amersfoort.	27e	Open	
kampioenschap	van	
Amersfoort.	M.	Everloo	
(033)	480	84	59.

19-20	Korbach	(Dui).	Open	
toernooi.	Jan	Zioltkowski	
+05631	61710.

20	 	Centrale	training	juni-
oren,	pupillen	en	meisjes.

21	 Centrale	training	subtop,	
vrouwen	en	aspiranten.

23-26	Lent.	Plusminus	55	Toer-
nooi.	J.	Janssen	(024)	323	
75	64.

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	junio-

ren,	aspiranten	en	pupillen.
1	 	Clubcompetitie	wel-

pen.
1	 Sluitingsdatum	inschrijving	

halve	finales	NK	algemeen	
en	vrouwen.

5	 Woudsend.	Nieuwjaars-
toernooi	DC	Eensgezind-
heid.	S.S.	Reekers	(0514)	
59	16	39.

8	 Nationale	Competitie	7e	
ronde.

15	 Wedstrijd	CAT/CJT-selectie	
-	Surinaamse	spelers	in	
Nederland.

15	 Centrale	training	vrouwen.
16	 NK	rapid	voorronde.

23	 NK	rapid	finale
27	 Wamel.	30e	Open	Snel-

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

27	 Maarsbergen.	13e	Kerst-
toernooi	Maarsbergen.	E.	
van	Egdom	(033)	286	13	
03.

28/29	 Westerhaar.	Damnacht	Aal-
derink.	G.	Hessing	(0655)	
71	79	84.

29	 ‘s-Gravenpolder.	3e	PWG	
Damtoernooi.	J.	Veerhoek	
(0113)	64	96	82.

Januari 2008
5	 Halve	finale	NK	algemeen	

en	vrouwen.
5	 Beilen.	Houdt	Stand	

damtoernooi.	R.	Tiegelaar	
(0593)	52	38	63.

6	 Halve	finale	NK	algemeen	
en	vrouwen.

12	 Nationale	Competitie	8e	
ronde.

19-20	Halve	finale	NK	algemeen	
en	vrouwen.

26	 Nationale	Competitie	9e	
ronde.

Februari 2008
2-3	 Halve	finale	NK	algemeen	

en	vrouwen.
9	 Nationale	Competitie	10e	

ronde.
16-17	Halve	finale	NK	algemeen	

en	vrouwen.
23	 Nationale	Competitie	11e	

ronde.
23	 Sneek.	Lankhorst	SDC	toer-

nooi.	W.	Oldekamp	(0515)	
42	19	40.

Maart 2008
1	 Halve	finale	NK	algemeen	

en	vrouwen.
1	 Sluitingsdatum	inschrijving	

halve	finale	NK	pupillen.
1	 Den	Haag.	Zilveren	

Ooievaartoernooi	voor	
clubviertallen.	J.	Kos	(070)	
389	03	84.

8	 Nationale	Competitie	
promotie/degradatie.

8	 Bondsraadvergadering.
10	 Sluitingsdatum	inschrijving	

halve	finale	NK	meises.
15	 Halve	finale	NK	algemeen	

en	vrouwen	barrages.
15	 Centrale	training	subtop,	

vrouwen	en	aspiranten.
15	 	Sluitingsdatum	

inschrijving	halve	finale	NK	
welpen.

15	 	Sluitingsdatum	
inschrijving	halve	finale	
schooldammen	BO	en	VO.

16	 	Centrale	training	juni-
oren,	pupillen	en	meisjes.

21-22	 	Halve	finale	NK	pupil-
len.

22	 	Sluitingsdatum	
inschrijving	halve	finales	

NK	aspiranten	en	junioren.
29	 	Sluitingsdatum	

inschrijving	Nationale	
Jeugddamdag.

April 2008
5-19	 NK	algemeen.
5-6	 	Halve	finale	NK	meis-

jes.
12	 	Halve	finale	NK	

welpen.
12	 	Finale	schooldammen	

VO
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	finales	NK	
junioren	en	aspiranten.

28-3/4	 	NK	pupillen.
30-4/5	NK	visueel	gehandicapten.

Mei 2008
1	 Sluitingsdatum	inschrijving	

Nationale	Competitie.
10	 KNDB-beker	1e	ronde.
17	 	Halve	finale	NK	

schooldammen	BO.
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	kwartfinale.
7	 	Finale	NK	schooldam-

men	BO.
14	 	NK	sneldammen	alle	

categorieën.
21	 KNDB-beker	halve	finale.
21	 Bondsraadvergadering.
26-28	 	NK	meisjes.
28	 KNDB-beker	finale.
28	 	NK	sneldammen	voor	

jeugdteams.

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

noC*nsF en een aantal  sportbonden 
maken zich sterk voor een zo gevarieerd 
mogelijk sportaanbod tijdens de beursda-
gen. ook de knDb  zal alle beursdagen 
met een team enthousiaste vrijwilligers 
aanwezig zijn om het dammen actief te 
presenteren.
naast Dammen  kan de bezoeker tevens 
kennis maken met biljart, bowls, bridge, 
Dansen, Fietsen, gymnastiek, Handboog-
schieten, Honk en softbal, Jeu de boules, 
kegelen, korfbal, midgetgolf, motorrij-
den, roeien, sjoelen, ski(wintersporten), 
tafeltennis, Volleybal en Wandelen.  
meedoen, beleven, geraakt worden door 
sport; dát is de intentie waarmee de 
knDb  en de collega-sportbonden zich  
presenteren op de beurs. 

Deelname van de twintig sportbonden 
aan de 50+beurs, ondersteunt de strate-
gische toekomstvisie van de sport waarin 
meer senioren sporten. De beurs biedt 
- met 100.000 bezoekers -  volop gelegen-
heid om een stap te zetten om deze visie 
te verwezenlijken. De beurs is immers ’s 
werelds grootste evenement voor actieve 
senioren. 
naast de sport presenteren zich meer dan 
zeshonderd standhouders binnen diverse 

thema’s (o.a. reizen, body & soul, vrije 
tijd, wonen, welzijn & zorg en maatschap-
pij). 

leden extra welkom
leden van sportbonden en houders van 
de nationale sportpas in het bijzonder 
mogen zich verheugen op aantrekkelijke 
kortingen op de entree en de evenemen-
ten van de 50+beurs! 
bondsleden kopen in de voorverkoop en 
via internet een beursticket voor € 11,25 
(voorverkoop kaarten normaliter € 12,50 
en aan de kassa € 15,00). Houders van 
de sportpas hebben nog eens recht op 
10% extra korting (hun kaartje kost in de 
voorverkoop en via internet € 10,00 (de 
korting wordt daarbij niet direct verstrekt 
maar verloopt via het sportpas tegoed). 
op combinatiekaarten baritons & beurs 
gelden eveneens aantrekkelijke kortings-
percentages. normaal kost een combi-
kaart aan de kassa € 50,00 (in de voorver-
koop € �5,00). leden van sportbonden 
betalen € 37,50 (in de voorverkoop en 
via internet). Zijn zij ook nog eens in het 
bezit van de nationale sportpas, dan 
hoeft er maar € 32,50 te worden betaald 
(de korting loopt dan wel via het sportpas 
tegoed).

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

kndB vertegenwoordigd op seniorenBeurs
met korting naar De 50+beurS!

Sport geeft grip op gezondheid en fitheid (lichamelijk en geestelijk). het is dé 
manier om anderen te ontmoeten of om heerlijk van het buitenleven te ge-
nieten. om deze boodschap voor het voetlicht te brengen en senioren de kans 
te bieden kennis te maken met de sport die bij hen past, presenteren twintig 
sportbonden zich binnenkort gezamenlijk. als podium daarvoor dient het 
Sportplein op de 50+beurs die van 19 tot en met 23 september in de jaarbeurs 
in utrecht wordt gehouden.



pagina 3�   Het Damspel < september 2007 >

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

62

< Een blik terug in de tijd >
De jonge farao toetanchamon regeerde vanaf 1333 
v.C.en werd na zijn dood in 1323 opgevolgd door aya, 
zijn vizier. toen aya in 1319 overleed liet generaal Ho-
remheb, als vroegere vertrouweling van toetanchamon, 
zich zelf in thebe tot farao kronen. na Horemheb’s dood 
in 1307 werd de militaire bevelhebber pramesse, ook 
een generaal, de nieuwe farao met de naam ramses i. 
Deze grondlegger van de 19e dynastie overleed na ca.1� 
maanden [ng 1�2] regeren in 130�, waarna zijn zoon 
seti i hem opvolgde (130�-1290). Hierna breekt de tijd 
aan van diens zoon ramses ii (1290-122�), bekend als 
ramses de grote, die �� jaar farao zou zijn tot zijn dood 
op 90 jarige leeftijd.  

< De tempel van Ramses I, volgens Parker >
parker is duidelijk over de vindplaats van de inscriptie: 
”(…) on one of the great slabs which roofed part of 
the temple begun by rameses i (1�00-13�� b.C.) and 
completed by seti i (13��-1333 b.C.) at kurna, in upper 
egypt, on the western side of the nile valley.” [de jaartal-
len volgens parker] . (…) een van de grote platte stenen 
( sluitstenen) die het plafond vormen van de tempel 
die ramses i begon en door seti i werd afgebouwd in 

kurna, in boven egypte, op de westoever van de nijl val-
lei. [pH 578] auteurs geven soms aan dat de inscriptie is 
gevonden in de tempel van luxor = thebe. [sa 209] Dat 
kan verwarrend zijn want op de oostelijke oever bevindt 
zich het grote tempelcomplex van karnak met een laan 
van 3 km verbonden met het tempelcomplex van luxor, 
dat in het centrum van de stad luxor ligt.[ol 1�2]  op 
de westelijke oever ligt bij het dorp kurna (Qurna) de 
tempel van seti i, de kurna-tempel. en in dit complex is 
opgenomen de kapel gewijd aan ramses i [ol 188]. De 
dodentempel van ramses ii op de westoever, bekend 
als het ramesseum, kan ook voor verwarring zorgen. 
Daarnaast bevindt zich nog een tweede tempel van seti i 
en ramses ii in abydos.  in het Dal der koningen, aan de 
westzijde bij kurna, bevinden zich ook nog de graftom-
bes van ramses i, seti i en ramses ii.  

< De kapel van Ramses I >
parker schrijft : “which roofed part of the temple begun 
by rameses i” [pH 578].
Deze observatie wordt tegengesproken, want ramses 
leefde slechts kort. Hij heeft het begin gemaakt van zijn 
graftombe in het dal der koningen en hij zou de  pyloon 
van Horemheb, zijn voorganger, in de tempel van karnak 

100 jaar later 
en nog geen foto

Afbeelding nr. 1:
Kurna-tempel ca 1300 v.C, diagrammen en fi guren, nr.13 
alquerque-patroon. Uit: H.Parker [644]

Het oudste alquerque-gegeven, waar al tientallen jaren 
naar wordt verwezen als een eerste mogelijke vorm van 
damspel in Egypte, werd in 1909 als tekening van een 
ingebeitelde inscriptie vermeld in het boek Ancient Cey-
lon van H.Parker.  Uit onderzoek blijkt dat H.J.R. Murray, 
wereldwijd vermaard bordspelhistoricus, deze tekening 
in 1952 onvolledig en incorrect heeft gepubliceerd. Op 
basis van zijn grote deskundigheid namen latere auteurs 
zijn illustratie identiek of gespiegeld of in de vorm van 
een omschrijving over. Onderzoek van de tekst van 
Parker geeft ook aanleiding tot nieuwe inzichten over 
de datering. De precieze plaats van de inscriptie is nog 
niet eerder fotografi sch vastgelegd en het onomstote-
lijk bewijs of Parker de inscriptie naar waarheid heeft 
afgebeeld dient daarmee ook nog geleverd te worden. 
Het wordt tijd voor  foto’s en een deskundig oordeel 
van egyptologen. De eerste stap daarvoor is gezet door 
benadering van Dr. Ulrich Schaedler, directeur van het 
Zwitserse  Musée du jeu in La Tour-de-Peilz. Via hem 
is een egyptoloog van de Freien Universität Berlin be-
naderd, verbonden aan het Kurna-project van het DAI 
- Deutschen Archäologischen Institut- in Cairo in Egypte, 
waar een tweede Duitse egyptoloog ook medewerking 
heeft toegezegd.  

Bij de literatuurverwijzing in de tekst worden de eerste 
letter van de achternaam en voornaam genoemd en het 
pagina-nummer.  Gezien het verschil in jaartallen in al-
lerlei naslagwerken is gekozen voor de chronologie van 
Prof. John Baines en Dr. Jaromir Malek in Atlas of Ancient 
Egypt, 1991. Dus b.v. voor hun tijdtabel:  [BJ 36]

wim van mourik
st. jacoBslaan 94
6533 Bv nijmegen

(024) 356 52 32
wavanmourik@planet.nl
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hebben afgebouwd. De tijd was te kort voor hem om 
ook nog de bouw van een monumentale dodentempel te 
beginnen. Het wordt aan seti i toegeschreven de bouw 
van de tempel te zijn begonnen, die later ook weer is 
afgebouwd door zijn zoon ramses ii.  in het tempel-
complex is ten zuiden van de hypostele-hal een uitbouw 
aangebracht waarin seti i in het centrale deel zijn vader 
eerde met een kapel.[sr,192; site: em]. 

< De plaats van de inscripties >
over de plaats van het inbeitelen van de inscripties is 
parker duidelijk. bij het bespreken van de “magical 
diagrams” op pagina ��� volgt : “(…) that the intelligent 
stonecutters and masons (…) should have chiselled many 
of them on the upper side of the slabs of the kurna tem-
ple.”  De steenhouwers hebben de diagrammen ingehakt 
aan de bovenzijde van de grote stenen. bij  illustratie 
273 voegt hij er nog aan toe : “op het dak”: “masons’ 
diagrams on roof at kurnatemple.” Wat de afmetingen 
betreft  geeft parker van een inscriptie de maat:  van het 
molenspel.  Hij maakt een vergelijking met een in Ceylon 
gevonden molenspel [ pH 2�5, fi g 273]  : “a similar de-
sign to the illustration, 15 _ inches square, is also cut on 
one of the great slabs (…)” [pH 578]. een vergelijkbaar 

molenspel van 15 _ (=  ca 39 cm) in het vierkant is inge-
hakt in een van de grote platte stenen. op het blad met 
illustraties zien we kleine, middelgrote en grote fi guren. 
De alquerque-afbeelding is van vergelijkbare grootte als 
het molenspel, zodat het ingehakte fi guur vermoedelijk 
ook ongeveer 39 x 39 cm meet.  

< De datering >
ramses i krijgt van parker de data 1�00-13�� mee.[pH 
578] Hij geeft de vermoedelijke bouwtijd, van wat hij de 
tempel noemt, aan als ca 13�0-1370, waarbij hij de jaar-
tallen in chronologie omwisselt.[Hp ���]. baines dateert  
ramses i echter op 1307-130�. [bJ 3�].  
De kapel is gebouwd in de regeertijd van seti i (130�-
1290), mogelijk in het midden van deze regeertijd of 
meer naar het einde toe, want ramses ii voltooide seti’s 
tempel. De kapel van ramses i zou dan in ca 1300 of later 
gebouwd kunnen zijn. 

Afbeelding nr. 3:
Dodentempel van Seti I, 
Uit : Lorna Oakes[188] De 
herdenkingskapel  van 
Ramses I is gesitueerd in de 
linkervleugel. Zie ook plat-
tegrond nr. 4.

Afbeelding nr. 2:
Locatie van tempels op de 
westoever; tempel van Seti 
I rechtsonder- bij de Nijl. 
Uit: Nicholas Reeves [16] 

Afbeelding nr. 4:
Tempel Seti I,  Uit : Norman 
Hayes,  Site : Touregypt 

Afbeelding nr. 5: 
Beeld van Ramses I, Mu-
seum of Fine Arts, Boston.  
Uit : Site PBS 

Afbeelding nr. 6:
Mummie van Seti I, Uit : 
Geraldine Harris [ 25]wordt vervolgd.

Literatuurverwijzing volgt in deel twee.
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