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vaN de redacTie…

live partijen op het internet. een geweldige uitkomst! want voor velen 

worden belangrijke damevenementen niet naast de deur gehouden. 

zo was de wereldrecordpoging van Ton sijbrands in Tilburg en het NK 

vrouwen in zoutelande. 

menig dammer die het niet kon laten onder werktijd tòch eventjes naar 

de partijen te kijken of zelfs de nodige nachtrust miste. voor sommigen 

is het even afkicken na een paar dagen ‘live-wedstrijden’ volgen. want 

het is bijna alsof je er zelf bij bent. bijna…want een computer kan bijna 

alles, maar de sfeer en emotie proef je toch alleen als je de spelers zèlf 

ziet vechten. 
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Ton Sijbrands 
   vestigt nieuw      wereldrecord 

                                blindsimultaandammen

Na acht succesvolle recordpogingen trad Ton Sijbrands op donderdag 4 oktober aan om voor de negende keer een nieuw 
wereldrecord blindsimultaandammen te vestigen. Dit grootse damspektakel vond plaats op de campus van de Universiteit 
van Tilburg ter gelegenheid van het 16e lustrum van de universiteit. 

werden er voor een publiek van dammers en niet-dam-
mers lezingen gehouden over de psychologie van ‘het 
fenomeen sijbrands’ (Douwe Draaisma), over dammen in 
afrika (Wouter van beek) en over de ontwikkeling van 
computerprogramma’s voor dammen en schaken (Jaap 
van den Herik). maar het draaide natuurlijk allemaal om 
sijbrands’ blindsimultaan. 

sijbrands nam het in tilburg op tegen niet minder dan 
2� spelers en speelsters, allen uitkomend in de natio-
nale competitie. een forse tegenstand dus, zeker als je 
bedenkt dat de simultaangever de strijd aan moest gaan 
met enkel een papiertje voor zijn neus met de namen en 
bordnummers van zijn tegenstanders. Het beloofde dan 
ook een lange en zware strijd te worden.

nadat de massaal toegestroomde media (tv, radio en lan-
delijke dagbladen) hun felbegeerde beeld- en geluidma-
teriaal van sijbrands hadden verkregen kon de marathon 
beginnen. in de openingsfase werd er nog wel snel ge-
speeld, maar bij het naderen van het middenspel liep het 
speeltempo fl ink terug. sijbrands’ tegenspelers boden 

DOOr JOcHem ZWeerinK, WOUter lUDWig, Jasper Daems

Zoals gebruikelijk hadden de toeschouwers geen 
toegang tot de ruimte waarin sijbrands zijn prestatie 
neerzette, en ook de speelzaal van zijn tegenstanders 
was verboden gebied. toch kreeg het toegestroomde 
publiek wel degelijk ‘waar voor zijn geld’. De beelden 
van sijbrands en zijn opponenten waren, met hun par-
tijen, live op een scherm in de toeschouwersruimte  te 
bewonderen. Zo kon het talrijke publiek - net als enkele 
duizenden (!) damliefhebbers in de rest van de wereld 
via de internetsite www.wrblinddammen.nl - meegenie-
ten van het zuchten en steunen van een sijbrands-in-
trance en van het gevecht van zijn tegenstanders met de 
stand op het bord en met de slaap. tussen de bedrijven 
konden de toeschouwers ook zelf lekker een partijtje 
dammen: in het holst van de nacht schreef wereldrecord-
houder simultaandammen anton van berkel bijvoorbeeld 
een sneldamtoernooi op zijn naam. intussen wisselde 
een onvermoeibare auke scholma zijn doorlopend 
commentaar bij de gespeelde partijen af met anek-
dotes over sijbrands en zijn collega-grootmeesters, en Lees verder >

FOtO’s marian Van Den HOeK 

en paUl Visser
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namelijk fel verzet. Waar sijbrands in eerdere seances al 
snel duidelijk aantoonbaar voordeel had, verweerden de 
opponenten zich dit keer kranig, waardoor de simul-
taangever nog meer tijd moest investeren. in de vroege 
uurtjes van de vrijdagochtend leidde dat zelfs tot een 
ronde die maar liefst twee uur duurde. geen wonder dat 
tijdens deze uitputtingsslag een van de spelers zichtbaar 
en hoorbaar achter het bord in slaap viel….

gek genoeg leek de vermoeidheid toch nauwelijks 
effect te hebben op het spelniveau, dat opmerkelijk 
hoog bleef. pas rond het middaguur, dus na bijna een 
etmaal dammen, begon sijbrands op een aantal borden 
beslissend voordeel te krijgen. Vanaf dat moment ging 
het dan ook relatief “snel”. in de loop van vrijdagmid-
dag hesen steeds  meer spelers de witte vlag. slechts vier 
spelers (Fons van erve, patrick adriaans, Frank reijkers 
en peter Kort) presteerden het om een punt uit het vuur 
te slepen. tegen half zes ’s middags, na 28 uur en 23 
minuten (!), staakte ingrid de Kok als laatste speelster 
de strijd. sijbrands’ wereldrecordpoging was met een 
winstpercentage van 92 procent (ruim boven de vereiste 
70 %) opnieuw meer dan geslaagd. na afloop liet een 
opmerkelijk fit ogende sijbrands na een staande ovatie 
van het aanwezige publiek nog wat opmerkelijke par-
tijfragmenten zien en kreeg hij van de tilburgse rector 
magnificus - die bij de hele blindsimultaan aanwezig was 
- en hoofdarbiter Frank teer een oorkonde overhandigd. 
De Universiteit van tilburg kon terugzien op een fantas-
tisch damspektakel.

Vervolg van pagina 3

Na 15.39 uur: Ton Sijbrands - Kees van Bakel 2 - 0 ( 2 - 0)
Na 21.27 uur: Ton Sijbrands - Adrie van Outheusden 2 - 0 ( 4 - 0)
Na 22.31 uur: Ton Sijbrands - Antoine van Zandvoort 2 - 0 ( 6 - 0)
Na 23.19 uur: Ton Sijbrands - Tom Vissers 2 - 0 ( 8 - 0)
Na 24.23 uur: Ton Sijbrands - René van Oosterhout 2 - 0 (10- 0)
Na 25.26 uur: Ton Sijbrands - Fons van Erve 1 - 1 (11- 1)
Na 25.28 uur: Ton Sijbrands - Ebbo de Jong 2 - 0 (13- 1)
Na 25.55 uur: Ton Sijbrands - Gijs voor de Poorte 2 - 0 (15- 1)
Na 26.00 uur: Ton Sijbrands - Johan Haijtink 2 - 0 (17- 1)
Na 26.13 uur: Ton Sijbrands - Astrid van der Stelt 2 - 0 (19- 1)
Na 26.17 uur: Ton Sijbrands - Harry Doomernik 2 - 0 (21- 1)
Na 26.24 uur: Ton Sijbrands - Frans Bax 2 - 0 (23- 1)
Na 26.31 uur: Ton Sijbrands - Patrick Adriaans 1 - 1 (24- 2)
Na 26.33 uur: Ton Sijbrands - Henk Kleinrensink 2 - 0 (26- 2)
Na 26.38 uur: Ton Sijbrands - Jeanine van der Horst 2 - 0 (28- 2)
Na 26.54 uur: Ton Sijbrands - Laurens Leimena 2 - 0 (30- 2)
Na 27.08 uur: Ton Sijbrands - Frank Reijkers 1 - 1 (31- 3)
Na 27.16 uur: Ton Sijbrands - Harry Kolk 2 - 0 (33- 3)
Na 27.24 uur: Ton Sijbrands - Luud Ector 2 - 0 (35- 3) 
Na 27.51 uur: Ton Sijbrands - Eep van Manen 2 - 0 (37- 3)
Na 28.00 uur: Ton Sijbrands - John Wilsens 2 - 0 (39- 3)
Na 28.03 uur: Ton Sijbrands - Peter Kort 1 - 1 (40- 4)
Na 28.15 uur: Ton Sijbrands - Leo Aliar 2 - 0 (42- 4)
Na 28.17 uur: Ton Sijbrands - Frans Smolders 2 - 0 (44- 4)
Na 28.23 uur: Ton Sijbrands - Ingrid de Kok 2 - 0 (46- 4) 
   (= 92 %)

samen met veel andere informatie over de blindsimul-
taan zijn alle partijen te vinden op 
www.wrblinddammen.nl: een website die het bezoeken 
meer dan waard is. en dan nu over naar de techniek. 

21.32x21 16x27  22.42-
37 7-11  23.37-32 11-16  
24.32x21 16x27  25.48-42! 
(om zwart na 6-11 lastig 
te vallen met �2-37, �7-�1 
en vervolgens de dreiging 
3�-30 en �3-39)  2-7  26.42-
37 7-11  27.37-32 11-16  
28.32x21 16x27  29.47-41 
19-23  30.41-37 6-11  31.37-
32 11-16  32.32x21 16x27  

Diagram 2
Zwart heeft optimaal ver-
dedigd. Het lijkt niet dui-
delijk hoe wit de voorpost 
zou kunnen winnen. Op 
38-32 en �3x32 zou 22-28 
volgen waarna de zwarte 
stand nog te verdedigen 
lijkt. toch duurt de partij 
nog maar enkele zetten. 
33.34-29!! De pointe. 
33...23x34  34.38-32 27x38  
35.43x32 18-23  36.31-27! 
(effectiever dan 32-28 en 
��-39) 22x31 37. 36x27 en 
zwart geeft op: zwart kan 
niet voorkomen dat wit zal 
doorbreken en wits eigen 
verdediging staat optimaal.

De eerste overwinning be-
haalde ton sijbrands tegen 
Kees van bakel. Wit sloeg 
toe met een verrassende 
slagzet, ooit eerder uitge-
haald door cor benjamens.

Scoreverloop:

een van de fraaiste over-
winningen uit de blindsi-
multaan boekte sijbrands 
tegen adrie van Outhe-
usden. al binnen enkele 
zetten wordt zwart langs 
de afgrond gezet.
1.34-29 17-22  2.40-34 11-
17  3.45-40 6-11  4.31-26 
20-25 geeft wit gelegen-
heid om zelf in de aanval 
te komen. 5.35-30 19-23  
6.40-35 22-27  7.32x21 
16x27  8.37-31! Wit komt 
al snel in de partij in 
het voordeel. 8…14-19  
9.31x22 18x27  10.29x18 
12x23  11.41-37 17-22  
12.30-24 19x30  13.35x24 
13-18? (13-19 en 9x18 
verdient de voorkeur. De 
zwarte stelling is nu al 
kritiek) 14.37-31 1-6 (op 
9-13? zou 33-28! volgen)  
15.33-29! 9-13 16.46-41 zie 
diagram

Diagram 1
16…10-14?  Het lijkt over-
dreven om te stellen dat 
zwart zo vroeg al verloren 
staat, maar het heeft er 
op zijn minst de schijn van.  
17.24-19! 13x33  18.39x10 
5x14 19.41-37 Wit begint 
een aanval op de voorpost 
die niet meer te stoppen 
blijkt te zijn. 
19…14-19   20.37-32 11-16  
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Diagram 3
22.49-44! 14-19?  
Ook na 21-27 32x21 16x27 
28-23 heeft zwart geen 
overlevingskansen. Zwart 
moet het dus hebben van 
het lelijk ogende 2-7.
Wit sloeg nu toe met 
23…31-27 22x42  24.28-
23 19x37 25.24-19 13x24  
26.38-32 37x28  27.33x4 
20x29  28.48x29! Zwart 
speelde nog even door, 
maar moest uiteindelijk 
toch als eerste de hand-
doek in de ring gooien.

Kees van bakel had amper 
opgegeven, of gijs voor 
de poorte had al de kans 
om de stand weer naar 2-2 
gelijk te trekken:

Diagram 4
sijbrands speelde hier 
26.37-32 en gijs reageerde 
met het scherpe 26…13-19. 
Wit speelde nu geen �1-37 
omdat hij de vereenvoudi-
ging met 23-28, 19-2� en 
1�-20 etc. niet wilde toe-
laten, maar koos in plaats 
daarvan voor 27.34-30? 
een onnauwkeurigheid die 
sijbrands een schijf en de 
partij had kunnen kosten. 
twee uur lang (het gebeur-
de tijdens de langste ronde 
van de hele sessie) hield 
Voor de poorte het publiek 
in grote spanning: zou hij 
het zien? Zwart kon na-
melijk toeslaan met 22-28! 
(�1-37 of?) 1�-20!! (2�x1�) 
23-29 (32x3�) 3-8! (1�x23) 
18x�0 (3�x��) 17-21 (26x17) 
12x2� en schijfwinst. Voor 
de poorte speelde echter 
27…23-29 en zou binnen 
enkele zetten vastlopen.

ton sijbrands - patrick 
adriaans

Diagram 5
Zwart staat onder druk. De 
stand is moeilijk te verde-
digen, maar zoals adriaans 
bewijst niet onmogelijk. 
33…13-18  34.34-30 7-11!  
(na 6-11? is de combinatie 
met 32-28 �7-�1 en 33-29 
wel kansrijk) 35.43-38 17-22  
36.30-25 22x31 37.26x37 
20-24 (veel sterker dan het 
gevaarlijke 18-22) 38.33-
28 14-19  39.28-22! 18x27  
40.32x21 (zwart krijgt nu 
last van zowel 21-16 als 2�-
20) 4-9  41.37-32(?)  
na �1. 21-16 is 36-�1 
kansrijk voor remise. maar 
�9-�3 of �8-�3 levert zwart 
een groot probleem op. 
Dan is 2�-20 wel een seri-
euze dreiging. bovendien 
komt  na  9-1� het venij-
nige �7-�1 (36x�7) 21-16 
etc met een zeer kansrijk 
eindspel.  
41…9-13  42.21-16 13-18  
43.16x7 12x1 (Het blokje 
18/19/23/2� ziet er nog 
steeds kwetsbaar uit, maar 
blijft goed te verdedigen) 
44.39-34 15-20! Dankzij 
eventuele plakkers met 
36-�1 is zwart grotendeels 
uit de problemen. sij-
brands ziet dan ook geen 
winstkansen meer en geeft 
remise.

een interessante partij 
speelde ton tegen oud-
bondsdirecteur Johan 
Haijtink.
1.33-29 19-23  2.35-30 20-
25  3.40-35 14-19  4.30-24 
19x30  5.35x24 17-22 vaak 
wordt hier ook 9-1� ge-
speeld om na ��-�0 1�-20 
en 2�-30 te laten volgen. 
6.45-40 11-17  7.38-33 15-
20  8.24x15 25-30  9.34x25 
23x45 zwart neemt alsnog 
deze twee om twee, die 
voor een interessant spel-
beeld zorgt door de schijf 
op veld 1�. 10.43-38 17-21  
11.31-27 (de controle over 
veld 27 is in dit speltype 
over het algemeen van 
groot belang) 22x31  
12.37x17 12x21  13.41-37 

10-14  14.36-31 7-12 15.46-
41 6-11  16.33-28 5-10  
17.31-27 11-17  18.41-36 
18-23  19.28x19 14x23  
20.38-33 zie diagram. 

Diagram 6
Zwart aan zet
in de diagramstand is er 
nog weinig aan de hand 
voor zwart, alleen het ge-
speelde 20…1-7 is een wel 
erg enthousiaste zet. beter 
is het rustige 21-26, met als 
plan 17-21, 12-18 en druk 
zetten op de schijf op 27. 
Door 1-7 ontstaat er een 
groot gat op de velden 6 
en 1 en wordt zwarts speel-
vrijheid enorm beperkt. 
21.37-31! Wit profiteert 
van de mogelijkheid dat 
zwart niet 21-26 kan spelen 
en sluit zo de zwarte korte 
vleugel op. 

21…12-18  22.31-26 7-12  
23.42-38 10-14  24.48-43 
2-7  25.36-31 23-29 zwart 
moet wel op zoek naar 
expansie, omdat er na 
13-19 �7-�1 8-13 �1-36 
3-8 33-28 helemaal een 
ruïne op het bord ontstaat  
26.33x24 14-20  27.25x14 
9x29  28.39-33 29-34  
29.44-40 13-19  30.40x29 
19-23 goede remise kansen 
geeft meteen �-10 1�x� 

7-11 �x22 17x�8 26x6 �8x26  
31.29-24 makkelijker wint 
33-28 23x3� �7-�1 en op de 
volgende zet �1-36 en dan 
na 7-11 28-22 W+  31...4-
10  32.15x4 7-11  33.4x22 
17x48  34.26x6 48x26  
35.24-20 hier wint 27-21 
met op 26x17 2�-19 en 
32-28, en op 16x27 32x21 
26x17 6-1 en 12-18 kan niet 
in verband met 39-3� en 
2�-19.  35…3-9  36.20-15 
9-14  37.6-1 12-18 16-21 
1x�0 (anders volgt 26-�2) 
��x3� 27x16 8-12 16-11 
12-17 11x22 1�-20 1�x2� 
26-�2 22-17 leidt ook tot 
een verloren eindspel voor 
zwart, omdat wit op tijd 
is om te verhinderen dat 
zwart een tweede dam 
haalt. een korte variant ter 
illustratie: �2x11 2�-20 11-7 
(op 11-16 volgt �0-��-39!) 
32-28 7-16 20-1� 3�-39 1�-9 
16-38 9-3 en 39-�3 faalt 
door 3-20 W+  38.32-28 
23x43  39.1x48 8-12  40.47-
42 26-17  41. 42-38 17-26 
42.49-44  2-0.

Diagram 7 
Wit aan zet
Het laatste diagram komt 
uit de partij sijbrands-Doo-
mernik. Wit aan zet speelt 
hier sterk 35.28-22. 
Wit probeert zo te pro-

fiteren van het zwarte 
klaverblaadje en de schijf 
7 en 2 buiten spel te laten. 
Dit in combinatie met de 
tempivoorsprong (wits 
schijven staan verder naar 
voren) zal zorgen voor 
een geslaagde strategie. 
35...18-23 36.33-28 13-19  
37.39-33 2-8  38.47-42 4-10.  
een andere leuke variant 
waarbij positiespel hand in 
hand gaat met combina-
tiespel is 1�-20 37-31 26x37 
�2x31 en nu dreigt 33-29 
8-12* 29x18 12x23 31-26 
enz. zwart moet daarom 
wel 20-2�, want 21-26 faalt 
wegens 27-21 31-27, na 20-
2� volgt 22-17 27-21 �8-�3 
met dam. 39.40-35 10-15  
40.48-43 nu dreigt 37-31 
en als zwart veld 13 dicht 
volgt 33-29 met schijfwinst. 
Zwart besloot daarom van 
verder verweer af te zien 
2-0. 
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N K  v r o u w e N

DOOr Jaap De JOnge

net als in 2000 en 2002 
was het best beach hotel 
in Zoutelande de voortref-
felijke gastheer voor de 
finale van het nK vrouwen. 
met steun van de plaatselij-
ke middenstand, subsidiën-
ten en adverteerders kon 
dit toernooi plaatsvinden.
Voor de eerste keer in een 
toernooi onder auspi-
ciën van de KnDb werd 
er gebruik gemaakt van 
elektronische borden. 
Daardoor was het toernooi 
wereldwijd live te volgen. 
misschien was het van 
invloed op de publieke 
belangstelling, want die 
was niet erg groot te noe-
men. De website werd wel 
veelvuldig bezocht.

< Toernooiverloop >
Vooraf werden titelver-
dedigster nina Hoekman 
en tanja chub het meest 
genoemd als favoriet voor 
de titel. Daarnaast werd 
Vitalia Doumesh als een 
gevaarlijke outsider gezien. 
na de openingszet verricht 
door carla schönknegt, 
directeur van het VVV 
Walcheren/noord-beveland 
startte het toernooi op 
11 november. in de eerste 
ronde was er gelijk een 
prachtige partij te zien. 
christien Fung won op ma-
gistrale wijze van sarah rij-
gersberg. na afloop bleek 
dat christien zich prima 
had voorbereid, want het 
was een oude studie van 
Harm Wiersma die ze in 
de praktijk bracht. na � 
ronden kwam Vitalia Dou-
mesh alleen aan de leiding. 
Ze boekte enkele fraaie 
zeges door haar tegenstan-
ders de hele partij zwaar 
onder druk te zetten. na 
zeven ronden ging Vitalia 
nog steeds alleen aan de 
leiding, tanja chub volgde 
op één punt achterstand 
en christien Fung en nina 

Hoekman hadden twee 
punten minder. in de één 
na laatste ronde sloeg Vi-
talia de aanval van nina af 
met een gedegen remise. 
tanja profiteerde door 
een snelle zege op irene 
stegeman. in de slotronde 
stelde tanja de zege veilig 
door een vlotte zege op 
barbara graas. Vitalia werd 
tweede en nina werd door 
een zege op Jorien alink 
derde.
Het spelpeil lag over het 
algemeen vrij hoog. er 
werden fraaie partijen 
gespeeld en soms was er 
ook wel eens een blunder 
te zien. Opvallend was de 
goede sfeer onderling tus-
sen de speelsters. tijdens 
de partijen was er volop 
strijd, daarnaast vonden de 
dames genoeg afleiding in 
en rond Zoutelande. 

< De debutanten >
De debutanten leonie de 
graag en Heike Verheul 
eindigden op de onderste 
plaatsen, maar toch kun-
nen ze terugkijken op een 
mooi debuut. Heike liet 
een goede indruk achter 
en was dicht bij een stunt 
tegen nina Hoekman. Ook 
in de slotronde bleef ze 
opvallend gemakkelijk op 
de been tegen Vitalia. Van 
de piepjonge Heike zullen 
we zeker nog vaker horen 
in het vrouwenkampioen-
schap.
leonie speelde ook nog 
eens voor eigen publiek, 
wat zeker wat extra span-
ning bracht. Ze eindigde 
weliswaar als laatste, maar 
liet toch zien dat ze een 
gevaarlijke speelster is voor 
iedereen. in enkele partijen 
liet ze de winst pardoes 
glippen, maar al met al was 
het toch een mooi debuut 
voor de Zeeuwse.

< De middenmoot >
er is nog steeds een groot 
gat tussen de top drie en 

de overige spelers. al kon 
dit keer christien Fung 
zich wel mengen tussen de 
toppers. Ze had lange tijd 
uitzicht op een podium-
plaats, maar uiteindelijk 
finishte ze als vierde. Hier-
door is ze direct geplaatst 
voor de finale van volgend 
jaar. Jorien speelde ook 
een sterk toernooi, met 
wat meer tijd op de klok 
had ze misschien wel het 
winnende plan gevonden 
in de partij tegen tanja. Ze 
eindigde als vijfde. irene 
en sarah wisselden goede 
partijen met mindere af, 
ze behaalden allebei zeven 
punten. 
De nestor van het gezel-
schap kende een moeizame 
start. na drie ronden stond 
barbara graas nog steeds 
op nul punten. Uiteinde-
lijk kwam ze toch beter in 
het spel en pakte nog zes 
punten.

De regionale pers schonk 
veel aandacht aan het 
toernooi. Omroep Zeeland 
tv en de nieuwe zender 
tV Walcheren lieten de 
camera’s draaien. De 
provinciale Zeeuwse 
courant schreef iedere dag 
een artikel en ook Harm 
Wiersma besteedde via de 
telegraaf veel aandacht. 
Op de slotdag was ook het 
noord-Hollands dagblad 
aanwezig, uiteraard om de 
nummers één en twee van 
dit toernooi te volgen.

na de prijsuitreiking door 
de coördinator persoon-
lijke wedstrijden van de 
KnDb, gert van Willigen, 
keek iedereen voldaan te-
rug op een week topdam-
men in Zoutelande.

De partijen staan op 
internet: www.adbouwens.
nl/nKVrouwen2007/index.
html

TaNja chub 
NederlaNds 
KampioeNe
Na een zeer spannend verlopen toernooi mag Tanja Chub zich Nederlands 
kampioene 2007 noemen.

Pl	 Naam	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 	Pt	
1  Tanja Chub  X 1  1  1  2  2  1  2  2  2  14
2  Vitalia Doumesh  1  X 1  1  1  2  2  2  1  2  13
3  Nina Hoekman  1  1  X 1  2  2  1  1  1  2  12
   Christien Fung  1  1  1  X 1  1  2  1  2  2  12
5  Jorien Alink  0  1  0  1  X 2  1  1  1  2  9
6  Irene Stegeman  0  0  0  1  0  X 1  2  1  2  7
   Sarah Rijgersberg  1  0  1  0  1  1  X 2  1  0  7
8  Barbara Graas  0  0  1  1  1  0  0  X 2  1  6
   Heike Verheul  0  1  1  0  1  1  1  0  X 1  6
10  Leonie de Graag  0  0  0  0  0  0  2  1  1  X 4
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Dammen in de Alpen

DOOr martiJn Vissers

De reis begon op vrijdagochtend 17 augustus. De sympa-
thieke gerard bruins had speciaal voor dit toernooi een 
busreis georganiseerd. Hiermee loste hij een belofte van 
twee jaar terug in. gerard trof in 200� naar eigen zeggen 
een perfecte organisatie en een prachtig land met een 
fijne bevolking. Het lokte gerard uit een toezegging te 
doen om in 2007 met een bus vol dammers naar bovec 
te komen. Hij bleek een man van zijn woord. Het aantal 
busreizigers viel hem enigszins tegen, 22 dammers en 9 
supporters. 

De busreis verliep ontspannen. Verdeeld over twee da-
gen reisden wij af naar bovec waarbij we halverwege in 
een hotel overnachtten. Door een file op de tweede dag 
misten we de ceremonie protocollaire. Deze ceremonie 
vond plaats in het kleine maar gezellige centrum van 
bovec. bovec is een pittoresk plaatsje waar het niet duur 
vertoeven is. Het was tevens mijn eerste ontmoeting met 
de alpen. met zwetende handen zat ik de laatste 20 kilo-
meter in de bus, turend in het ravijn naast mij. eenmaal 
in bovec aangekomen, stuitten we op een plein vol met 
feestende slovenen. Het jaarlijkse dorpsfeest was in volle 
gang en van heinde en verre kwamen de bergbewoners 
naar het plein om te dansen, zingen en drinken. een 
mooi begin. 

De volgende dag startte het toernooi. De eerste ronde 
regende het snelle beslissingen. niet echt verbazing-
wekkend want door de ongeleide loting troffen de 
meeste kanshebbers elkaar niet. naarmate het toernooi 
vorderde, liepen de speelsterktes van de paring steeds 
minder ver uiteen. toch nam de hoeveelheid beslissingen 
amper af. Het speeltempo zal hier zeker van invloed op 
zijn geweest. anderhalf uur per speler en daarna een 
minuut per zet. eenmaal onder tijdsdruk moest je van 
goede huize komen er niet onder te bezwijken. Op adem 
komen na de vijftigste zet was er niet meer bij. 

De vrije uren in bovec vulden de deelnemers op allerlei 
manieren in. bij het avondeten sloot ik mij meestal aan 
bij de groep ‘bruins’. tijdens de maaltijden werden de 
damcatastrofes van de dag besproken en ook persoonlijk 
lief en leed. Overdag was er veel ruimte voor sportieve 

Eens in de zoveel jaar speel ik een toernooi in het buitenland. Na Parijs, Bielawa (Polen) 
en Salou was nu Bovec aan de beurt. Bovec ligt in Slovenië en grenst aan Italië. In twee 
dagen reden we met een ‘dambus’ naar het mooie Alpenplaatsje om daar dammen met 
vakantie te combineren. 

Eindstand

Pl	 Naam	 Land	 Pnt
	 1 Alexander Schwarzman Rusland 13
	 2 Guntis Valneris Letland 12
	 3 Martijn Vissers Nederland 12
	 4 Wjatsjeslaw Sjtsjogoljew Rusland 11
	 5 Andrew Tjon A Ong Nederland 11
	 6 Rienk van Marle Nederland 11
	 7 Vaidas Stasytis Litouwen 11
	 8 Friso Fennema Nederland 11
	 9 Erwin Heslinga Nederland 10
	10 Michiel Kloosterziel Nederland 10
	11 Zainal Palmans Nederland 10
	12 Walter Zorn Italië 10

De deelnemers aan Bovec 2007

De natuur is wonderschoon in 
Bovec 

activiteiten. Zo bivakkeerden de fervente wan-
delaars graag in de bergen. als wandelen in de 
bergen nog niet sportief genoeg was, dan kon 
je ook kiezen voor extreme sporten zoals raf-
ten en paragliding. bovec bleek namelijk een 
uitvalbasis voor de ‘ultieme sportbeleving’ 

ik hield het wat ultieme sportbeleving betreft 
bij het dammen. Het ging me goed af. ik werd 
verassend derde. een hoogtepunt in mijn 
bescheiden dammerscarrière. De eerste plaats 
ging naar alexander schwarzman. guntis 
Valneris werd tweede. Onderling tekenden zij 
- zeer snel - de vrede en in de overige partijen 
kwamen beiden niet in gevaar. Zij bezetten 
dan ook terecht de eerste en tweede plaats. 
Van de nederlanders vond ik vooral erwin 
Heslinga en Zainal palmans een goed toernooi 
spelen. een (nog) hogere eindklassering voor 
beiden was niet onterecht geweest. 
Op de terugreis verbleven we een aantal uur 
in salzburg. salzburg is de geboorteplaats 
van mozart. ik ging op zoek naar Mozarts 
Kugeln, een chocoladedelicatesse. erg lekker 
en mijn vriendin waardeerde het zeer dat ik 
een doosje mee naar huis nam. tijdens mijn 
zoektocht naar de Kugeln zag ik toeristen af 
en aan door de stad rijden. niet met de auto, 
maar met paard en wagen. Op de bokken 
zaten koetsiers die rechtstreeks uit mozarts 
tijd leek te komen. Zij vertelden de ene naar 
de andere anekdote. tot mijn verbazing zag ik 
verderop een groezelige man met een kleine 
bakfiets, een schep en een bezem midden op 
een drukke weg staan. levensgevaarlijk, want 
links en rechts reden de auto langs hem. ik liep 
naar hem toe en zag toen op het bordje van 
zijn fiets Rossknödelsammler staan. De man 
bleek daar zijn werk te doen.tja, die ellendige 
paardenvijgen kunnen ook niet blijven liggen.

bovec 2007 was een mooi toernooi. niet alleen 
vanwege de vele interessante partijen maar 
ook vanwege de locatie. mocht er een bovec 
2008 komen dan is dit een echte aanrader.

FOtO’s erWin Heslinga



Dam tot dam in Beverwijk
Zaterdag 22 september 
organiseerde 
de Beverwijkse 
Damclub een groot 
jubileumtoernooi 
ter ere van haar 
tachtigjarig bestaan. 
De verwachtingen 
waren hoog gespannen 
met gerenommeerde 
teams als IJmuiden en 
een team met oud-
clubkampioenen van 
Beverwijk. Als klap 
op de vuurpijl maakte 
Damcombinatie 
Holland haar 
entree met twee 
oud Nederlands 
kampioenen.

DOOr Daniël De VreUgD

De beverwijkse Damclub is een vereniging met een rijke 
historie. in het verleden zijn vele aansprekende successen 
behaald door ciska butter, nederlands kampioen bij de 
vrouwen en trudy backus, nederlands jeugdkampioen. 
reden genoeg om een groot jubileumtoernooi te organi-
seren. met enecO energie als hoofdsponsor wist de orga-
nisatie het toernooi in de unieke locatie Wijkcentrum 
prinsenhof onder te brengen. Hiermee lokte de organise-
rende vereniging enkele zeer aansprekende teams.

Denk en Zet is zo’n historisch team, dat samen met 
beverwijk in de jaren twintig is ontstaan. Deze intussen 
opgeheven damvereniging uit Wijk aan Zee was speciaal 
voor dit toernooi opnieuw opgericht. Damclub iJmuiden 
kwam met twee teams, die uitkomen in de nationale 
competitie en daarmee zwaar favoriet waren. De aan-
wezigheid van Frans elzenga en oud-beverwijker theo 
Zoon was opmerkelijk. beiden hadden in 198� het we-
reldrecord marathondammen veroverd. elzenga maakte 

tijdens het jubileumtoernooi deel uit van Damcombinatie 
Holland samen met oud nederlands kampioenen barbara 
graas en ciska butter.

in de eerste ronde kwamen beverwijk 1 en iJmuiden 1 
uitstekend uit de startblokken met de maximale score. 
Helaas moest beverwijk in de daaropvolgende ronde al 
afhaken om de titelstrijd met een nipte nederlaag tegen 
Haarlem 1. en Haarlem trok flink door in de derde ronde 
door oud-beverwijk 1 van het bord te spelen. De vierde 
ronde was direct een finale tussen de twee overgebleven 
titelkandidaten. iJmuiden 1 doorbrak echter de imposan-
te zegereeks van Haarlem 1 en eiste daarmee de titel op. 
tegelijkertijd won oud-beverwijk 1 knap de prestigestrijd 
tegen beverwijk 1.

De prijzen waren op papier al verdeeld en dus ging de 
aandacht in de laatste ronde uit naar De broeikas. als 
huisdamvereniging versloegen zij beverwijk 2 en wisten 
daarmee zeer verdienstelijk beslag te leggen op een 
gedeeld vierde plaats.

na ruim vijf uur intensief dammen maakte de organisatie 
de eindstand bekend. Kampioen werd iJmuiden 1 direct 
gevolgd door Haarlem 1. Op de derde plek eindigde ver-
rassend oud-beverwijk 1 ruim boven beide beverwijkse 
selectieteams. Wim Winter van iJmuiden 1 ontving de 
beker als sterkste speler van het toernooi.

na de afsluitende woorden van de beverwijkse voorzit-
ter Jan van der Does konden de moegestreden dammers 
herinneringen ophalen van lang vervlogen damtijden 
tijdens een koud buffet. na een voldane dag liet oud 
nederlands kampioen ciska butter nog weten: “ik heb 
zeer genoten van dit toernooi. Het is toch wel de ideale 
voorbereiding, want morgen loop ik de Dam tot Dam!”

Voor meer informatie kunt u terecht op 
http://beverwijksedamclub.wantodoo.com.

Beste toernooidammer Wim Winter in de tweede ronde tegen oud Nederlands kampioene Ciska Butter. 

Eindstand ENECO Damtoernooi Beverwijk 2007
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 W + = - Pt WP
01 Damclub IJmuiden 1 • 8 6 . 6 . 8 7 . . . . 5 5 0 0 10 (29)
02 Haarlemse Damclub 1 0 • 6 . . 5 8 7 . . . . 5 4 0 1 8 (31)
03 oud-BDC 1 2 2 • 5 . 5 . . . 8 . . 5 3 0 2 6 (33)
04 De Broeikas . . 3 • 4 . 4 . 6 5 . . 5 2 2 1 6 (24)
       Damcombinatie Holland 2 . . 4 • . . . 5 4 . 7 5 2 2 1 6 (24)
06 Beverwijkse Damclub 1 . 3 3 . . • . 7 6 . 8 . 5 3 0 2 6 (23)
07 Haarlemse Damclub 2 0 0 . 4 . . • . . 5 5 . 5 2 1 2 5 (28)
08 Damclub IJmuiden 2 1 1 . . . 1 . • . . 8 5 5 2 0 3 4 (26)
09 oud-BDC 2 . . . 2 3 2 . . • . 8 7 5 2 0 3 4 (20)
10 Beverwijkse Damclub 2 . . 0 3 4 . 3 . . • . 6 5 1 1 3 3 (24)
11 De Jansheeren . . . . . 0 3 0 0 . • 4 5 0 1 4 1 (20)
12 Denk en Zet . . . . 1 . . 3 1 2 4 • 5 0 1 4 1 (18)
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KNDB op de 50+ beurs

Frans Vermaat (82) had vijftig jaar geleden voor het 
laatst gedamd bij de wilde damvereniging Dammen 
is Denken (DID) in Zaandam. Onder toeziend oog 
van Kathy de Rochemont-Mulder demonstreert hij de 
klassieke Haarlemmer zet op het moderne elektroni-
sche dambord. Met ondermeer het adres van de bij de 
KNDB aangesloten Damcombinatie Zaanstreek nemen 
we uiteindelijk afscheid.

KNDB penningmeester 
Jeanine van der Horst 
speelt onder grote 
belangstelling een par-
tijtje.

Hier laat Jeanine de 
dames het werk doen 
en fluit de wedstrijd.

Jessica is via via op de beurs beland en zegt tegen 
haar vriendje in de bling bling telefoon dat ze nu 
even geen tijd heeft, want er moet gedamd worden.

Ook Jessica’s vrienden laten zich niet onbetuigd.

Hannie Zeeman heeft 
zojuist een flitsende 
dansdemonstratie ge-
geven en demonstreert 
nu haar sympathie voor 
het damspel. In oktober 
doet Hannie met echt-
genoot Cor mee aan 
het WK stijldansen voor 
senioren in Luik.

Het duurt niet lang of 
ook Cor zit achter het 
bord.

impressie

De KNDB maakte dit jaar voor het eerst gebruik van de door NOC*NSF geboden mogelijk-
heid zich met andere sportbonden op de 50+-beurs in Utrecht te presenteren. Van woensdag 
19 september tot en met zondag 23 september brachten Johan Haijtink, Paul van de Veen, 
Alex Mathijssen, Teus de Mik, Pim Meurs, Gert van Willigen, Paul de Heus, Astrid van der 
Stelt, Nadine van Tiel, Jeanine van der Horst en Marcel Kosters één of meerdere dagen ons 
spel onder de aandacht van een breed publiek.



Omdat het russisch-nederlandse veteranenviertal 
rats-gerscht-teer-ivens op het laatste moment niet kon 
worden gemixt moest ik het met ron Heusdens, sven 
Winkel, Frits luteijn en peter van der stap doen. Het had 
slechter gekund… Frits, peter en ik rouleerden terwijl 
ron en sven alle zeven wedstrijden achter het bord 
zaten. We gaven meteen ons visitekaartje af met een 7-1 
zege af tegen een estlands kwartet, waarbij het begrip 
opspelende hormonen onze kopman gelukkig net niet 
fataal werd. Dat spelen voor Van stigt thans niet altijd 
bij Jan en alleman onvermoede krachten losmaakte bleek 
wel uit het eerste resultaat van ‘ons’ keurkorps met drie 
wereldkampioenen en een veelvoudig vice-wereldkam-
pioen: �-� tegen bashneft 2. alexander schwarzman, 
guntis Valneris, anatoli gantwarg en rob clerc waren de 
potentiële gouddelvers van lange Jan vst die samen met 
bert Utens, leo mous en guido van den berg het suppor-
terslegioen van de schiedamse sterren vormde. 
Die sterren waren aanvankelijk de reservisten want ook 
nijverdal en zelfs het russische melkom tver moesten 
eraan geloven. Die laatste overwinning namen we mooi 

mee naar de tussenronde (twee poules van elk vier 
viertallen). na de 6-2 nederlaag tegen zowel ons eerste 
team als tegen bashneft 2 was onze (halve)finaledroom 
echter over.
Dat gold ook voor het Oranje-talententeam dat  onder 
de naam Denk en Zet de geweldenaren van nizne lens-
koje - zeg maar - Jakoetsk naar de rand van de afgrond 
duwde. een geweldige sensatie hing in de lucht toen 
roel boomstra en martijn rentmeester remiseerden met 
alexeï tsjizjov en alexander georgiev en pieter steijlen 
nicolai goeljaev opvouwde. Henk stoop had tot in een 
zeven-om-zeven geen echte problemen tegen Yuriy 
anikeev maar het klasseverschil kwam toch nog in de 
score tot uiting. bij remise zou de tsjizjov-trein zijn uit-
gerangeerd. Hopman Henk moest wel in die pittoreske 
badplaats in de Frans alpen meedoen omdat pim meurs 
vlak voor het vertrek vanuit nederland in het ziekenhuis 
moest worden opgenomen. 
De pijp was daarna leeg al boekte roel boomstra nog 
wel een fraai eerste grootmeesteresultaat met drie 
overwinningen en remises tegen het illustere kwartet 

podolski-tsjizjov-Kalmakov-
ivens. Zo vergaarde ik 
dus met een supersnelle 
partijtje (roel had aan één 
punt genoeg) eeuwig-
heidswaarde. Wel een keer 
wereldkampioen worden, 
roel! Het talententeam 
eindigde in een veld van 
veertien viertallen ten 
slotte als achtste, één plek 
achter mijn eigen team.
ik had alle tijd om de ont-
knoping van het toernooi 
op de voet te volgen. 
Fantastische topsport! 
eerste de halve finale 
tussen Jakoetsk en Van 
stigt thans i. na de winst 
van anikeev op gantwarg 
zorgde schwarzman tegen 
goeljaev voor de ultieme 
gelijkmaker waarna de 
jonge rus huilend wegliep. 
in de barrage wonnen 
schwarzman en anikeev (in 
de clubcompetitie speler 
van Van stigt thans…) 

Confederatie Cup: 

Genieten tussen de wereldtop
Je kan een aardig potje dammen, je bent een prepensionado van 63 en je 
wilt nog wat. Wel, dan zorg je gewoon dat je van de partij bent op Het 
Grote Confederatie Cup-Gebeuren. Een groot deel van de wereldtop is 
daar op eurojacht en je kan er nog tegen spelen ook. Dus vertoefde ik begin 
november in Aix-les-Bains, als gastspeler van Van Stigt Thans II (met 
dank aan de verhinderde Anton van Berkel). Een geweldige ervaring!

DOOr FreD iVens

De bronzen sterren van Van Stigt Thans: vlnr Rob Clerc, Anatoli Gantwarg, Guntis Valneris en Alexander Schwarzman.

FOtO JOHan DemasUre

FOtO’s Frits lUteiJn
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opnieuw waarna georgiev 
ten koste van Valneris de 
luidbejubelde held werd. 
Jan van stigt thans stond 
erbij (op een stoel), keek 
ernaar en was even echt 
dood- en doodziek. Dat 
zijn favorieten als eerste 
nederlandse team met een 
(bronzen) medaille naar 
huis gingen, daarvan kon 
hij niet echt opgewonden 
meer raken.
De finale tussen bashneft 
Ufa en Jakoetsk was een 
spektakelstuk waaraan de 
arbiters Jacek pawlicki en 
Johan Demasure de han-
den (en ogen) vol hadden. 
Vier remises in de gewone 
wedstrijd en ook in de 
eerste barrage (20 minuten 
+ tien seconden per zet). 
in de tweede barrage (3 
minuten + 2 seconden per 
zet) brak tsjizjov met een 
luid ‘winst’ tegen mark 
podolski de remiseban. 
mourodoullo amrillaev 
kreeg nu wel goeljaev op 
de knieën. alexander bal-
jakin bleef opnieuw tegen 
georgiev binnen de remise-
perken waarna alexander 
getmanski dolblij tegen 
anikeev  bashneft Ufa voor 
de vierde keer op rij de 
confederatie cup bezorg-
de. pfffttttttt….
in het fraaie casino van 
aix-les-bains was bij de 
vrouwen de complete zeg 
maar Oostblok-top met 
tweetallen present. motor 
sich Zaporozye uit de 
Oekraïne toonde zich met 
het duo Darya tkachenko 
en lidmilla litvinienko op-
permachtig.
als ik nog even wil nage-
nieten ga ik naar de web-
site van WDc Heule (via 
google) en van de eDc. 
moet u ook doen.

gantwarg

anikeev

anikeev troefde twee keer 
gantwarg af. in de regu-
liere partij 
was 32-38! 7-2 (10-� 26-31! 
=) 13-18 10-� 18-23*  �-10 
23-29 10-1� 29-33 2-30 26-

31 nog goed voor remise 
geweest. Zwart speelde 
echter 26-31? en verloor 
door 10-5! 31-37 (32-38 
7-2 13-18 2-2�!) 7-2 13-18 
2-7 18-22 7-34 22-28 
34-39!! uit want op 37-�1 
volgt 39x11!  

schwarzman

goeljaev

schwarzman deed het-
zelfde tegen goeljaev: 
42-47 27-21 47x20 21-17 
20-14 17-12? 7-11 16x7 
10-15 12x23 14-3 28x19 
3x2 en goeljaev was even 
ontroostbaar.

Kostionov

clerc

clerc toonde zich technisch 
en tactisch de meerdere 
van Kostionov: 31-26! 
22x31 26x37 18-22 24-20 
16-21 20-15 22-27 32-28! 
(de enige) 13-18 (27-32? 
37-31 32x23 1�-10 23-28 
31-27! 21x32 10-�) 15-10 
19-23 28x19 27-32 37x28 
18-23 10-4! 23x32 4-15 
en zwart gaf  terecht op 
(32-37 19-1�! 37-�1 1�-10 
�1-�6 10-� 21-27 1�-38 
enz.).

ilves

Kostionov

Kostionov werd ook een 
enorme poets gebakken 
door de litouwse groot-
meester ilves: 42-38? 
16-21 26x19 18-23 29x18 
30-34 39x30 35x42!! 

De finale Nizne Lenskoje-Bashneft Ufa (rechts). Op de voorgrond Anikeev-Getmanski, dan Georgiev-Baljakin, Goel-
jaev-Amrillaedv en Tsjizjov-Podolski.

De nummers een, twee en drie bij de vrouwen. In het midden de Oekraïense winnares-
sen Lidmilla Lidvinienko en Darya Tkachenko.

eindstand:
1. bashneft Ufa
2. nizne-lenskoje
3. Van stigt thans
7. Van stigt thans 2
8. Denk en Zet culemborg

vrouwen:
1. motor sich Zaporozye
2. nizne-lenskoje
3. novikov tver
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v a N  h e T 
b e s T u u r

assemblée GéNérale Fmjd
na afloop van de confederation cup in het Franse aix-
les-bains organiseerde de Fédération mondiale du Jeu de 
Dames (FmJD) haar tweejaarlijkse assemblée générale 
(ag). Deze benoemde onder president Vladimir ptitsyn 
(ru) liefst drie nieuwe bestuursleden vanuit de KnDb: 
Harry Otten als opvolger van executive Vice president 
pieter Hildering, Frank teer als opvolger van secretaris 
rik Devroe (be) en Frits luteijn als opvolger van penning-
meester Jaap bus en penningmeester ad interim gerrit 
tigchelaar. Henri macaux (Fr) volgde eleonora bubbi (i) 
op als toernooidirecteur senioren en Johan Demasure 
(be) verving macaux als toernooidirecteur jeugd. Het 
KnDb bestuur is verguld met alle nieuw benoemde 
bestuursleden en wenst hen veel succes en plezier in de 
hoop dat zij erin zullen slagen de mede door pieter Hil-
dering en Jaap bus gerealiseerde successen te evenaren. 
andere onderwerpen betroffen ondermeer de 
mindsports games die in oktober 2008 na de Olympi-
sche spelen in beijing gehouden zullen worden en waar 
dammen, schaken, bridge, go en chinees schaken zich 
in verscheidene toernooivormen zullen presenteren. na 
aansluiting bij en erkenning door gaisF (general associa-
tion of international sports Federations) en imsa (inter-
national mindsports association) zoekt de FmJD nu ook 
naar erkenning door het iOc (internationaal Olympisch 
comité). 

europeaN drauGhTs coNFederaTioN 
coNGres
Voorafgaand aan de ag FmJD werd op 10 november het 
vijfde eDc congres gehouden waarbij de opvolging van 
eDc president en motor Jacek pawlicki (polen) het be-
langrijkste agendapunt was. De door pawlicki als kandi-
daat aangedragen Janek mäggi (3�) uit estland werd met 
grote meerderheid gekozen. mäggi beoogt in tallinn een 
bondsbureau voor de eDc op te zetten en de organisatie 
van het europese dammen verder te verstevigen. eDc 
ad interim president rima Danileviciene werd tot vice 
president benoemd samen met eDc bestuursleden uit 
litouwen, Wit rusland en Duitsland. 

boNdsraadsverGaderiNG 
3 November
ter vergadering was ruim aandacht voor internationale 
zaken. Daarnaast besloot de bondsraad tot heroverwe-
ging van een aantal commissies en hun naamgeving en 
werd het voorstel voor een nieuwe opzet van het meis-
jesdammen zoals dat in grote lijnen in het vorige Dam-
spel stond beschreven aangenomen, tezamen met enkele 
andere wijzigingen in het spel- en Wedstrijdreglement. 

erediploma voor paul vaN de veeN
De bondsraadsvergadering van 3 november besloot 
feestelijk met de uitreiking van het KnDb erediploma 
aan paul van de Veen die zich gedurende een jaar let-
terlijk meer dan fulltime heeft ingezet om in samenwer-
king met Dgt projects, Wieger Wesselink, Huub van de 

Wetering, elly de Knikker en KnDb bestuur elektronische 
damborden met presentatiesoftware te ontwikkelen en 
deze meteen op het WK in Hardenberg te introduceren. 
sindsdien hebben ook het DUWO festival in Delft en het 
nK Vrouwen in Zoutelande al kennis mogen maken met 
de Dgt elektronische damborden. Veel en belangrijke 
steun is ontvangen van het organisatiecomité van het 
WK Dammen bestaande uit voorzitter Jan Koops, secreta-
ris Henk boers en penningmeester Wim bremmer. Zij heb-
ben er alles aan gedaan om dit project ook in financieel 
opzicht te helpen slagen. 

eersTe KNdb promoTieFilm
Het KnDb bestuur heeft in samenwerking met televi-
siebedrijf rnn7 en vele vrijwilligers gewerkt aan een 
promotiefilm van ruim 3 minuten die op 27 oktober 
jongstleden via rnn7 is uitgezonden. Deze eerste 
promotiefilm is eigendom van de KnDb en is na enige 
bewerking bedoeld om te gebruiken voor promotionele 
doeleinden..

wereldrecords
Het bestuur heeft met plezier aan enkele FmJD vereis-
ten ter erkenning van een wereldrecord voldaan en was 
aanwezig bij de geslaagde wereldrecordpoging kloksi-
multaandammen van alexander schwarzman gesponsord 
door steegro bV en bij de eveneens geslaagde wereld-
recordpoging blindsimultaandammen van ton sijbrands 
gesponsord door de Universiteit van tilburg en meteo-
consult bV van Harry Otten. Het bestuur feliciteert beide 
nieuwe wereldrecordhouders (nogmaals) van harte!

overledeN
Het bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlij-
den van: g.g. barnier, Dc amstelveen; a. van der Winkel, 
DeZ culemborg; r.W.m. staudenmaijer, Dc loosdrecht; 
n. Duikersloot, Kunst&genoegen De Kwakel; g. van 
starkenburg, rDc rijnsburg; g. brouwer, sDc sneek; 
H. roozenburg, DOs Delft.

Harry Otten Frits LuteijnFrank Teer

Paul van de Veen (rechts) ontving uit handen van 
secretaris Marcel Kosters het KNDB erediploma.
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inzake een klacht tegen het KnDb bestuur en de com-
missie van beroep van de KnDb. 

de KlachT:
Klager heeft een klacht ingediend bij de tuchtcommissie, 
gericht tegen het bestuur van de KnDb, alsmede tegen 
de commissie van beroep van de KnDb, over de manier 
waarop KnDb-lid a. gantwarg door het bestuur is ge-
royeerd en de manier waarop dit royement is gesanctio-
neerd door de commissie van beroep.

de overweGiNGeN:
De tuchtcommissie heeft geoordeeld over de vraag of 
het bestuur dan wel de commissie van beroep een straf-
bare handeling heeft gepleegd als bedoeld in het tucht-
reglement en of het bestuur dan wel de commissie van 
beroep daarvan een verwijt kan worden gemaakt (opzet, 
schuld, nalatigheid of onzorgvuldigheid). Dit spitst zich 
met name toe op de vraag of er sprake is van overtreding 
van de statuten van de KnDb en het reglement van de 
commissie van beroep.
Volgens het nederlands verenigingsrecht en hetgeen in 
de statuten van de KnDb staat, is het bestuur bevoegd 
een lid uit het lidmaatschap te ontzetten. Ontzetting kan 
alleen worden uitgesproken ‘wanneer een lid in strijd 
met de statuten, reglementen of besluiten van de bond 
handelt of de bond op onredelijke wijze benadeelt’ De 
tuchtcommissie dient een oordeel uit te spreken over de 
vraag of het bestuur in redelijkheid tot het oordeel heeft 
kunnen komen dat de bond op onredelijke wijze is bena-
deeld door het handelen van de heer a. gantwarg.
De tuchtcommissie stelt vast dat het bestuur van de 
KnDb de volgende afweging heeft gemaakt: 
- het aftreden van twee prominente nederlandse 

bestuursleden van de werelddambond (FmJD) en 
een derde FmJD-bestuurslid, tevens voorzitter van de 
europese dambond (eDc) is in belangrijke mate het 
gevolg van het handelen van de heer a. gantwarg. De 
KnDb heeft, als een van de grootste en best georga-
niseerde bonden binnen de FmJD, voor haar leden en 
de continuïteit van de KnDb zelf, belang bij een goed 
functionerende FmJD;

- de vragen van de voorzitter van de nOc*nsF inzake 
de bestuurscrisis binnen de FmJD heeft het bestuur van 
de KnDb in verlegenheid gebracht omdat de KnDb in 
belangrijke mate bijdraagt aan de organisatie van de 
FmJD en dit bij de nOc*nsF mogelijk de indruk zou 
kunnen wekken dat de KnDb met name de financiële 
zaken niet serieus neemt. Het bestuur acht een derge-
lijke indruk bij de nOc*nsF zeer ongewenst aangezien 
nOc*nsF de KnDb in belangrijke mate financiert, en 
de KnDb baat heeft van het handhaven van de eerder 
opgebouwde goodwill bij nOc*nsF. De KnDb verkeert 
als gevolg van de relatief beperkte mondiale betekenis 
van de damsport in een kwetsbare en ook sterk afhan-
kelijke financiële positie ten opzichte van nOc*nsF.

tegen een besluit tot ontzetting staat voor betrokkene 
beroep open bij de commissie van beroep. De commis-

sie van beroep handelt als intern beroepsorgaan van de 
KnDb. Krachtens nederlands recht staat (vervolgens) 
beroep bij de rechter open tegen het bestreden bestuurs-
besluit. Het is de tuchtcommissie niet gebleken dat er 
binnen de KnDb een reglement is vastgesteld dat bij de 
behandeling van een dergelijk beroep van toepassing is.

de coNclusies vaN de TuchTcommissie:
Het bestuur is het enige bevoegde orgaan binnen de 
vereniging om het ontzettingsbesluit te nemen. Het 
bestuur heeft in voldoende mate aangetoond dat de 
continuïteit van de internationale damsport alsmede 
de daaraan gerelateerde continuïteit van de KnDb, in 
redelijkheid als motivatie van haar oordeel heeft kunnen 
dienen. namelijk dat door toedoen van het optreden 
van de heer a. gantwarg de KnDb op onredelijke wijze 
wordt benadeeld althans dat het gerede risico dat een 
dergelijke benadeling zal plaatsvinden aanwezig is, 
waardoor de vereniging schade kan lijden. Daarmee 
komt de tuchtcommissie tot de conclusie dat het bestuur 
heeft gehandeld conform de statuten en er derhalve 
geen sprake is van een strafbare handeling als bedoeld in 
het tuchtreglement.
in het kader van de zorgvuldigheid had het bestuur de 
heer a. gantwarg persoonlijk moeten horen alvorens een 
besluit tot ontzetting te nemen.
De cvb is het enige bevoegde orgaan binnen de vereni-
ging om over het ontzettingsbesluit te oordelen. De cvb 
heeft blijkens haar uitspraak in beroep getoetst of het 
bestuur bevoegd was het besluit te nemen en marginaal 
getoetst of het bestuur het besluit in redelijkheid heeft 
kunnen nemen. De cvb heeft hiermee naar het oordeel 
van de tuchtcommissie niet gehandeld in strijd met de 
statuten en reglementen van de KnDb en er is derhalve 
geen sprake van een strafbare handeling als bedoeld in 
het tuchtreglement.
Voor zover de heer gantwarg van oordeel zou zijn dat de 
toetsing door de cvb onvoldoende is c.q. indien hij zich 
niet kan vinden in de uitspraak van de cvb, staat voor 
hem uiteraard beroep op de rechter open. Hiermede is 
naar het oordeel van de tuchtcommissie het belang van 
de heer gantwarg voldoende gewaarborgd.

de uiTspraaK:
De tuchtcommissie oordeelt de beide klachten onge-
grond wegens het ontbreken van een strafbare hande-
ling als bedoeld in het tuchtreglement van de KnDb.

sameNvaTTiNG uiTspraaK TuchTcommissie KNdb 
d.d. 5 oKTober 2007
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ton sijbrands

p a r T i j
a N a l y s e

Aan de 25 partijen tellende blindsimultaan die begin oktober op de Universiteit van Tilburg 
plaatsvond, kleven de meest uiteenlopende aspecten. Zo zou ik - om maar iets te noemen - 
interessante details over mijn voorbereiding kunnen onthullen. Of ik zou kunnen uitleggen waarom 
ik sommige tegenstanders aan een veel ‘lager’ bord heb laten plaatsnemen dan men op grond van 
hun KNDB-rating verwacht had. Ik doel met name op Johan Haijtink en Henk Kleinrensink, 
die qua speelsterkte tot de eerste zeven behoorden (Haijtink was zelfs de op-vier-na hoogste 
ratinghouder!) maar die om louter ‘openings-technische’ redenen niettemin aan de borden 14(!) en 
17(!!) werden opgesteld.

sijbrands-Kolk
blindsimultaan tilburg 
2007

1.34-29 19-23 2.40-34 14-19 
3.45-40 10-14 4.29-24
De orthodoxe variant met 
eerst �.�0-�� (�...�-10) en 
dan pas �.29-2� is ruim 
tweemaal zo populair. 
maar de versie waarbij wit 
schijf �0 handhaaft, appel-
leert veel meer aan mijn 
gevoel voor esthetiek.
4...20x29 5.33x24 19x30 
6.34x25 13-19 7.35-30 
15-20
Kolk reageert zo energiek 
mogelijk door - in navol-
ging van wijlen Koeper-
man - de linker vleugel 
vanuit de andere flank te 
versterken en het strategi-
sche veld 2� voor zich op 
te eisen.
8.40-35 8-13 9.31-26
aan de schijnbaar passieve, 
zelfs enigszins provoce-
rende opstelling die wit 
met zijn laatste drie zetten 
heeft ingenomen, ligt een 
totaal andere strategische 
gedachte ten grondslag 
dan aan het systeem met 
�.�0-�� �-10 �.29-2�. in die 
orthodoxe of - wellicht juis-
ter - ‘neo-orthodoxe’ vari-
ant gaat het er namelijk 
om druk te ontwikkelen 
tegen de vijandelijke linker 
vleugel, welke doelstelling 
de witspelers doorgaans 
trachten te realiseren door 
met 38-33 en �2-38 op te 
bouwen en de formatie 
��/�0/3� in stelling te 
brengen. bij de speelwijze 
daarentegen die dertig jaar 
geleden door het (gro-

ningse) duo Hans Jansen/
Jannes van der Wal werd 
geïntroduceerd en waarop 
ik met de tekstzet dank-
baar teruggrijp, zal men 
tevergeefs naar dergelijke 
aanvallende bedoelingen 
zoeken. integendeel: wit 
stelt zich tevreden met 
een ideaal, of op z’n minst 
mooi ingerichte rechter 
vleugel, en hoopt ofwel 
- bij een agressieve aanpak 
van zwart - tot aantrek-
kelijk omsingelingsspel 
te komen, ofwel - ingeval 
schijf 26 wordt afgeruild 
- tot gunstig klassiek spel. 
Het is dit laatste scenario 
dat zich in de onderhavige 
partij zal voltrekken.
9...2-8 10.36-31 5-10 11.41-
36 20-24 12.46-41 17-21
Zwart moet als eerste 
ingrijpende keuzes maken. 
behalve met de tekstzet 
is nog ervaring opgedaan 
met 12...10-1� 13.31-27 en 
nu óf 13...1�-20 1�.2�x1� 
9x20 1�.27-21!? 16x27 
16.32x21 (in een iets an-
dere zetting voorgekomen 
in H. Jansen-J. de ruiter, 
nK 1977), óf 13...17-21 
1�.26x17 11x31 1�.36x27, 
zoals onder meer gespeeld 
werd in de ‘stampartij’ Van 
der Wal-Hooijberg, halve 
finales nK 1977.
13.26x17 12x21 14.31-26 
7-12 15.26x17 12x21 16.36-
31 21-26 17.39-33 8-12 
18.31-27
Op direct 18.33-28 vond ik 
18...12-17!? 19.�1-36 2�-
29!? een beetje vervelend. 
Daarentegen koesterde ik 
geen enkel bezwaar tegen 
de 2x2-ruil 18...2�-29 en 

19...23-28 die zwart na 
de tekstzet zou kunnen 
nemen maar waarvan 
Kolk - mijns inziens terecht 
- afziet.
18...11-17 19.33-28 17-21 
20.41-36(!) 12-17 (zie 
diagram)
achteraf had Kolk 
- zo schreef hij mij - liever 
20…1-7 gedaan.

Diagram 1

21.27-22(!)
met behulp van een the-
matische 3x3-ruil (die we 
bijvoorbeeld óók zagen 
in de mooie partij die po-
dolski in het WK 2007 van 
tuvshinbold won) ontdoet 
wit zich al in een vroeg 
stadium van het achterge-
bleven stuk op 36.
21...18x27 22.37-31 26x37 
23.42x11 6x17
Het is niet moeilijk te 
beweren (zoals ik in de 
Volkskrant van 10 novem-
ber deed) dat ook 23...16x7 
(2�.36-31 21-26 2�.31-27 
7-12/6-11) in aanmerking 
kwam. Veel lastiger is het 
vast te stellen welke van 
deze twee mogelijkheden 
nu werkelijk de voorkeur 
verdiende.
24.36-31 10-15 25.31-27 14-

Over dergelijke (en nog veel meer) zaken zou ik dus kun-
nen schrijven. en ongetwijfeld zal ik dat binnenkort ook 
doen. alleen: níet hier. ik moet nu eenmaal woekeren 
met de mij toegemeten ruimte, en met het pistool op de 
borst pleeg ik al mijn leven lang voor het dammen zélf te 
kiezen. afgezien daarvan sta ik domweg te popelen om 
u mijn beste partij te laten zien.
met dit laatste wil overigens niet gezegd zijn dat de par-
tij die ik aan bord 6 tegen mijn jeugdvriend Harry Kolk 
speelde, door eenieder ook daadwerkelijk als de ‘beste’ 
partij werd ervaren. menigeen liet mij namelijk weten - 
mondeling dan wel per brief - nogal gecharmeerd te zijn 
van de partij tegen astrid van der stelt (bord 2�), terwijl 
anderen weer de partij tegen laurens leimena (bord 7) 
of die tegen ingrid de Kok (bord 22) bovenaan hun lijstje 
hebben staan.
Zelf zou ik niet zo gauw weten welke van de 21 winst-
partijen het hoogst moet(en) worden aangeslagen 
- daarvoor heb ik er momenteel nog te weinig afstand 
van kunnen nemen. bovendien vraag ik mij af of er 
überhaupt wel criteria zijn waarmee men een en ander 
objectief kan ‘meten’;  zou het allemaal niet veeleer een 
kwestie van (hoogstpersoonlijke) smaak zijn? maar wat 
ik wél weet is dat de partij tegen Kolk mij het dierbaarst 
is. De lezer die het gestroomlijnde verloop, inclusief de 
meest relevante analytische opmerkingen, tot zich heeft 
genomen, zal wellicht kunnen navoelen waarom onder-
staand duel zowel bij mij als - zelfs! - bij mijn tegenstan-
der niets minder dan een schoonheidservaring opriep!
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20 26.25x14 9x20
Dit lijkt wit in de kaart 
te spelen: het verschil-in-
ontwikkeling loopt op tot 
6 tempi en zal spoedig 
zelfs 10 tempi bedragen! 
in mijn krantenrubriek 
suggereerde ik dan ook dat 
zwart misschien beter schijf 
10 had kunnen laten staan 
(2�...13-18 2�.31-27), “om 
op enig moment de ghe-
stem-doorstoot 23-29 te 
plaatsen.” maar bij nader 
inzien geloof ik dat er ook 
in dat geval van gelijk spel 
geen sprake was geweest.
27.44-39 4-9
Op de bevrijdingspoging 
27...13-18 had ik een 
opstelling met 28.38-33! 
20-2� en nu 29.�0-��/�9-
��! 2�x3� 30.39x30 1�-20 
31.�9-��/�0-��! gepland. 
31...23-29? is dan namelijk 
uitgeschakeld door 32.27-
22!! 18x�0 33.��x2� +, 
zodat wit altijd tot 32.�3-
38! komt.
28.30-25 1-7 29.25x14 9x20 
30.39-34!
Wit begeeft zich opnieuw 
op weg naar het randveld 
30 (2�).
30...7-12 31.43-39 (zie 
diagram)

Diagram 2

31...21-26
31...12-18 (met de bedoe-
ling 32...3-9, 33...18-22 
en 3�...2�x22) zou ik met 
32.3�-30! hebben be-
antwoord. na 32...20-2� 
33.39-3�!! loopt zwart 
dan binnen maximaal acht 
zetten vast; een enkel 
voorbeeldje: 33...2�-29 
3�.�0-�� 29x�0 3�.��x3� 
1�-20 36.�8-�2 20-2� 
37.38-33 21-26 38.�2-37 3-8 
39.�7-�1! 8-12 �0.�1-36/�9-
�3 17-21 �1.28-22! +. en 
ook na 32...3-9 33.30-2�! 
9-1� 3�.�9-�3! 23-29 3�.39-
33! 29-3� 36.�3-39! 3�x�3 
37.�8x39 (37...18-23 38.�7-
�2 21-26 39.�2-37 enz.) ver-
keert hij  in onoverkomelij-
ke moeilijkheden, daar de 
positioneel noodzakelijke 
opstoot 2�-29x29 altijd met 
materiaalverlies gepaard 

gaat.
32.48-42 17-21 33.42-37 
12-18
na afloop van de simultaan 
vertelde Kolk mij dat hij 
33...12-17 had nagelaten 
vanwege 3�.�9-�3! (dreigt 
3�.27-22! en 37.37-31 +) 
3�…13-18 (de enige pa-
rade, aangezien 3�...2�-29? 
faalt op 3�.3�-30!!, 36.39-
3�!, 37.30-2� en 39.27-22 +) 
3�.28-22!! 17x28 36.38-33! 
Daar is geen speld tussen 
te krijgen: na 36...26-31 
37.33x13! 31x�2 38.�7x38 
19x8 39.3�-30! 2�-29 �0.30-
2�! 20-2� �1.2�-20! 3-9 
�2.27-22! (dreigt �3.22-17! 
en ��.39-3� +) �2...21-26 
�3.32-27 gaat wit inder-
daad overtuigend winnen.
34.49-43! (zie diagram)
Onmiddellijk 3�.3�-30(?) 
was hoogst onnauwkeurig 
geweest in verband met 
het offer 3�...23-29!! 3�.28-
23 19x28 36.30x8 3x12 
37.32x3� 21x�1 38.�7x36 
12-17/18-22 enz. =.

Diagram 3

34...3-9
in dergelijke situaties is 
het altijd een loodzware 
beslissing om het klaver-
blaadje 16/21/26 aan zijn 
lot over te laten. toch had 
3�...3-8 eveneens verloren 
na 3�.28-22! twee voor-
beeldjes:
1) 3�...20-2� 36.38-33 8-12 
37.�7-�1/�0-��/�0-�� en 
zwart moet al offeren 
(37...2�-30?? 38.3�x2� 
19x30 39.22-17 +).
2) 3�...2�-29 36.�0-�� 29x�0 
37.��x3� 20-2� 38.38-33 1�-
20 39.�7-�1! 20-2� �0.�1-
36! 8-12* �1.33-28! 2�-29 
�2.3�-30! 2�x3� �3.39x30 +.
35.38-33! 9-14
Vlecht de dreiging 
36...23-29!, 37...2�-30 en 
38...20x�9 in de stand.
36.43-38! 24-29
geen keus: na 36...20-
2�(??) 37.�0-��! 1�-20 
38.��-�0! was zwart al 
in een 11x11 volkomen 
vastgelopen (38…2�-29 
39.33x2� 20x29 �0.39-33 +).
37.33x24 20x40 38.35x44 

23-29
idem: op elke andere zet 
was 39.39-3�! + gevolgd.
39.44-40! (zie diagram)

Diagram �

Zonder vrees voor de �x�-
ruil 39...29-33(?) �0.38x29 
18-22 �1.27x20 1�x3�, 
waarop wit �2.28-23! 
19x28 �3.32x23 doet en - 
met dank aan de basisstuk-
ken �7 en �0! - linea recta 
wint: zwart komt niet eens 
meer op dam!
39...14-20
De twee alternatieven 
die zwart resteerden, 
zouden weliswaar andere 
varianten met zich hebben 
meegebracht, maar de 
uitslag had hij er niet mee 
kunnen veranderen. Zo 
was op 39...18-23 gevolgd 
�0.27-22!, waarna zowel 
�0...1�-20 als �0...1�-20 be-
antwoord wordt met �1.�0-
3�!! 20-2� �2.3�-30!! (de 
pointe) �2...2�x3� �3.39-33 
29-3� ��.33-29 +. en op 
39...1�-20 had wit zelfs uit 
twee geheel verschillende 
winsten kunnen kiezen. 
enerzijds kan hij namelijk 
met �0.�0-��! 20-2�/18-
23 �1.39-33! 18-23/20-2� 
�2.��-39! 13-18 �3.39-3�! 
enz. het ‘matbeeld’ uit het 
partijverloop op het bord 
brengen. anderzijds kan hij 
met �0.39-3�! 18-23 �1.3�-
30! 20-2�* �2.�0-3�! (zie 
analyse-diagram) op een 
probleemloos overmachts-
eindspel aansturen.

Diagram �

er volgt immers gefor-
ceerd �2...13-18 �3.28-22! 
23-28 (want �3...29-3� 
��.30x39! 23-28 ��.32x12 

21x3� �6.12-8! 3�-39 �7.8-3 
is meteen uit) ��.32x3�! 
21x�3 [naar �1 slaan is on-
speelbaar wegens ��.22x13 
19x8 �6.30x10 �1-�6 �7.10-
� 26-31 �8.�7-�2! 31-36 (op 
�7/�8...8-13 doet wit steeds 
�8/�9.�0-��! +) �9.3�-29(!) 
36-�1 �0.�2-37(!!) �1x�3 
�1.29-23 +] ��.22x13 19x8 
�6.30x10 �3-�9* �7.10-� en 
zwart verliest kansloos.
Het gespeelde 39...1�-20 
heeft de verdienste dat 
sommige van de zojuist 
genoemde winstvarianten 
van de baan zijn, onder 
meer doordat �0.39-3�?? 
nu niet gaat wegens 
�0...26-31/18-22! +. maar 
wit kan wachten:
40.50-44! 18-23
�0...20-2� was na �1.39-33! 
1�-20 �2.��-39! (of ook 
�1.39-3�! 18-23 �2.��-39!) 
op zetverwisseling met 
het partijverloop neerge-
komen. en op �0...20-2� 
had wit gewonnen met 
�1.39-33! 19-2� en nu niet 
eens zozeer �2.28-23 (al is 
dat na �2...29-3� �3.�0x20 
18x29 ��.33x2� 2�x1� 
��.27-22! 1�-20 �6.2�-19! 
enz. eveneens toereikend), 
als wel eerst �2.��-39(!) 2�-
30 en dan pas �3.28-23 +. 
Hierbij zij nog opgemerkt 
dat in plaats van (�0...20-
2�) �1.39-33 het verlei-
delijke �1.39-3�?! 18-23 
�2.27-22 minder nauwkeu-
rig is met het oog op de 
kunstige reddingsoperatie 
�2...21-27! �3.22x31 13-18! 
��.31-27 19-2�!! ��.28x30 
16-21/26-31!! �6.3�x12 
2�x�� �7.27x16/37x26 ��-
�0 �8.��-�0 �0-�� �9.�0-3� 
��x7, waarna het resteren-
de 6x3-eindspel nog niet 
gespeeld is...
41.39-33!! (zie diagram)

Diagram 6

De mooiste zet van het 
hele bord, en dat niet al-
leen: de analyse leert dat 
�1.39-33 zelfs de enige zet 
is die de winst veilig stelt! 
Zo zou na een ontijdig 
�1.27-22? 20-2� �2.39-33/3� 
1�-20 �3.��-39 de finesse 

�3...13-18!, ��...19x8, 
��...20-2� en �6...2�x�� 
roet in het eten hebben 
gegooid. en op alle andere 
zetten buiten �1.39-33 of 
�1.27-22 had zwart met 
�1...13-18! (minstens) 
remise geforceerd.
De op tempodwang ge-
baseerde tekstzet daar-
entegen maakt, in nauwe 
samenwerking met wits 
�2ste en �3ste zet, aan het 
laatste restje onzekerheid 
een einde.
�1...20-2� �2.��-39!
en dus niet te snel �2.27-
22? wegens �2...1�-20 en 
�3...13-18! enz.
�2...1�-20 �3.39-3�!
nu zou wit na �3...20-2� 
- indien gewenst - wél 
��.27-22 + kunnen doen. 
en op �3...13-18 speelt hij 
met ��.�7-�1! 20-2� ��.�1-
36! + twee van zijn laatste 
drie tempi uit. Waaraan ik 
- niet zonder gepaste trots 
- toevoeg dat de slotstand 
na ��.�1-36 zich in februari 
2000 daadwerkelijk heeft 
voorgedaan in de compe-
titiepartij die tsjizjow van 
cor de Jong won!
Kolk liet het evenwel niet 
zo ver komen: hij gaf het 
op.

toen zijn partij was af-
gelopen, vroeg Kolk aan 
Wouter ludwig, een van 
de (sterke) dammers die als 
Uvt-student bij de organi-
satie van het evenement 
betrokken waren, waar hij 
het precies verkeerd had 
gedaan. Diens antwoord 
luidde:
“Je hébt geen fout 
gemaakt. ton speelde 
gewoon superieur.”
Het nuchtere verstand zegt 
dat het eerste eigenlijk 
niet kan kloppen. tenslotte 
was de aanvangsstand nog 
volmaakt gelijkwaardig, 
dus Kolk moet wel ergens 
een - desnoods minuscuul 
- foutje hebben gemaakt. 
maar met het tweede 
gedeelte van ludwigs ant-
woord kan ik leven. Wat 
heet: ik zal het compliment 
tot in mijn doodskist blij-
ven koesteren!



De kracht van de KNDB ligt besloten in de vele vrijwilligers 
die zich enthousiast en belangeloos inzetten voor de 
damsport en de dambond. De Vrienden van de KNDB 
helpen samen met deze gedreven vrijwilligers de damsport 
vooruit.

De eerste 26 Vrienden van de KNDB maakten in 2007 het ontwik kelen van 
onderstaande dam producten mogelijk.
•  prototype Happy Dammen door kunstenaresse bianca leusink. een speels 

en fl eurig damspel, bedoeld voor jonge kinderen. 
•  Full-colour KnDb promotiebanner.
•  Vijfduizend plastic tassen met KnDb-logo en damcartoon van sijbrand 

van eijk. 
•  Vijfduizend full-colour fl yers persoonlijk lidmaatschap van de KnDb. 
•  Vijfduizend full-colour fl yers vriend(in) van de KnDb. 

in 2008 wil het KnDb bestuur tot de aanschaf van de eerste professionele 
presentatiestandaarden komen. Hierin worden de monitors die bij de 
elektronische borden horen, verwerkt. Ook de productie van nieuwe KnDb 
banners staat hoog op de verlanglijst. Voorwaarde voor alle Vrienden van 
de KNDB doelen is dat zij tastbare of digitale (consumptie)producten zijn 
die de uitstraling van onze sport helpen vergroten.

Voor 100 euro per jaar bent u Vriend van de KNDB. U ontvangt daarvoor 
jaarlijks een overzicht van de activiteiten die mede door uw fi nanciële 
bijdrage zijn gerealiseerd. Uw naam wordt als Vriend vermeld op de KnDb-
website. indien u nog geen lid van de KnDb bent, ontvangt u tevens het 
KnDb-lidmaatschap met bijbehorend bondsblad. Ook bedrijven of clubs 
kunnen Vriend van de KNDB worden.

Vriend van de KNDB worden? Maak 100 euro over op Rabobank 
16.11.61.588 t.n.v. KNDB Rheden onder vermelding van: Naam, adres, 
woonplaats (van de persoon die Vriend van de KNDB wordt) of vul 
onderstaande bon volledig in en stuur deze op naar Bondsbureau KNDB, 
Postbus 100, 6990 AC Rheden. Bel of mail voor verdere informatie het 
Bondsbureau van de KNDB, 026- 4952309 of bondsbureau@kndb.nl.

word vriend(in) van de Kndb

dammen...
dacht ‘t wel!
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Voorletters: roepnaam:

achternaam: m / V

straat & Huisnr:

pc & Woonplaats:

geboortedatum: telefoon:

e-mailadres:

Ik machtig hierbij de KNDB om jaarlijks het contributiebedrag te doen 

afschrijven van mijn giro- of banknummer

dat verschuldigd is vanwege deelname aan Vrienden van de KNDB.

plaats en datum:

Handtekening:



DOOr paUl De HeUs

een gesprek met Den Doop betekent vooral 
luisteren. na een paar uur heb ik bladzijden vol 
geschreven met feiten, jaartallen, namen, presta-
ties en varianten. moeiteloos werden partijstan-
den, Woldouby-varianten, namen van teamge-
noten uit de jaren dertig en de uitslagen van 
alle partijen die hij tegen ton sijbrands gespeeld 
heeft, opgesomd. lex den Doop is dan weliswaar 
negentig jaar oud, hij blijkt een fenomenaal 
geheugen te bezitten.

beginnen we bij het begin: 11 september 1917 in 
nijmegen geboren. Zijn vader was eigenaar van 
een confectiebedrijf, Den Doop nam dat bedrijf 
later over en dat verklaart waarom hij een van 
de best geklede dammers is in de damwereld. 
geregeld draagt hij een zelfgemaakt kostuum of 
een winterjas van eigen makelij. thuis staat een 
naaimachine nog altijd gebruiksklaar. 

in 1931 werd hij lid van damvereniging Vrien-
denkring in nijmegen. in 1937 verhuisde het ou-
derlijk gezin naar amsterdam en werd hij lid van 
Het Oosten, tegelijk met piet van Heerde. Deze 
Joodse vereniging verdween in de oorlog na de 
razzia’s en Den Doop kwam bij Jozef blankenaar 
terecht. Via VaD, DciJ iJmuiden, Ons genoegen 
Utrecht, nDg nieuwegein, is hij nu wederom 
speler bij Ons genoegen. Vijfenzeventig jaar 
dammen in een notendop.

topprestaties? Den Doop beschrijft zichzelf als 
een solide speler, hij verliest niet vaak. Zijn beste 
prestatie vindt hij de remise tegen sijbrands 

in 1972, kort nadat deze wereldkampioen was 
geworden. tegen erno prosman en ron Heusdens 
haalde hij in een recent verleden gelijkwaardige 
remises. 
Kampioenschappen werden er behaald met Jozef 
blankenaar, VaD en iJmuiden. individueel werd 
hij nederlands kampioen correspondentiedam-
men. 
Wat ik persoonlijk als een grote prestatie be-
schouw van Den Doop: de manier waarop hij een 
paar jaar geleden voor nieuwegein een lastig 
eindspel tegen schiedam 2 won. Ondanks dat om 
zes uur de speelzaal ontruimd moest worden en 
hij in een soort grote bezemkast verder moest 
spelen, won hij na een partij van ruim zeven uur. 

sterkste punten? Den Doop weet ‘alles’ van het 
klassiek. Hij heeft uitgebreide studies gemaakt 
van klassieke middenspelstanden. met name 
van de bekende Woldouby-stand, waarin hij op 
overtuigende wijze remise aantoonde. 
Over Kosminski die in de jaren zeventig de remise 
vond in Woldouby: “Flauwekul, hij laat zwart niet 
de sterkste zetten doen en claimt dan remise.“ 
De varianten die hij vervolgens uit het hoofd en 
zonder bord oplepelt, kan ik maar met moeite 
volgen. Daarnaast heeft Den Doop laten zien dat 
�-tegen-2 eindspelen gewonnen kunnen worden, 
ook als de twee dammen op de lange lijn staan. 
even ‘De eindspelen van lex den Doop’ googlen 
en je kunt je hart ophalen. 

na afl oop van het gesprek pakt hij nog even het 
dambord om de afgebroken partij te laten zien 
van de dag ervoor. De stand wordt uit het hoofd 
opgezet. 

Lex den Doop

Deelnemers aan het WK 1952, Lex den Doop staat -als een van de organisatoren- uiterst rechts. 

Lex den Doop wordt gefeliciteerd met 
zijn 90e verjaardag

‘een krasse topprestatie’ staat er 
boven het artikel dat eric van Dussel-
dorp in 2003 in de iJmuider courant  
wijdt aan de partij tussen prosman 
met wit en Den Doop. 

1. 3�-29 19-23  2. �0-3� 1�-19  3. 33-28 
10-1�  �. 39-33 0�-10  �. ��-�0 20-2�  
6. �0-�� 1�-20  7. ��-39 20-2�  8. 
29x20 2�x1�  9. 3�-30 17-21 10. 30-2� 
21-26 11. �9-�� 11-17 12. 33-29 17-21 
13. 39-33 12-17 1�. �0-3� 17-22 1�. 
28x17 21x12 16. 33-28 06-11 17. 38-33 
11-17 18. �2-38 17-21 19. ��-39 21-27 
20. 31x22 18x27 21. 29x18 12x23 22. 
32x21 23x32 23. 37x28 26x17 2�. 
�1-37 07-12 2�. �6-�1 19-23 26. 28x19 
1�x23 27. 36-31 10-1� 28. 37-32 17-21 
29. �1-37 01-06 30. 3�-29 23x3� 31. 
39x30 06-11 32. ��-�0 12-18 33. 32-28 
21-27 3�. 31x22 18x27 3�. �0-3� 11-17 
36. �3-39 17-21 37. 37-32 21-26 38. 
32x21 16x27 39. �7-�1 02-07 �0. �1-36 
07-11 �1. �8-�2 11-16 �2. �2-37 08-12 
�3. 3�-29 12-17 ��. 30-2� 17-21 ��. 
38-32 27x38 �6. 33x�2 13-18 �7. 39-33 
18-22 �8. 28x17 21x12 �9. 36-31 12-18 
�0. 33-28 16-21 �1. �2-38 18-22 �2. 
28x17 21x12 �3. 38-33 12-17 ��. 31-27 
1�-19 ��. 2�x13 09x18 �6. 33-28 0�-09 
�7. 3�-30 09-1� �8. 30-2� 03-08 �9. 
27-21 08-12 60. 28-23 17-22 61. 2�-20 
1�x2� 62. 23-19 26x17 63. 19-1� 2�-30 
6�. 2�x3� 1�-20 6�. 1�x2� 22-27 66. 
2�-20 18-22 67. 20-1� 27-32 68. 37x28 
22x2� 69. 1�-09 2�-29 70. 09-03 29-33 
en remise gegeven.

Diagram 1

stand na 3�. ..18x27

90 jaar
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damspel en wil dat elke 
partij laten blijken ook, 
iets wat helaas niet van 
iedereen kan worden ge-
zegd. theo Dijkstra kon na 
vele zware partijen met de 
tweede plaats in deze cate-
gorie tevreden terug naar 
de algarve en Fidelè nimbi 
(begroette ons ’s ochtends 
steevast grijnzend met een 
‘welterusten’) eindigde 
hier als derde. 

< Hongarije >
naar verhouding speelde 
zeker ook gerard bruins 
een uitstekend toernooi. 
De grote man achter mtb 
Hoogeveen  hield rabatel 
en rats op remise en liet 
eenzelfde resultaat tegen 
nimbi en Van der stap 
lopen. beste nederlander 
na de ‘grote twee’ teer-
Van der stap was echter 
de Zwitserse Hollander 
met een Franse licensie 
ton tillemans (ex-Dam-
lust) die zich als vijftiende 
klasseerde. aart Walraven 
verloor in de eerste ronde 
(onnodig) een eindspel met 
uiteindelijk vijf dammen 
op het bord van petuchov 

en kon ten slotte met een 
twintigste plaats terug 
naar de organisatie van het 
nK voor vrouwen in Zoute-
lande. in dat Zeeuwse dorp 
wordt begin september 
2009 weer het eK voor ve-
teranen plaats, als onder-
deel van de senior games. 
Het is de bedoeling dat het 
veteranencircus volgend 
jaar zijn tenten opslaat in 
Hongarije, met tsjechië als 
alternatief achter de hand.
Het toernooi  had van 27 
oktober t/m 2 november 
plaats in avignon en dat 
was een gouden greep. 
schitterende stad, schitte-
rende speelzaal in de salle 
trésorier van het palais 
des papes (de schatkamer 
van het pausenpaleis) en 
een schitterende uitzicht 
vanuit mijn slaapkamer-
raam van het Ymca over 
de  oude stad, de rhône 
met de mont Ventoux op 
de achtergrond. en het was 
de hele week nog terrasjes-
weer ook!
Organisator Henri macaux 
blonk weliswaar niet uit in 
het snel beantwoorden van 
mailtjes maar hij slaagde er 
wel in een prachtig toer-
nooi te organiseren in een 
zeer stijlvolle ambiance en 
met ook voor onze dam-
vrienden uit het Oostblok 
betaalbare ho(s)telaccom-
modatie. merci Henri!

even het dambord erbij:

Diagram 1
bleijcher

rats

rats (33, 37, 38, 39 en dam 
op �)  vergreep zich aan 
33-29. Het antwoord 19-2�! 
van bleijcher (12, 13, 1�, 
19, 27, 3�), de vroegere 
jeugdtrainer van tanja 
chub, was damhorror in 

optima forma.

Diagram 2
teer

Van der stap

Van der stap (2�, 26, 31, 33 
t/m 37, 39, �0, �1, �3, ��, 
��, �7, �8, �9)  zat tegen 
Frank teer (3, �, 6 t/m 13, 
1�, 17, 18, 22, 2�, 27, 28) al 
met zijn hand boven �3-38 
maar onderkende nog net 
op tijd de combinatie 2�-30 
28-32 18-23 17-21 9-1� 13-
19 11-16 en 6x�0!!    

Diagram 3
novotny

mullier

mullier (21, 2�, 2�, 30, 33) 
staat straal verloren tegen 
novotny (1�, 1�, 18, 22, 36, 
37). Het enige dat niet wint 
is 22-27 21x�1 36x�7 en nu 
de (bekende) remisetruc 
33-28 �7x20 28-23 18x29 
30-2�!! zoals de tsjech na 
afloop aangaf.

Diagram �
napreenkov

Zdoroviak

DOOr FreD iVens

De prestatie van de nieuwe 
FmJD-secretaris was 
uitmuntend want slechts 
op basis van het prin-
cipe van de gemiddelde 
tegenstanderrating liep hij 
de hoofdprijs mis. beiden 
peurden veertien punten 
uit negen rondjes Zwitsers. 
Zelf ben ik geen uitgespro-
ken voorstander van dit 
systeem omdat daardoor 
de toernooiresultaten (en 
dus de vorm van de dag) 
niet tot uiting komen. in 
dit geval kon iedereen er 
prima meeleven want de 
litouwse grootmeester 
was eigenlijk gewoon een 
klasse apart.
Ondanks de naweeën van 
een verkoudheid toonde 
teer-minator (vondst van 
sacha bleijcher) zich in 
acht van de negen partijen 
sterk en scherp. alleen 
tegen de weer opgedoken 
Franse meester Jean-pierre 
rabatel ging het door een 
te druistige winstpoging 
mis. peter de pitbull kwam 
na z’n nederlaag tegen 
teer in de tweede ronde 
– zoals gebruikelijk – sterk 

terug. Zijn overwinning in 
de zesde ronde op rafael 
Zdoroviak mag er zijn en 
in de laatste ronde verloor 
oud-kampioen anatoli 
petuchov op klaarlichte 
dag pardoes een schijf. Van 
‘zilveren’ Frank moet u zijn 
partij uit de tweede ronde 
tegen peter en vooral de 
theoretische overhoring 
tegen petuchov (voor-
laastste ronde) naspelen. 
boezinski maakte vooral 
veel indruk tegen titelver-
dediger laimonis Zalitis 
(vierde ronde). Zie ook de 
keurig verzorgde website 
http://dammeur.com/avig-
non2007/
Het was trouwens bepaald 
niet het toernooi van Za-
litis (tiende plaats) en ook 
niet van mij. negentiende 
in een veld van 3� deelne-
mers uit veertien landen 
is niet iets om over naar 
huis te schrijven en dat heb 
ik dan ook niet gedaan. 
alexander rats onttroonde 
me als tweevoudige 60+-
kampioen. De professor 
in de nanotechnologie 
uit sint petersburg  is een 
groot liefhebber van het 

eK veteranen:

Teer-miNaTor eN piTbull TeruG meT zilver
eN broNs uiT schaTKamer pauseNpaleis

De geschiedenis herhaalde zich. Net als vorig jaar ging Oranje van het EK 
veteranen met zilver en brons naar huis. Frank Teer eindigde dit keer als 
tweede achter de torenhoge favoriet en neo-vijftiger Eduard Boezinski met 
dit keer Peter van der Stap in zijn kielzog.

V.l.n.r. de drie prijswinnaars Frank Teer, Eduard Boezinski en Peter van der Stap.
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napreenkov (7, 9, 13, 1�, 
18, 22, 23) ontdekte pas na 
afl oop de forcing waarmee 
hij Zdoroviak (20, 2�, 33, 
36, 39, �2, �7) onderuit had 
kunnen halen:  23-29! �2-
38* 7-12! �7-�2 9-1�! 20x9 
13x� en het broodnodige 
2�-19 faalt op 12-17 18-23 
en 22x��!

Diagram �
Zalitis

rabatel

De onttroonde kampioen 
Zalitis (2, 3, �, 8, 10, 13, 1�, 
16, 18, 21, 23, 26) miste een 
verrassende combinatie 
winst tegen rabatel (2�, 
29, 32, 3�, 3�, 37, 39, �2, 

wereldKampioeN 
aleXaNder 
schwarzmaN 
vesTiGT eersTe 
wereldrecord 
KloKsimulTaaN

Regerend wereldkampioen dammen Alexander 
Schwarzman uit Moskou heeft op vrijdagavond 
21 september 2007 het eerste wereldrecord 
kloksimultaan dammen gevestigd. Hij nam het op 
tegen 25 tegenstanders die vrijwel allemaal op landelijk 
niveau dammen en een gemiddelde rating van 1060 
hadden. Hij won achttien partijen en speelde zeven keer 
remise. In twee partijen waren er winstmogelijkheden 
van zijn tegenstanders: Evert van de Pol en Valentino 
Tjokro. Vooral in de partij tegen Joop Strietman had 
Schwarzman hevige tijdnood. De simultaan duurde vijf 
uur en een kwartier.

FOtO gerrit Jan pieriK

��, ��, �7, �9): 26-31 23-28 
3-9 en 10x�0!!

Diagram 6
bruins

Van der stap

Van der stap (2�, 27, 28, 
29, 37, 38, �0, �3, ��, ��, 
�8)
bruins (3, 9, 10, 13, 1�, 16, 
17, 18, 20, 2�, 26)
Wit moest hier wel 29-23 
en won later enigszins 
fortuinlijk. peter gaf aan 
dat als schijf 3 op 8 had 
gestaan er een verras-
sende coup manoury was 
gevolgd door 27-21 28-22 
29-23 38-32 �0-3� en ��x�!

eindstand
1.  E. Bouzinski  14
2.  F. Teer 14
3.  P. van der Stap 13
4.  J. Rabatel 11
5. R. Estebe 11
6.  O. Bleykher 11
7.  A. Rats 11
8.  A. Napreenkov 10
9.  T. Dijkstra 10
10.  A. Petuchov 10
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johan bastiaannet
orteliusstraat 147 hs

1057 aX amsterdam
fmjd.offiCe@worldonline.nl

e i N d s p e l

in aflevering 3 van mijn 
verslag over het pWce 
was ik bij categorie a pas 
gevorderd tot  de bespre-
king van twee inzendingen 
uit de onderste helft van 
het klassement. ik vervolg 
met (alweer!) een vrij laag 
geklasseerd eindspel, het 
puikje van de schijvendres-
suur komt straks vanzelf 
wel aan bod.  

Diagram 1
V. Trofimenko, Oekraïne
Categorie A, 11e plaats

vjatsjeslav Trofimenko 
op zijn beurt levert een 
kleine verdieping af op 
een mini-eindspel van 
Konstantin chaletsky 
(tasjkent, Oezbekistan):
1.6-1 30-35 
indien 1…17-21, dan heel 
afgemeten 2.1x2�! 21x32 
3.9-� 32-37 �.2�-1�! 37-�2 
�.1�-19 2�x13 6.�x18 +. 
2.1x21 26x17
Het woord is nu al aan 
chaletsky (sjasjki, decem-
ber 1986):
3.9-4 35-40
De andere mogelijkheden 
zijn:
1) 3…17-21 �.27x16 3�-�0 
�.�-22 �0-�� 6.22-�0 2�-29 
7.16-11 29-33 8.�0x17 ��-�0 
9.11-6 �0x11 10.6x17 +.
2) 3…17-22 �.27x18 3�-�0 
�.�-1� �0-�� 6.1�x33 ��-�0 
7.33-6 +.
4.4-15 24-30
Of �…17-21 �.1�x�� 21x32 
6.��-29 32-37 7.29-�7 +.
5.15-33 40-45 6.33x6 45-50 
7.27-22 50x11 8.6x25 +.

Uiteraard mocht de man 
uit Kiev geen hoge scores 
verwachten: �0 – 9 – 2� 
(De bruijn – mackevicius 
– sjkloedov)

nu is het toch even nodig 
te vertellen hoe voor elk 
eindspel de plaats in het 
klassement berekend werd 
aan de hand van de drie 
individuele jurywaarde-
ringen:
Deel de som van de laagste 
en hoogste jurywaardering 
door 2 en tel daarbij de 
middelste jurywaardering 
op. Voor het eindspel van 
trofimenko geeft dit dus 
het totaal van (9+�0)/2 + 2� 
= �9, �0.

De kans dat twee eind-
spelen precies het zelfde 
positieve totaal behalen, 
zal vrij klein zijn. toch 
zag men dit in categorie 
a zomaar gebeuren: een 
gedeelde 7e/8e plaats voor 
Krzysztof Malasjkevitsj en 
Jaap Bus. Hier eerst het 
lichtvoetige werkstuk van 
de Witrus:

Diagram 2
K. Malasjkevitsj, Wit-Rusland
Categorie A, 7e/8e plaats

1.49-43! 10-14
indien 1…33-39, dan 2.��-
�0 39x37 3.�0x29 10-1� 
�.29-2� +. en na 1…3�-�0 
2.��x3� 33-39 3.3�-29 
39x37 �.29-23 komt wit 
nog keurig op tijd op dam. 
2.42-38 33x42 3.47x38 14-
19 4.38-33! 19-24 4.43-38 
24-30 5.38-32 30-35 6.32-
27! 35-40 7.33-29 34x23 
8.45x34 23-28 9.34-29 +.

best opmerkelijk: in geen 
van de twee loepzuivere 
thematische varianten 
komt zwart op dam. Voor 
het overige heerst bij mij 
bovenal de verwondering 
dat dit kostelijke kleinood 
kennelijk nog in de 21e 

eeuw ontdekt kon worden 
! nu de scores nog: 3� – 27 
– �0 (b – m – s), resulterend 
in een totaal van 68,�0.

Vervolgens het eindspel 
van bus, een wereld van 
verschil met het vorige. Zo 
stelt het tot winst voeren 
ervan veel hogere eisen 
aan wit, hetgeen de wat 
uitgebreidere auteurs-
oplossing al snel doet 
vermoeden:

Diagram 3
J. Bus, Bremerhaven
Categorie A, 7e/8e plaats

1.11-7!
Onvoldoende voor winst is 
hier 1.31-26? 27x18 2.11-7 
2�-30! 3.7-1 18-22 �.1-6 
22-27 �.6-39 27-32! (maar 
vooral niet �…30-3�? 
6.39-2� 13-19 7.1�-10 �x1� 
8.2�x31/36 3�-�0 9.31/36-22 
�0-�� 10.22-�0 19-23 11.26-
21 23-28 12. �0x6 ��-�0 
13.21-17 +) 6.39x2� 13-19 
7.2�-20 32-37 8.20-�7 19-2� 
9.�7x20 37-�1 =. echt uit de 
kunst is deze schijnoplos-
sing natuurlijk niet, zo kan 
zwart aan het slot het offer 
9…�-10 inlassen.
1…27x36 2.7-2 5-10!
Zwarts beste verdediging. 
na 2…2�-30 3.2x3� �-10 
�.1�x� 36-�1 komt �.3�-19 
�1-�7 6.19-�1 +. en indien 
2…13-19, dan 3.22-18! 19-
23 (of 3…2�-30 �.2x3� �-10 
�.1�x� 36-�1 en alweer 
6.3�-19 �1-�7 7.19-�1 +) 
�.18x20 36-�1 �.20-1� �1-�7 
6.1�-10! �x1� 7.2-2� �7x20 
8.1�x2� met winst door 
oppositie.
3.2x5 24-29 4.15-10!
Zo en niet anders! Zie maar 
eens:
1) �.�-28? 29-33 �.28x39 
36-�1 =.
2) �.�-37? 29-3�! �.1�-10 
3�-�0! 6.10-� �0-��! met 
alweer slechts remise.

4…29-34
na �…36-�1 �.10-� �1-�7 is 
6.�-�1 lang niet wits enige 
winst. 
5.10-4 34-40
Zoekt deze schijf niet de 
bordrand op, dan wordt 
zwart helemaal weggetikt:  
�…3�-39 6.�-37! 39-�3 
7.37-31 36x18 8.�x�9 +.
6.5-28! 40-45
na 6…36-�1 7.28x�6 �0-�� 
beslist 8.22-18 of �6-28 +.
7.22-18! 45-50 8.28-6! 
36-41
Opmerkelijk genoeg heeft 
de auteur het zich veroor-
loofd om de hoofdvariant 
af te sluiten met 8…�0-
�� 9.6x�0 36-�1 10.�0-28 
+. maar hoe slordig: na 
10…�1-�7 wint zowel 
11.28-�1 als 11.�-1�. 
9.6-28/44 50x9 10.4x47 +.

een fraaie verdieping
van het eindspel 35,36/15,
18,d5 waarmee J.F. Moser 
destijds de tweede prijs 
behaalde in het concours 
van de Verenigde Katho-
lieke Pers (19�1). maar 
niet alleen het bestaan 
van deze sterke voorlo-
per,  ook nog eens een 
verdieping van bus zelf 
– het betreft hier het fraaie 
14,19,31/15,28,d38 dat 
de eerste prijs won in het 
concours j. deelen 1964 
(eerste publicatie: Het 
Damspel februari 1965) 
diende door de jury mee-
gewogen te worden. Dat 
drukte natuurlijk de scores:  
�2 – 2� – 3� (b – m – s). en 
zowaar ook een totaal van 
68,�0 !

Diagram 4
S. Rezel, Frankrijk
Categorie A, 6e plaats

een plaatsje hoger in het 
klassement van categorie 
a treffen we een opmer-
kelijk 3x3-eindspel van 

stéphane rezel, een 
Franse problemist van wie 
ik pas enkele jaren geleden 
voor het eerst vernam. (zie 
diagram 4)

alledrie witte schijven 
staan op het punt om dam 
te halen, maar welke van 
de zes promoties is hier 
nou net de goede? ik geef 
het u te doen om deze zet 
geheel op eigen kracht te 
vinden! Hier volgt ie:
1.9-4! 28-32
indien 1…29-33, dan 2.8-3! 
3�-�0 3.7-1! �0-��! (scher-
per dan 3…�0-�� waarop 
wit zich zelfs een alterna-
tieve winst kan permit-
teren: �.1-�0 ��x3� �.3-17! 
en nu óf �…3�-�0 6.�-22! 
�0-�� 7.17-6 28x17 8.6x�0 + 
óf �…28-32 6.17x39! 32-37 
7.�-1� 37-�1 8.39-30 3�x2� 
9.1�x36 +) en nu fraai 
�.1-23! 28x19 �.�-13 19x8 
6.3x�0 +. en dit is, zoals de 
6 stukken eindspeldatabase 
bevestigt, tevens de enige 
en voor 100% scherpe en 
zuivere winst.
Het rekentuig laat voorts 
zien dat wit na zetten als 
1.. 3�-39 en 1…3�-�0 op 
verre van eenduidige wijze 
wint. Zo kan na 1…3�-
39 2.7-1 (de enige) 29-3� 
3.1x�0 (of slaan naar ��) 
39-�3 �.�-13! �3-�8 naast 
het vlot winnende �.�0-
12! enz. ook nog het wat 
tragere �.8-3 �8-2� 6.�0-29 
28-32 7.29-�7 32-37 8.13-31 
enz. +. en uit 1…3�-�0 
2.7-1 �0-�� 3.1x�0 ��x3� 
�.8-2/3 enz. komt al even-
min een winst voort die 
thematisch mag heten.
De auteur maakt overigens 
geen melding van het spel 
dat zoal mogelijk is na 
1…3�-39 en 1…3�-�0.
2.4-15! 
Zoals rezel laat zien, zijn 
de volgende zetten net 
niet genoeg voor winst:
1) 2.7-1? 29-33 3.1x�� 33-
38! �.�-31 38-�3 �.��-�0 
32-38! 6.31-�8 �3-�9! (maar 
niet 6…38-�2? 7.�8x31! +) 
7.8-2 �9x3� 8.�8-30 3�x2� 
9.2x30 38-�2 =.
2) 2.8-3? 3�-39! 3.7-1 (of 
3.�-1� 32-37! �.1�x31 
39-�3! �.7-2 �3-�9 6.31-22 
�9-�0! met remise) 29-3� 

Het eerste persoonlijke wereldkampioenschap

eindspelcompositie - 4
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�.1x�0 39-�3 �.�-13 en 
verder nog:
2.1) �…�3-�8? 6.13-31 
�8x26 7.�0-12 +.
2.2) �…�3-�9? 6.3-8 �9x3� 
7.8-2 +. 
2.3) �…32-38? 6.�0-�9! �3-
�8 7.�9x32! en zwart staat 
machteloos tegenover de 
dubbeldreiging 8.13-31, 9. 
32-21 en 8.13-30, 9.32-1� +.
2.�) �…32-37! 6.�0-�9 
�3-�8 =.
2…34-40 3.15x16! 40-44 
4.16-11! 44-49 5.8-3 49-
32 6.3-21 32x16 7.7-2 +.

een zeer verdienstelijke 
3x3, gedragen door twee 
thematische winstvarianten 
en een goed uitgewerkte 
schijnoplossing. 
score: �7 – �2 –2� (b – m 
– s), leidend tot een totaal 
van 83,0. 

Diagram 5
J.C. Patry, Frankrijk
Categorie A, 5e plaats

Dit totaal bleek niet 
genoeg voor rezel om zijn 
landgenoot jean claude 
patry vóór te blijven,  al-
thans in categorie a.  Zelfs 
ondanks dat de ambitieuze 
opzet van patry hier en 
daar in duigen blijkt te 
vallen:  
1.8-2! 30-35 2.39-34 21-27
slechts weinig weerstand 
biedt hier een zet met 
schijf 10, bij voorbeeld 
2…10-1� 3.38-32! 18-23 
�.2-2� 21-26 en nu �.2�-33 
of �.2�-�2 dan wel �.32-27 
enz. +. Veel beter is dan 
ook 2…21-26 3.38-32! (de 
enige winstzet) en nu:
1) 3…10-1� �.2-11 1�-20 
(na �…26-31 wint �.32-27 
31x22 6.11x39! het snelst 
want: 6…1�-20 7.3�-30! 
3�x2� 8.39-2� +) �.32-27 
20-2� (op �…20-2� kan al 
6.3�-29 2�x33 7.11x�� 18-
23 8.��-6 enz. +) 6.11-��! 
18-23 7.��-6 2�-30 8.3�x2� 
26-31 9.27x36 3�-�0 10.36-
31 �0-�� 11.31-27 +.
in de slotstand is schijf 2� 
overbodig zodat hier van 
een thematische variant 
geen sprake kan zijn. 
2) 3…26-31 �.32-27! 31x22 

�.2-11 22-27 6.11-22 3�-�0 
(na andere zetten gooien 
bijoplossingen steeds roet 
in het eten, bij voorbeeld 
6…27-32 7.22x1� 32-37 
8.1�-�7 of 3�-30 +) 7.22x1� 
�0x29 8.1�x16/21 +.
3.34-30! 35x24 4.2x30 
10-14
na andere zetten kan 
volgen:

1) �…27-31 �.30-19 10-1� 
6.38-33 1�-20 7.33-29 enz. 
+.
2) �…10-1� �.38-33! 1�-20 
6.30-2�! 20-2� 7.2�-9! 2�-
29 [op 7…18-22 wint naast 
8.9-13 2�-30 9.13x3� 27-32 
10.3�-2� enz. ook nog 
8.9-� 2�-30 9.33-29! 30-3� 
(of 9…22-28 10.�x31 28-32 
11.29-2� 30x19 12.31-� of 

31-�2 enz. +) 10.29-23 3�-
�0 11.23-18 22x13 12.�x�� 
27-32 13.��-29 32-37 1�.29-
�7 +] 8.�x31! 29x38 9.31-�8 
met fraaie winst.
5.30-25! 27-32 
Of �…1�-19 6.2�-9 18-22 
7.38-32 +.
6.25x27! 32x21
anders 6…32x�3 7.27x�9 +.
7.38-32 21-26 8.32-27 +.

De stand 10,18,27/38,d30 
z.a.z. is een leuke vondst, 
dat zonder meer!  maar 
helaas zat het patry met de 
uitwerking van dit gegeven 
niet echt mee. 
score: 60 – �9 – 28 (b – m 
– s) en een alleszins goed 
totaal van 93,0 .

Wordt vervolgd. 

ER GINGEN U AL MEER DAN 
200 MILJONAIRS VOOR…

KIES VOOR LOTTO EN WORD 
OOK MILJONAIR!

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

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

• In de eerste helft van 2006 al 
14 winnaars van miljoenenprijzen!

• Elke zaterdag kans op de 
Jackpot van € 4.000.000 of meer!

• Elke dag kans op de hoofdprijs
van € 1.000.000!

• De laagste inleg van Nederland: 
€ 1 per Lot per trekking

NU DE 

EERSTE MAAND 

GRATIS!
GA NAAR 

WWW.LOTTO.NL

BENT U 
DE VOLGENDE 

LOTTO-
MILJONAIR?
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p r o b l e m a T i e K

Diagram 1 Diagram 2 
g.a. cremer

Diagram 7 
D. de ruiter

Diagram 9 
a. van mourik

Diagram 3 
g.W. Zonneveld

Diagram 8 
p. Kuijper

Diagram 10 
H. Wilsens

Diagram � 
W.b. monsma

Diagram � 
J.H.H. scheijen

Diagram 6 
J. de Wit

Gekke mensen, die problemisten
“Zijn al die damproblemisten een beetje gek?”vroeg mijn  moeder nadat haar opnieuw een wild 
verhaal ter ore kwam. Haar zoon was terecht gekomen in een wereld van lieden met grote ego’s; 
tot autisme neigende wereldvreemden en luid scheldende woestelingen. Zo zag de wereld van de 
damproblematiek er rond 1960 uit. Met de eerste vijf diagrammen laat ik u afdalen in de krochten 
van de menselijke geest.

Uit piëteit vermeld ik bij het eerste probleem 
de auteursnaam niet. De maker van dit 
probleem doodde zijn vrouw. Waarschijn-
lijk was het een groot drama, want de man 
stond bekend als goedmoedig en geduldig. 
Wie jarenlang bij dezelfde partner verblijft, 
heeft soms wel eens een kwade neiging, maar 
tussen drang en daad zit gelukkig  een brede 
kloof. meneer 1 verbleef bijna zijn hele leven 
in een psychiatrische inrichting en ook toen 
hij genezen werd verklaard, bleef hij in een 
beschermde omgeving wonen. Hij beleefde 
veel plezier aan zijn (dam)problemen.
Wie een brief ontving van cremer, kon onmid-
dellijk constateren dat er iets met de man niet 
in orde was. Hij schreef met grote hanenpoten 
en hield een verward betoog, waarin hij zich-
zelf als een groot wiskundige beschouwde en 
uitgesproken meningen had over zijn eigen en 
andermans problemen. Zijn vader was predi-
kant geweest en cremer jr. leed kennelijk aan 
godsdienstwanen. middenin een betoog hield 
hij merkwaardigerwijs plotseling op als hij vier 
kantjes had volgeschreven. De man stierf (ove-
rigens op hoge leeftijd) even zielig als hij had 
geleefd. na een thuiswedstrijd van damclub 
Veendam, werd hij ’s morgens doodgevroren 
in de berm van de weg gevonden.
Zo zielig als cremer was, zo irritant en eigen-
gereid was Zonneveld. Zijn scheldkanonnades 
waren soms bijzonder origineel, maar minder 
plezierig voor de slachtoffers. Hij wist zich bij 

een breed dammerspubliek gehaat te maken. 
Ongegeneerd waren zijn aanvallen op Jan 
scheijen, die hij betichtte van slordigheid en 
plagiaat. Het eerste was ongetwijfeld waar, 
maar het tweede volkomen uit de lucht gegre-
pen. Wie de volgende passage leest, waarin 
de toenmalige probleemredacteur van Het 
Damspel aan de kaak werd gesteld, beschouwt 
theo van gogh als een watje (uit Zonnevelds 
blad: De geheime Zender van oktober 19�0):  
“Het is diep droevig dat het toonaangevende 
damblad ‘Het Damspel’, dat zo gaarne andere 
redacteuren van damrubrieken bekritiseert, 
zich beroemen kan op zulk een wrakke ru-
briekverzorging. Het is zeker een aansporing 
waard aan zulk een technisch hoogstaand blad 
medewerking te verlenen; zelf doe ik het lie-
ver aan een almanak die onder de Zoeloekaf-
fers verschijnt.” Zonneveld was overigens een 
zeer verdienstelijke problemist.
monsma was absoluut niet gestoord, maar wel 
heel apart. max Douwes kwam op een dag 
bij hem in groningen op bezoek, toen hij de 
bewoner in een trieste stemming in diens wo-
ning aantrof. “Wat is er aan de hand” vroeg 
max, “en waar zijn al je meubels gebleven?” 
“De kat is weggelopen”, zei monsma, met tra-
nen in zijn ogen. “en waar is je vrouw?” vroeg 
max. “mijn vrouw is er ook vandoor.” 
monsma was samen met g.l.gortmans de 
grondlegger van de moderne problematiek en 
opsteller van de ‘scherpe regels’.

Het verhaal van Jan scheijen is uitermate 
triest. De (toen nog) gemoedelijke limburger 
maakte zich in de vijftiger en zestiger jaren 
als probleemredacteur van De problemist zeer 
geliefd. Hij onderhield honderden contacten, 
schreef vele brieven en ontving zijn damrela-
ties vriendelijk bij zich thuis. menigeen heeft 
in huize scheijen een vakantie doorgebracht. 
tijdens de uitoefening van zijn politiedienst 
werd hij op een kermis van achteren aange-
vallen en over de grond gesleurd. Hij werd 
blijvend invalide en kreeg te kampen met 
chronische hoofdpijn. Zijn karakter veranderde 
totaal en hij werd uiteindelijk bijzonder ach-
terdochtig. als ik hem bezocht, schold hij op 
alles en iedereen. alleen als het dambord op 
tafel kwam, leefde hij weer op. Helaas werden 
zijn veelal onsamenhangende verdachtmakin-
gen gepubliceerd in Dam-eldorado, het blad 
waarvan hij eindredacteur was. na zijn dood 
in 1986 volgde ik hem in die functie op. er 
werd gestopt met het plaatsen van dubieuze 
artikelen, maar kennelijk was dit niet naar de 
zin van het lezerspubliek.

bij mijn weten zijn de auteurs van de proble-
men 6 t/m 10 geheel normaal. Wilt u de oplos-
singen tot een maand na verschijning van dit 
nummer sturen naar mijn (e-mail)adres? er 
wordt onder de oplossers een prijs verloot van 
2� euro of desgewenst een abonnement op 
De problemist.



100 jaar NoTaTie!
Van damgrootheden uit 
het verleden is vaak weinig 
bekend in het Friese spel. 
een van de oorzaken 
daarvan is , is dat er zo’n 
honderd jaar geleden nog 
niet echt een idee was hoe 
men een dampartij moest 
noteren. De notatie werd 
precies 100 jaar geleden 
naar Fryslân gehaald 
dankzij een briefwisseling 
tussen F.c. Hemmens uit 
groningen, die een boek-
werkje wilde schrijven over 
verschillende bordspelen, 
en Jan bruinsma, een top-
dammer uit Witmarsum.
Jan bruinsma werd op 
10 maart 1868 geboren 
in Witmarsum en had als 
speelgoed alleen een dam-
bord (tegenwoordig is dat 
wel anders). Het duurde 
het dan ook niet lang dat 
hij opviel met zijn damkun-
sten, op 12-jarige leeftijd 
wist hij tijdens een dam-
partij in bolsward al menig 
topspeler te verslaan.

Door zijn prestaties en de 
liefde voor het damspel 
speelde bruinsma op vele 
wedstrijden en zelfs buiten 
de provincie, leek (gr.).  in 
1907 speelde bruinsma de 
volgende partij en voor 
zover mij bekend is, is dit 
de oudste genoteerde par-
tij. Het is een leuke partij 
om na te spelen en geeft 
een goede indruk hoe het 
verloop van een dampartij 
Fries spel zo ongeveer kan 
gaan.

De tegenspeler is helaas 
niet bekend.
bruinsma (wit)
 
01.31-26 20-2�  02.37-31 
1�-20  03.32-27 17*37  
0�.�1*32 16-21
0�.26*17 12*�1  06.�6*37 
07-12  07.3�-30 2�*3�  
08.39*30 20-2�
09.��-39 2�*3�  10.39*30 
12-17  11.30-2� 17-21  
12.36-31 21*�1
13.37*�6 10-1�  1�.�0-3� 
18-22  1�.32*12 08*17  
16.3�-30 11-16
17.�2-37 17-21  18.37-31 
21*�1  19.�6*37 16-21  
20.33-29 19*39
21.38*�0 21-26  22.30-2� 
1�*3�  23.�0*29 13-19  
2�.29-2� 19*30
2�.3�*2� 1�*3�  26.��*2� 
09-1�  27.2�-20 06-11  
28.20*09 03*1�
29.�3-39 11-16  30.39-3� 
02-07  31.3�-30 16-21  
32.�9-�� en de stand 
spiegelt:

Diagram 1

32. … 21-27
33.37*17 07*27  3�.30-2� 
1�*3�  3�.��*2� 27-31  

36.2�-20 01-07
37.�0-�� 07-12  38.�8-�2 
0�-10  39.20-1� 12-18  
�0.��-39 31-36
�1.39-33 18-22  �2.�2-38 
26-31  �3.�7-�1 36*�7  
��.33-29 �7*20
��.2�*03 31-37  �6.03-
21 22-28  �7.21-32 37-�2  
�8.32*0� �2-�7 Zwart haalt 
nog een dam!

Diagram 2

Wel bijzonder is te ver-
melden dat Hemmens nog 
meldt over de drie-zet-
ten-regel van het Fries 
dammen: “ en, als men 1 
schijf heeft en 1 dam tegen 
1 enkelen dam, dan moet 
na 3 zetten met den dam, 
diens schijf weer 1 zet 
minstens doen.“ Op zich 
klopt deze regel wel, maar 
momenteel geldt deze 
regel altijd, wanneer men 
een dam behaalt en er ook 
nog 1 of meer schijven bij 
heeft. 
�9.1�-10 �7-29  �0.10-0� 
en wit heeft 2 dammen, 
tegenwoordig geldt dat in 
de stand 2 dammen tegen 
1 dam dit in maximaal 7 
zetten beslist moet zijn en 
dat de partij anders remise 
is. in afwijking hiervan 
schrijft bruinsma aan Hem-
mens dat de speler met 2 
dammen dan nog 6 zetten 
heeft om te winnen… 29-
��  �1.0�-13 ��-�0  �2.13-
09 �0-�9
�3.09-03 en bruinsma wint.

Jan bruinsma werd tijdens 
de officieuze kampioen-
schappen in 1931, 1932 en 
1933 kampioen.
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Foto: Bruinsma, rechts zonder pet. 

oplossers, waar blijveN jullie?

Van veel kanten krijg ik complimenten over de lees-
baarheid van deze rubriek. alleen merk ik dat niet 
aan het aantal oplossers. Dat is jammer. een enkeling 
schreef mij dat hij een ladderwedstrijd op prijs zou 
stellen. mocht u zich, wegens het gemis van een ladder 
laten weerhouden om nog langer mee te doen, schrijf 
mij dat dan. Het is voor mij ontmoedigend om weinig 
respons (althans van de oplossers) te krijgen. 

oplossiNGeN juNi 2007

2. 20,9,�,38,17,17. leuk meerslagwerk. er is enige 
inspanning nodig om de stand te verklaren. De 
laatste zetten waren 27-22 (36x18) 32-27 (28-33)

3. 1,�27,38,�0,1�(��)38,�0. er waren welwillende 
reacties aan het adres van deze gelegenheids-
problemist, maar men vond de stand toch te 
gekunsteld.

�. 29,30,�0,20,21,�1,1�,�,38,�9(�1)39. er was veel 
lof voor dit knappe probleem, maar de pret werd 
bedorven door een bijoplossing: 1�,2�,2� en wit 
blijft een volle schijf voor. Jammer! 

�. na bijplaatsing van een zwarte schijf op 2�:  
23,�(1�a)38,30,3�.  a(28)330,��. De eerste zet 
is, dankzij de gulheid van wit heel apart. Voor 
wie mocht twijfelen aan de kundigheid van Hein 
Wilsens, plaatsen we in de nieuwe serie een van 
zijn vele prachtige problemen.

6. 10,11!! (voor wie het nog niet door heeft: zwart 
moet �9x17 slaan) �,10,2. guerra. een van de 
oplossers schreef: “een gouden vondst om 11,� te 
combineren met 10 en daarna �-10. een juweel. 
Daar sluit ik me graag bij aan.

7. na verplaatsing van 16 naar 26:  
2�(29)272,21,�,19,�0. arjan timmer schreef dat 
het probleem met 29 op 30 gemaakt is door eric 
van Dusseldorp. Zie: ericsdamsite.com.proble-
men71-80, nr.80. We weten niet wie hem eerder 
heeft gemaakt, maar eric heeft hem voor zover 
we kunnen nagaan eerder geplaatst.

8. 20,2�,20,11,2,�(�2)37,�1 een vlot meerslagpro-
bleem.

9. 12,23,�72,2�,21,33,17,�3,37,9,�(21a)16(11,11)21  
a(19)36+  een lekker lopend geheel. arjan tim-
mer ziet liever de volgende zetting, waarin de 
stand gelijk en de schijvenverdeling beter is.

Diagram 11

arr. a.timmer. 
Oplossing 23, enz.

10.31(27a)32,�0,28,
�3,2(38)�2,2�,�, enz.  
a(2�)30,39,32,2  een 
mooie slagkeus aan 
het begin.

De prijs gaat deze keer naar Jacob reiffers uit 
epe. gefeliciteerd! Het wordt een geldprijs, 
want de winnaar is abonnee van De problemist. 



harrY de waard

v u u r w e r K
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m.meulenbeld – 
j.dallinga 0-2
1a: dios achterhoek 
– edc, 15-09-2007
19.37-32 17-21 20.27x16 
22-28 21.33x22 18x27 
22.32x21 23-29 23.3�x23 2-
8 2�.2�x3� 12-18 2�.23x12 
8x�6

a.van beelen – 
e.remmerswaal 0-2
1b: ldG – westland dam 
com 2, 15-09-2007
31.39-33 2�-29 32.33x2� 
19x30 33.28x17 7-11 
3�.16x7 2x33

G.prinsen – j.ramdien 
2-0, 1b: Gandhi – dos, 
15-09-2007
�3.16-21 ��.27x7 18x36 
��.7-1 13-18 �6.�0-3� 29-3� 
�7.39x30 36-�1 �8.26-21 
17x26 �9.28-22 18x27 
�0.1x�7 

Diagram 2 
31.39-33?

Diagram 3 
�3.16-21?

Diagram � 
�1.38-33?

Diagram 1 
19.37-32?

Diagram 6 
22.�1-37?

Diagram 7 
18.3-9?

Diagram 8 
�1.13-18!?

Diagram � 
27.�6-�1!?

Diagram 10 
�0.3�-29!?

Diagram 11 
28.6-11?

Diagram 12
2�.1�-20?

Diagram 9 
�1.9-1�!?

b. van de werff 
– j.hoogterp 0-2
2a: huizum 3 – Fortuin 
dokkum, 15-09-2007
�1.38-33 23-28 �2.32x23 22-
27 �3.21x32 2�-29 ��.3�x2� 
29x�7 ��.3�-29 2�-30 
�6.2�x3� �7x1� �7.39-3� 
9-1� �8.3�-30 13-18 �9.��-
�0 18x29 �0.3�x23 7-11 
�1.16x18 17-21 �2.26x17 
8-13 �3.18x20 1�x29 

s.betten – T.janmaat 1-1
2c: wsdv - zaanstreek 2, 
15-09-2007
27.�6-�1 2�-29 28.33x2� 
18-22 29.27x18 13x33 
30.2�x2 �-10 31.38x29 21-
27 32.32x12 11-17 33.12x21 
16x�9

j. van loenen jr. 
– c.remeijer 1-1
hoofdklasse a: mTb 
hoogeveen - ijmuiden, 
15-09-2007
22.�1-37 18-23 23.29x27 
20x29 2�.33x2� 7-11 
2�.16x18 17-22 26.28x17 
8-12 27.17x8 2x3�

a.elgersma – h.prak 2-0
1a: harderwijk – het 
Noorden Groningen 2, 
29-09-2007
18. 3-9 19.32-28 23x32 
20.37x17 12x21 21.31-27 
21x32 22.�1-37 32x�1 
23.�2-37 �1x32 2�.29-23 
18x38 2�.39-33 38x29 
26.3�x1

h.de witt – c. van der 
schaaf 1-1, 1b: dos 
– vad, 29-09-2007
�1. 13-18 �2.39-33 29x16 
�3.37-32 28x�8 ��.�0-3� 
�8x30 ��.3�x13

d.peppelenbos – j. van 
der veer 1-1, 2b: zwolle 
- damra, 29-09-2007
�1. 9-1� �2.2�-20 1�x2� 
�3.32-27 21x3� ��.�0x27 7-
12 ��.27-22 2�-30 �6.33-29 
3-9 �7.37-32 9-13 

r.lachman – r.leonara 
1-1, 2d: odb haeghe-z 2 
– samen sterk, 29-09-
2007
�0.3�-29 18-23 �1.29x7 2�-
29 �2.33x2� 19x30 �3.3�x2� 
8-12 ��.7x18 13x22 ��.32-
27 22x31 �6.36x27 

T. van den broek 
– w.okrogelnik 2-0
hoofdklasse b: Tdv 
– raes damclub maas-
tricht, 29-09-2007
28.6-11 29.29-2� 18x20 
30.33-28 22x�2 31.31x22 
�2x31 32.36x9 

m.bremer – r. van vel-
zen 2-0, hoofdklasse b, 
rdc – cema de vaste 
zet, 29-09-2007
2�.1�-20 26.37-31 26x39 
27.�2-37 21x32 28.37x19 
13x2� 29.30x19 39x30 
30.3�x2 



het jeugdleiderscongres in velp van 
zaterdag 3 november. centraal op het 
jeugdleiderscongres stonden meisjes-
dammen en schooldammen voor de 
damz!-doelgroep.

jeuGdleiders-
coNGres
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Ingezonden brief
Met belangstelling het artikel van Fred Ivens 
gelezen: reünie Vriendendamkring (Damspel 
april 2007). Kan het niet laten even te 
reageren. Heb zelf als dammer de gloriejaren 
van de Vriendendamkring volop meegemaakt 
en tenslotte wordt mijn naam ook vermeld in 
dit artikel. Psychologisch interessant om te 
lezen, hoe een enkeling terug kijkt op zo’n pe-
riode van 40 jaar geleden. Een mengelmoes 
van borrelpraat en sterke verhalen. Waarbij 
ik wil aantekenen dat deze 40 jaar geen 
aantasting zijn geweest van mijn geheugen. 
Het zal allemaal wel grappig bedoeld zijn, 
maar...
1) In mijn hele leven ben ik nooit ‘potje los’ 
geweest (zoals letterlijk wordt benoemd).
2) Nog nooit met een vriend op stap geweest 
en álleen diep in de nacht thuisgekomen. 
‘Samen uit, samen thuis’ is altijd mijn motto 
geweest in vriendschap. 
Het ‘leuke’ van journalist zijn is, dat je je 
eigen verhaal vorm kunt geven mede en 
via uitspraken van een aanwezige fantast 
(die ook nog eens geen enkele affiniteit met 
mij en de damsport heeft). Ontbreekt zo’n 
fantast, dan kan de journalist altijd nog de 
taxichauffeur opvoeren. Dat blijft ook een 
klassieker. 
 

Met vriendelijke groet, 
Sallie (Salomon) de Jong

TaleNToNTwiKKeliNG eN TopsporT 2007

DOOr JOHan KraJenbrinK

Talentontwikkeling KNdb is gecertifi-
ceerd voor 2007 en voor 2008. we hebben 
voor 2007 en voor 2008 drie sterren 
gehaald van de maximale vijf. daarom 
hebben we voor 2007 en voor 2008 ook 
een ruim financieel budget: per jaar een 
kleine 70.000 euro. er waren niet veel 
sportbonden die beter waren. 

Opgemerkt moet worden dat bij ons bij 
die certificering alleen de mannen/jongens 
meetellen als topsportonderdeel. Veel sport-
bonden kunnen wel financieel scoren in twee 
onderdelen. Hoofdreden: het vrouwendam-
men is in te weinig landen aanwezig om als 
topsportonderdeel aangemerkt te worden 
door nOc&nsF. 

natuurlijk bleek bij de certificering dat er nog 
veel beter kan. We zijn allemaal al bezig om 
het nog beter te doen in 2007. een belang-
rijk punt dat beter kon was dat onze talen-
ten meer moeten kunnen trainen en meer 
moeten kunnen spelen. en er is ook véél méér 
getraind en er is ook véél méér gespeeld in 
2007. Dat doel is gehaald! De zogenaamde t1 
talenten (wordt trouwens it: internationaal 
talent) hebben in 2007 een budget voor een 
wekelijkse individuele training en natuurlijk 
hebben zij ook nog de verschillende centrale 
trainingsgroepen. sommige talenten volgen 
zelfs twee centrale groepen en dat was de 
afgelopen jaren eigenlijk nooit het geval. 

Ook werd er overal gespeeld door t1 en t2 
(wordt trouwens nt: nationaal talent) talen-
ten, grotendeels betaald door talentontwik-
keling, en bijna altijd met ondersteuning door 
coaches die zijn aangesteld en betaald worden 
door talentontwikkeling. maar we moeten 
toch verder kijken en kritisch zijn! Want er 
volgt weer een nieuwe certificering in 2008: 
voor 2009 en de jaren daarna. ik merk dat alle 
sportbonden daarvoor zwaar in training zijn 
en het beter willen doen dan de vorige keer. 
Wat probeert de KnDb allemaal nog meer te 
doen, behalve dan het al genoemde wezen-
lijke punt van méér trainen en méér spelen. 
Wat proberen we dit najaar allemaal nog te 
doen, voorbeelden:

1. Nieuwe selectie T1 en T2 talenten voor 
2008.

2. Helder moet eind 2007 zijn hoeveel dagen 
t1 en t2 hebben besteed aan damtrai-
ningen en damwedstrijden. Dit is een erg 
belangrijk onderdeel bij de certificering. 
terecht! De verschillende talenten zullen 
op basis van hun logboek eind 2007 een 
overzicht aanleveren.  

3. rik Keurentjes is ver met het opstellen van 
een lijst met dammaterialen (bijvoorbeeld 
boeken en tijdschriften) die een talent op 
een bepaalde leeftijd moet hebben. Hier 
kan bijvoorbeeld een aanschafadvies aan 
een talent uitkomen. Dit alles geldt trou-
wens ook voor trainers en coaches die actief 
zijn voor talentontwikkeling.

�. maarten Kolsloot is actief als mediatrainer. 
Daar willen we natuurlijk mee doorgaan. 
talenten kunnen artikelen over henzelf 
naar hem opsturen voor commentaar.

�. We hebben niet van alle trainers en coaches 
die actief zijn voor talentontwikkeling hun 
hoogste damtrainersdiploma en hoogste 
`gewone’ opleidingsdiploma. Ook dat is erg 
noodzakelijk bij de certificering. 

6. trainers/coaches is ook gevraagd mee te 
denken over welke spelers/speelsters de 
selectiedag voor de centrale trainingen op 
3 november konden bezoeken.

7. Doel is dat dit najaar op de KnDb-site een 
nieuwe en verbeterde versie van het zoge-
naamde Meerjarenopleidingsplan (MOP) 
verschijnt. in dat mOp staat de opleiding 
tot topdammer. Doel is ook dat bij dat 
mOp veel verbeterde bijlagen verschijnen, 
bijvoorbeeld een dokument over it/nt-ta-
lenten, functieomschrijvingen trainers en 
coaches en info over de regio-groepen.

8. Doel is ook dat eind 2007 ons nieuwe ta-
lentvolgsysteem (TVS) operationeel is.

tot slot, maar zeker niet onbelangrijk: voor 
onze topsport speelt op dit moment de mooie 
regeling coaches aan de top. Die regeling 
zorgt voor de betaling van een trainer/coach. 
Veel trainers/coaches in veel sportbonden zijn 
al via deze regeling voltijds actief als senioren 
trainer/coach. De KnDb is al enige maanden 
bezig om te kijken of we rob clerc kunnen 
voordragen voor deze regeling. De meeste 
lezers zullen weten dat clerc als trainer/coach 
erg actief is geworden, bijvoorbeeld bij het 
afgelopen WK senioren in Hardenberg, maar 
bijvoorbeeld ook bij belangrijke toernooien 
als het bijlmer-toernooi in amsterdam en het 
Hiltex-toernooi in Zeeland. 
Het is trouwens de vraag of we een alternatief 
hebben voor het doen van zo’n aanvraag. De 
situatie is namelijk zo: in het slechtste geval 
hebben we per 1/1/2009 en géén geld voor 
topsport (want een tijdelijke regeling voor de 
KnDb loopt af eind 2008) en ook niemand die 
nog iets kan doen voor onze topspelers. Het 
doel van zo’n voltijdstrainer/coach is dat hij 
gaat trainen en reizen met onze topsporters. 
en dan niet een beetje, maar dus voltijds! 
als topsportcoördinator vind ik dat we géén 
keus hebben en moeten proberen een goede 
voordracht te doen wat betreft rob clerc. Het 
past bij andere stappen die we zetten, dus ook 
bij talentontwikkeling, en al die stappen gaan 
naar méér trainen en méér spelen.
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ik ben door leo v.d. mey 
uit beverwijk getipt over 
de stand van diagram 1. 
Dit naar aanleiding van het 
verschenen verzameling 
van dam op vooraf  bezet 
veld van piet levels uit 
Huissen en mij. Hierin miste 
hij de namen van hierge-
noemde spelers.
Het gaat hier om een 
fragment uit de onderlinge 
competitie van a.D.a. am-
merzoden uit vervlogen 
tijden. na 3�-30? van th. 
Dekker haalde m. Verlouw 
met zwart uit met 23-29 
33x2� 18-22 27x20 12-18! 
(ziet men gauw over het 
hoofd) 2�x22 1�x�2 �7x38 
21-27 32x21 16x�7.

M. Verlouw

Diagram 1
Th. Dekker

De stand van diagram 2 
komt uit de hoofdklasse 
competitie van Den Haag 
van een halve eeuw gele-
den. 

G. de Stigter
Diagram 2

L. de Haan

De zwartspeler van rDg, 
de heer g.de stigter  staat 

hier iets minder tegen l.de 
Haan van D.O.s. Delft.  
Zwart speelde gedwongen 
12-17 in de diagramstand 
en na het ogenschijnlijk 
winnende 28-23 volgde 
verrassend 17-22 23x12 13-
19 2�x13 1�-19 2�x23 
21-27 32x21 26x�0 37x26.

De stand van diagram 3 
komt uit een internatio-
nale correspondentiewed-
strijd 19�8-1960.
p.Henry uit lyon (Frankrijk) 
deed als laatste zet met 
zwart 12-17. g.lefebre uit 
montreal (canada) haalt 
nu een zevenklapper uit 
met: 37-31 26x�8 33-28 
22x�� �3-38 2�x�2 6-1 
�8x30 3�x2� 20x18 1x�7.

P. Henry (Lyon)
Diagram 3

G. Lefebre (Montreal)

na het zien van deze stand 
moest ik (ik weet ook niet 
waarom!) meteen denken 
aan de wereldberoemde 
overwinning van baba sy 
in Yalta 1961 op de rus 
agafonov.

V. Agafonov (Moskou)
Diagram 4 

Baba Sy (Senegal)

in de stand van diagram � 
speelde baba sy heel ge-
niepig 32-27!? en na 18-23? 
heeft hij een gruwelijke 
(volgens ton sijbrands) 
verrassing in petto. Wit 
maakt het af met wederom 
een zevenklapper door 27-
21! 23x�3 6-1 26x17 2�-20 
1�x2� 3�-30 2�x�� 3�-30 
2�x3� 1x �6.

De stand van diagram � 
komt van onze Zuiderbu-
ren. K. bordon speelde met 
zwart nietsvermoedend 
1�-20? en begreep de 
zetten van O.baeke tot 
een bepaalde hoogte toen 
deze vervolgde met 27-22 
18x27 32x12 8x17 28-23 
19x28 33x22 17x28 3�-30 
2�x3� 39x8 3x12 en toen 
het verder ging met 38-32 
28x37 �8-�2 37x39 en �0-3� 
begreep de zwartspeler 
alles.

K. Bordon
Diagram 5

O. Baeke

De stand van diagram 6 
komt uit het nieuws bul-
letin van Damclub Den 
Haag. Het betreft hier 
een fragment uit het nK 
sneldammen 2007. in de 
partij tussen Wim brem-
mer en erwin van Hierden. 
bremmer met wit speelde 
hier �1-36 en verhinderde 
hiermee 19-2�, want wit 
zou heel verrassend ver-
volgen met:3�-30!! 23x3� 
30x19 1�x23 �0x29 23x3� 
39x30 2�x3�. zo op het 
eerste gezicht nog niks aan 
de hand, ware het niet dat 

wit verder zou gaan met 
�3-39 3�x�3 ��-39 �3x3� 
27-22 17x39 26x17 12x21 
38-33 39x28 en 32x�.

Erwin van Hierden
Diagram 6 

Wim Bremmer

De stand van diagram 7 
komt uit de onderlinge 
competitie van damclub 
Oisterwijk. De namen 
van de spelers kon ik niet 
achterhalen. Zwart aan 
zet forceert een aardige 
winst met een verborgen 
tweede zet. 22-27! �2-38 
(op 1�-10 27x20 10-� 11-16 
met schijfwinst ) �-10! 1�x� 
17-22! �x16 2�-30! 28x26 
30x�6 16x32 �6x30.

Damclub Oisterwijk
Diagram 7

in de stand van diagram 8 
is een dammer betrokken 
waar ik nog nooit van had 
gehoord. De heer H. schei-
benstock uit het noord-
afrikaanse tunis speelde 
volgens mijn gegeven in 
deze stand met zwart 2�-
30? in de hoop dat wit zou 
slaan met 3�x2� om dan 
verder te kunnen gaan met 
27-32 38x27 18-23 27x9 
�x13 29x9 20x�0 ��x3� 8-13 

9x18 12x32 37x28 17-21 
26x17 11x��. ik denk eerlijk 
gezegd eerder aan een 
samengestelde combinatie 
door een europese dam-
mer met een schuilnaam. 
Wie kan mij uit de droom 
helpen?

H.Scheibenstock
Diagram 8

bij de stand van diagram 9 
moet ik even u als dammer 
in bepaalde sferen zien te 
brengen, anders heeft het 
helemaal geen zin het te 
tonen.
stel dat dit een fragment is 
uit uw eigen partij, waarbij 
jullie allebei in hevig tijd-
nood zitten.
Zoiets als wederzijds �0 se-
conden voor het resteren-
de 7 zetten. Uw tegenstan-
der doet met wit 3�-29 en 
u denkt “Yes ik heb hem!” 
en speelt meteen 19-23? 
en nu is de vraag hoe raar 
zult u opkijken als wit nu 
33-28!! doet? ik denk dat 
menigeen hier door de 
vlag zou gaan, of misschien 
wel door de grond zakken.

Joop van Looy (Haarlem)
Diagram 9

tot slot de traditionele 
prijsvraag in de stand van 

Oude kijkjes
Eerlijkheidshalve valt het niet mee om telkens mijn artikel bijtijds in te leveren. Dit om de 
eenvoudige reden dat ik wacht tot het laatste ogenblik dat iets binnenkomt dat ook mee kan in mijn 
artikel. Het wil niet altijd lukken. Daarom zult u dit keer een artikel aantreffen dat niet meteen 
aan de actualiteit is gebonden. Maakt dat het lezen en naspelen minder leuk? Ik dacht het niet. Veel 
plezier. En volgende keer staat een fragment van u erin.
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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!

PRIJSVRAAG
Diagram 10

Wit speelt en wint.

Oplossing en winnaar van 
de vorige keer HD septem-
ber 2007. Wit 13 schijven 
op: 18, 28, 29, 32, 33, 3�, 

38, �1, �3, �6, �7, �9, �0. 
Zwart 13 schijven op: 7, 10, 
11, 17, 19, 20, 21, 2�, 2�, 
26, 27, 30, 31. Wit wint als 
volgt: 28-22 17x�8 �0-�� 
2�x�2 3�x� 27x38 18-12 
7x18 �x30 2�x3� ��-39 
3�x�3 �1-36 31-37 36-31 
37-�1 �6x37. na loting ging 
de prijs naar de man waar 
ik deze rubriek ook mee 
begon, namelijk leo v.d. 
mey uit beverwijk. 

dammeN iN TasmaNië

Daniël de Vreugd maakte tijdens zijn vakantie in Tasmanië een foto van twee dammers van papier maché. Het papier 
is gemaakt van “roo poo”, wat in het Australisch letterlijk kangoeroe-poep betekent! Deze dammers waren te vinden in 
de papierfabriek Creative Paper. Op http://www.creativepapertas.com.au staat onder de tab ‘Artist In Residence’ meer 
informatie over de kunstenaars.

FOtO: Daniel De VreUgD
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damWARTaal  6
mijmeringen rond de warrige wereld der damterminologie

Hollandse zetjesDOOr cees teeUWen
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We zijn het volk van de 
verkleinwoordjes: we 
doen een klusje, we eten 
een hapje, we lopen een 
rondje of een uurtje om, 
we geven een aardigheidje 
of cadeautje, we schrijven 
een briefje. men heeft een 
lijst gemaakt van de meest 
voorkomende woorden 
in het nederlands. De 
top honderd wordt bijna 
geheel gevuld met kleine 
functiewoorden (de, het, 
van, dat, dan, ook enz.); 
slechts drie zelfstandige 
naamwoorden staan bij de 
eerste 100: naam, mensen 
en beetje. een van die 
drie is een verkleinwoord: 
beetje. Duidelijker kan het 
niet. 
buitenlanders kennen dit 
verkleinsyndroom niet en 
kijken met verbazing naar 
onze ‘je-ziekte’. spraken 
dammers (om het spel wat 
meer status te geven?) 
aanvankelijk bij een slagzet 
graag van ‘coup’; toen de 
Franse coups op waren 
kwam de aloude Hollandse 
verkleinwoordjescultuur 
weer om de hoek kijken en 
ontstonden het Haarlem-
mertje, het zetje van Weiss, 
het zetje van… ach het is 
natuurlijk een heuse slag-
zet, maar wij Hollanders 
gaan daar niet prat op en 
verkleinen onze prestatie 
door van een ‘zetje’ te 
spreken. is het werkelijk 
bescheidenheid of een 
vorm van omgekeerde en 
misplaatste hoogmoed. 
een socioloog mag het in 
een eindscriptie uitzoeken; 
er zijn per slot disserta-
ties verschenen over nog 
minder schokkende zaken, 
of u moet ‘het paargedrag 
van de noordzeegarnaal in 
de Doggersbak’ werkelijk 
van wereld- of nationaal 
belang vinden.
goed, in afl evering � heb-
ben we al een tweetal Hol-
landse zetjes gezien: het 
zetje van lochtenberg en 
het zetje van Van bergen. 
nauwelijks bekende dam-
mers die in de geschiedenis 
voortleven met hun eigen 
slagzet. nog even – om 

het geheugen op te frissen 
– de voorbeelden:

Diagram 1

Diagram 2 

1.Zetje van lochtenberg via 
27-22 (18x27) 36-31 (27x36) 
32-27 (21x32) 37x10
2.Zetje van Van bergen via 
26-21 (17x26) 32-28 (23x32) 
37x28 (26x�6) en 29-23 enz.

Waren lochtenberg en Van 
bergen al geen nationale 
bekendheden. een zekere 
Van eck is dat nog minder, 
maar hij gaf zijn naam 
aan het zetje van Van eck 
(diagram 3) Het ontstaat 
na de openingszetten 1.32-
28 18-23   2. 38-32  12-18   
3. 31-27  17-21   �. 37-31  
7-12 belet nu 31-26 wegens 
20-2� en vervolgens 16-21, 
23-29 met schijfwinst) �. 
�2-38  21-26? Deze zet-
tenreeks is gepubliceerd in 
het blad van de groningse 
Dambond in 1938 door een 
zekere r. van eck uit Veen-
dam. De slagzet krijgt zijn 
naam. ik wil niet vervelend 
doen, maar groningen, 
Veendam, Van eck, dat 
associeer ik niet met dam-
men. U wel? Verrek dat is 
Van eck uit Veendam… ik 
weet het niet, het klinkt 
niet.
Het zetje van De Hoogh. 
nooit van gehoord en dat 
klopt. Het ontstaat na de 
beginzetten 1.3�-30 18-23   

2. 30-2�  12-18   3. �0-3�  7-
12   �. 3�-30  17-21   �. 31-
26  1-7   6. 26x17  12x21   7. 
37-31  21-26? Zie diagram 
�. Het is in het kampioen-
schap van Zuid Holland 
1927 uitgevoerd door J. de 
Hoog schrijft moser in zijn 
‘zak-encyclopedie’. maar 
niemand spreekt van het 
zetje van De Hoog. Heeft 
men dit zetje over het 
hoofd gezien, is het niet 
tijdig gepubliceerd, is het 
minder mooi dan dat zetje 
Van eck? ik weet het niet; 
soms zijn de paden der 
damterminologie duister.

Diagram 3

Diagram � 

3.Het zetje van Van eck 
33-29 (26x37) 27-22 (18x22) 
29x7 (1x12) 32x21 (16x27) 
�1x21 met schijfwinst
�.niet het zetje van De 
Hoogh 33-29 (26x28) 30-2� 
(19x30a) 3�x2� (23x3�) 
39x30 (20x29) 38-33 en 
�3x1.  a (23x3�) 39x30 
(20x29) 38-33 en �3x1

Het zetje van raman 
(diagram �). Kijk dat is nu 
een wat bekendere naam: 
raman heeft verschillende 
malen deelgenomen aan 
het kampioenschap van 
nederland en werd in 1933 
zelfs kampioen. Hij schreef 
damboeken als ‘slaggehei-
men in het damspel’, een 
verzameling vrij ingewik-

Diagram 6 

�.Het zetje van raman 30-
2� (a 19x30) 28x19 (13x2�) 
en nu 37-31 en 39-33 met 
slag naar �  (b20x29) 27-22 
(18x27) 32x21 en of zwart 
nu (16x27 of 26x17) speelt 
via 39-3� komt wit op dam.
6.Het zetje van De Heer 
37-31 (26x37) �8-�2 (37x�8) 
28-22 (17x28) 33x22 (2�x�2) 
22-18 (13x22) �3-38 (�2x33) 
39x6 (�8x30) 3�x2

en dan de bekende zetjes 
met een plaatsnaam: het 
Haarlemmertje en het 
rotterdammertje. Het 
Haarlemmertje is wel het 
bekendst, omdat het zo’n 
beetje de snelste manier is 
om schijven te verliezen, of 
- als je aan de andere kant 
zit - te winnen. Wie heeft 
bij zijn eerste damlessen 
vanuit de beginstand niet 
eindeloos de zetten 32-28 
(18-23) 37-32??? of 33-28 
(18-22) 39-33??? moe-
ten spelen en herhalen. 
“Fout”, riep de docent dan, 
“nu komt het Haarlemmer-
tje.” als kind had je er heel 
wat weken voor nodig om 
dit ook werkelijk te ‘zien’. 
slechts de eindeloze herha-
ling zorgde uiteindelijk 
voor herkenning. Wat mijn 
dierbare geboorteplaats 
Haarlem met deze slagzet 
te maken heeft, daar ben 
ik nooit achter gekomen. 
Of mijn ironische en 
gewaagde hypothese (in 
‘eindelijk de waarheid over 
de oorsprong van het dam-
men’ uit de artikelenreeks 
‘randspel’) dat dit duidt op 
de oorsprong, de bakermat 
van het damspel moet ooit 
nog eens bewezen kunnen 
worden. 

kelde slagzetten en ‘De 
raadselen der symmetrie’. 
Dit laatste boek brengt 
hij als een nieuwe theorie 
over het tempospel en de 
symmetrie; het nieuwe heb 
ik er nooit in gezien; wel 
heeft het een hoog curio-
siteitsgehalte en staat het 
bol van de gebakken lucht. 
nauwelijks van raman 
gehoord? Ook dat kan 
kloppen. er schijnt iets te 
zijn geweest in de tweede 
wereldoorlog (‘was je goed 
of fout’); daarna is hij in de 
damwereld min of meer 
doodgezwegen. afgezien 
daarvan: wel een talentvol 
en goed dammer overi-
gens.
Het zetje van De Heer. 
(diagram 6) Voor de niet-
historici onder ons. in de 
19e eeuw (ver voor de tijd 
van het georganiseerde 
dammen) zijn twee boeren 
uit de beemster (noord 
Holland) de bekendste en 
sterkste dammers van ons 
land: aris de Heer (1806-
187�) en zijn zoon Klaas 
de Heer (1829-190�). Klaas 
doet in 1886 zelfs mee 
aan het grote toernooi te 
amiens (een wereldreis 
in die tijd, zou hij er met 
paard en wagen zijn heen-
gegaan, of heeft hij toch 
maar de trein genomen?). 
a.Dussaut (ja, die van dat 
offer) wordt daar winnaar 
(en offi cieus wereldkampi-
oen kun je nu zeggen) en 
Klaas wordt 3e in een veld 
van 2� voornamelijk Franse 
deelnemers. een knappe 
prestatie. De zet met die 
naam is even knap en lastig 
te vinden als je hem nooit 
gezien hebt. 

Diagram �
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Voor alle standen geldt: wit speelt en wint!
bij Diagram � moet de volgende hint u op weg helpen: ‘zwart zal na de witte aanval een tegenactie initiëren. na 12 
zetten mondt het probleem uit in een slotstand waarin zwart op fraaie wijze is klemgezet’.

Van Dijk houdt zich al meer dan 50 jaar bezig met de damproblematiek en heeft daarnaast een damrubriek in het 
Reformatorisch Dagblad. De voorkeur van Van Dijk gaat uit naar aangename standen met een goede kleurschei-
ding. Wat naast dit kenmerk vaak terug komt in zijn composities is de tegenactie van zwart via een combinatie die 
gedoemd is in schoonheid te sterven. Dit laatste zien we ook terug in de vier bijgevoegde problemen.

Diagram 1 Diagram 2 Diagram 3 Diagram 4

GEORGANISEERD DOOR DE KRING VOOR DAMPROBLEMATIEK 

KerstoploswedstrijdKerstoploswedstrijdKerstoploswedstrijdKerstoploswedstrijdKerstoploswedstrijdKerstoploswedstrijdKerstoploswedstrijdKerstoploswedstrijdKerstoploswedstrijdKerstoploswedstrijdKerstoploswedstrijdKerstoploswedstrijdKerstoploswedstrijdKerstoploswedstrijdKerstoploswedstrijdKerstoploswedstrijdKerstoploswedstrijdKerstoploswedstrijdKerstoploswedstrijdKerstoploswedstrijdKerstoploswedstrijdKerstoploswedstrijdKerstoploswedstrijdKerstoploswedstrijdKerstoploswedstrijdKerstoploswedstrijdKerstoploswedstrijdKerstoploswedstrijdKerstoploswedstrijdKerstoploswedstrijdKerstoploswedstrijdKerstoploswedstrijdKerstoploswedstrijdKerstoploswedstrijdKerstoploswedstrijd
ziehier een viertal composities ter oplossing, aangereikt door martin van dijk. stuur uw 
bevindingen voor 15 januari, volledig of onvolledig, naar a. schokker, lomondlaan 18, 
1060 pl amsterdam. e-mail: zaschokker@hotmail.com. onder de inzenders worden drie 
geldprijzen verloot van respectievelijk 50, 40, en 30 euro en bovendien vijf 
jaarabonnementen op ‘de problemist’. 

Er zijn van die onderwerpen waar ik als trainer lang mee bezig ben. Zo’n onderwerp is rekenen. 
De laatste jaren is er veel gedaan op dat gebied en zijn veel trainingsvormen algemeen bekend 
geworden. Maar natuurlijk wil ik meer. En ik denk ook dat dat mogelijk is.

een voorbeeld: de meest gebruikte rekenoefening ziet 
er zo uit: ga zitten en ga een x-aantal minuten rekenen 
(niet aan de schijven zitten met je handen) en daarna la-
ten zien wat je berekend hebt. Dit is goed, maar het kan 
nog wel beter, want dit is soms wat te vrijblijvend. 
Hoe kan het dan beter? een voorbeeld: ik heb al eens 
eerder geschreven over het prachtige schaakboek van 
nikolai Krogius, ‘psychology in chess’, en daar las ik 
ondermeer iets wat ik al wel wist, maar dat ik nog niet 
goed vorm had kunnen geven: zo’n rekenopdracht moet 
vooral gericht zijn op het nemen van een beslissing bin-
nen een bepaalde tijd. Dus de veel gebruikte rekenoefe-
ningen moeten echt met de klok naast je, en moeten ook 
echt binnen een bepaalde tijd een beslissing tot gevolg 
hebben, dus: ik heb gekozen voor die zet en wel hierom! 
De trainer en de getrainde moeten zicht hebben of beter 
zicht krijgen op het reken- en denkproces in die gegeven 
tijd. ik probeer op dit moment verschillende opdrach-
ten te maken met deze aspecten erbij. ik weet nog niet 
precies of het gaat werken, maar ik denk dat het kan 
en ik denk dat het noodzakelijk is. Het is trouwens ook 
gewoon leuk, want trainen moet gevarieerd zijn. 
Vooral dat gericht zijn op een beslissing is dus wezenlijk. 
ik moet dan altijd denken aan een fraaie toptraining, 
ooit, met de trainingsvorm ‘hard-op-denken’. Daar heb 
ik ondermeer van onthouden dat de (zet)beslissing die 
iemand nam niet per se logischerwijs voortvloeide uit 
hetgeen gedacht was in de voorgaande tijd. sterker: 
soms was er zelfs helemaal geen verband. 

De conclusie lijkt duidelijk: we moeten invloed krijgen op 
het denkproces en rekenopdrachten moeten dus juist op 
gespitst zijn. 
leuk is de volgende stap. Het uitwerken van het denk-
proces bij een bepaalde rekenopdracht. Of beter: wat het 
denkproces kan zijn en hoeveel tijd dat eigenlijk kosten 
moet, en hoeveel tijd er genomen moet worden voor de 
uiteindelijke beslissing. er zo mee bezig zijn vergroot de 
zelfcontrole en heeft logische beslissingen tot gevolg. ik 
denk trouwens dat dit moet leiden tot een nieuw KnK 
deeltje in 2009 met als tikkeltje arrogante titel: ‘Het 
nieuwe rekenen’. 

ik besluit natuurlijk met een opdracht, zie het diagram.

de opdracht luidt aldus: 
• Zwart is aan zet en heeft twee serieuze mogelijkhe-

den. 
• Je krijgt vijftien minuten. 
• Je geeft beide mogelijkheden 7 minuten. 
• in de laatste minuut maak je de defi nitieve afweging. 
• een andere aanpak mag ook: als er maar een gerichte 

aanpak is en je kunt uitleggen hoe en wat je gedaan 
hebt en hoe je dus tot een beslissing bent gekomen. 

• na vijftien minuten weet je dus je zet en kun je goed 
aangeven of opschrijven (!) hoe je tot deze beslissing 
gekomen bent. 

succes!

Diagram 1
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de ladderstand
Iemand is vergeten zijn 
naam bij de oplossingen 
te vermelden. Heb je wel 
ingezonden maar geen 
punten erbij gekregen: laat 
het me weten!

160 pnt: rené alderliesten
1�6 pnt: conall sleutel
1�� pnt: roald looge
1�2 pnt: benjamin pruijs
1�1 pnt: John b. reade
13� pnt: romke panstra en 
Ysbrand panstra
132 pnt: lotte aleven en 
ritchie Wijnker
120 pnt: ester van muijen 
116 pnt: Johan Ottens en 
simon Verstegen
11� pnt: stephan de boer *
11� pnt: ruth scholten
110 pnt: tobias pohan 

simandjuntak
108 pnt: ivar Jansen en 
richard Kempen
107 pnt: Jhonatan van den 
Hoorn
106 pnt: niels Verboon
10� pnt: steven manders*
103 pnt: Dirk-Jan Dekker 
en timon stolk
97 pnt: Wouter van der 
Klis* 
96 pnt: bastiaan de gunst, 
martijn de leeuw, ronald 
neijenhuis
9� pnt: tom Janmaat* en 
Joris Ketelaars
92 pnt: max Vierhout*
91 pnt: Jaco Hardenbol en 
corné leeuwestein, 
89 pnt: bas van berkel*
8� pnt: Jesse van beek* en 
Jannes Kromhout*
83 pnt: aswin Witte*

81 pnt: a. Finders en ger-
win schimmel
80 pnt: larissa schimmel
79 pnt: Dennis de Wit
78 pnt: Joey nijstad
77 pnt: thijs spreen brou-
wer
73 pnt: arwin lammers en 
Harmjan lammers
72 pnt: laura timmerman
71 pnt: thomas van der Klis
69 pnt: bart turkenburg
6� pnt: michelle roumans
62 pnt: elle straatman
60 pnt: lonneke stand-
hardt* en Wencke stand-
hardt* 
�9 pnt: colinda adams, 
miranda adams, alex Kete-
laars, Dylan van schie* 
�8 pnt: roel v.d. Hek
�� pnt: lisa aleven
�9 pnt: maaike Kamer en 

oplossingen serie 20
229. 1.28-22 17x30  2.�0-3� 2�x�2  3.3�x1
230. 1.23-19 1�x32  2.38x18 12x23  3.31-27 21x32
 �.37x30
231. 1.32-28 23x32  2.27-22 17x28  3.38x27 29x38  �.�3x3
232. 1.3�-29 23x3�  2.�0x20 1�x2�  3.28-23 19x39
 �.38-33 39x28  �.32x1
233. 1.28-22 17x28  2.32x1� 20x9  3.3�-30 2�x��
 �.��-�0 ��x3�  �.39x6
23�. 1.3�-30 2�x��  2.28-22 17x28  3.33x22 ��x33
 �.38x16
23�. 1.3�-30 2�x23  2.33-29 23x3�  3.32-28 21x23
 �.�3-39 3�x�3  �.�2-38 �3x32  6.37x6
236. 1.37-31 26x�6  2.28-22 18x27  3.33-28 �6x23
 �.29x20 1�x2�  �.38-32 27x38  6.39-33 38x29  7.3�x�
237. 1.37-31 26x30  2.3�x2� 19x30  3.�2-37 21x32  �.37x6
238. 1.29-23 18x29  2.33x2� 22x3�  3.32-28 20x29
 �.28-22 17x28  �.38-33 28x39  6.�3x1
239. 1.2�-20 1�x2�  2.3�-30 2�x3�  3.27-22 18x27
 �.32x21 16x27  �.33-28 23x�3  6.�8x6
2�0. 1.3�-29 23x3�  2.�0x20 1�x2�  3.27-22 18x27
 �.32x21 16x27  �.37-31 26x37  6.�2x11 6x17
 7.28-23 19x28  8.33x11

spelregels voor de 
laddercompetitie: 
•  inzenden voor � januari 

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.

Eindspel is erg mooi, maar ook erg moeilijk. Met een dam kun je heel veel doen. In deze serie gaan we oefenen om 
met een dam te combineren. Dat kan op verschillende manieren. Je kunt de dam bijvoorbeeld gebruiken als vang. 
Maar de dam kan zich ook opofferen om een slag mogelijk te maken. En natuurlijk kan de dam ook de laatste grote 
slag uitvoeren. Veel plezier en veel succes!

opgaven serie 21:

Combineren in het eindspel

Diagram 2�1 Diagram 2�2 Diagram 2�3 Diagram 2��

Diagram 2�� Diagram 2�6 Diagram 2�7 Diagram 2�8

Diagram 2�9 Diagram 2�0 Diagram 2�1 Diagram 2�2



GeslaaGdeN arbiTerscursus iN 
deN haaG
Op vier donderdagen in de maanden oktober en 
november organiseerde de arbiterscommissie van 
de KnDb, in samenwerking met Fred Versteeg, een 
cursus in Den Haag. in totaal waren er dertien kan-
didaten, allemaal afkomstig uit de provincie Zuid-
Holland. Van de dertien kandidaten legden tien het 
examen af. acht van hen slaagden voor het examen. 
Daarbij haalde guido v.d. berg de maximale score van 
30 punten. twee kandidaten haalden niet het vereiste 
aantal punten en krijgen dit jaar nog gelegenheid om 
een herexamen af te leggen.

De nieuwe arbiters. Boven van links naar rechts: Ratan 
Ganeshie (Rotterdam), Alex Kruyshoop (Den Haag), 
Jeroen Kos (Den Haag), Anko Baksoellah (Den Haag) 
en Johan Pronk (Delft), en onder van links naar rechts 
Djin Jharap (Capelle a.d. IJssel), Guido van den Berg 
(Rotterdam) en Matthijs Broek (Vlaardingen).

Nieuwe 
arbiTers-
opleidiNG iN 
moNTForT

De arbiterscommissie 
van de KnDb organi-
seert een opleiding 
voor nieuwe arbiters in 
montfort, bij roer-
mond. Deze opleiding is 
niet alleen interessant 
voor degenen die als 
arbiter willen optreden 
bij KnDb- of provinciale 
wedstrijden, maar ook 
voor wedstrijdleiders, 
jeugdleiders etc. die 
meer willen weten van 
(de achtergronden van) 
het spel- en Wedstrijd-
reglement.

De opleiding staat open 
voor iedereen vanaf 16 
jaar, en vindt plaats op 
vier woensdagavonden, 
en wel 9, 16, 23 en 30 
januari. De eerste drie 
data zijn de cursus-
avonden. De lestijden 
zijn van 19.00 uur tot 
uiterlijk 22.30 uur. Op 
30 januari vindt het exa-
men plaats. Dit duurt 
van 19.00 – 20.30 uur.

De eigen bijdrage 
voor deze opleiding is 
€ 12,�0. reiskosten zijn 
voor eigen rekening. 
Het is ook mogelijk om 
alleen examen te doen. 
Dan is de eigen bijdrage 
€ 7,�0.

Voor meer informatie 
en opgave: Hans rob-
ben, Dubceksingel 118, 
6716 re  ede, 0318-
690079, h.robben@
tiscali.nl  
Opgave is mogelijk tot � 
januari. De deelnemers 
krijgen enkele dagen 
van tevoren de stukken 
toegestuurd en verder 
bericht over de locatie.

Nieuwe arbiters oproep
opeN NK veTeraNeN 
2008
DOOr HenK KleinrensinK

van maandag 21 april tot en met vrijdag 
25 april 2008 organiseert de wageningse dam-
vereniging wsdv in haar clubhuis ‘de door-
braak’ alweer voor de vierde keer het open 
Nederlands Kampioenschap voor veteranen in 
de categorie 50+, 60+ en 70+.

er worden acht ronden gespeeld volgens het Zwitsers 
systeem in één totaalgroep. Op maandag en vrijdag 
wordt één ronde gespeeld. Op de drie tussenlig-
gende dagen twee ronden.
per leeftijdscategorie is een kampioenstitel te 
behalen, mits aan een door de KnDb vastgestelde 
minimale deelname wordt voldaan.

per categorie zijn er drie ereprijzen te winnen 
aangevuld met een envelop met inhoud. Verder zijn 
er twee extra prijzen voor de grootste categorie en 
één extra prijs voor de middelste categorie. Voor 
het eerst zijn er twee rating prijzen in het totaal 
eindklassement.
Voor elke categorie is er een prijs voor de mooist uit-
gevoerde combinatie. Ook is er een extra prijs voor 
de beste dame in het deelnemersveld.

De drie categorie kampioenen zijn het eerstvolgende 
WsDV veteranentoernooi vrij van inschrijfkosten.
De kampioenen van 2007, �0+; Frank teer, 60+; ad 
van tilborg en 70+; Jan de Koning zullen naar ver-
wachting hun behaalde titel in 2008 verdedigen.

< Europees veteranen kampioenschap >
De hoogst geklasseerde in het overallklassement 
ontvangt de geert van Dijk trofee. als KnDb afge-
vaardigde kan deelgenomen worden aan het eK 
veteranen, mits lid van de KnDb. De verblijfs- en 
inschrijfkosten zijn voor rekening van de KnDb, de 
reiskosten zijn voor eigen rekening.

gespeeld wordt volgens het sWr van de KnDb. Het 
speeltempo is �0 zetten in de eerste twee uur, ge-
volgd door 30 minuten extra per speler om de partij 
te beëindigen. Het maximum aantal deelnemers is 
gesteld op 78. De inschrijving sluit op 2�-03-2008. De 
inschrijving is pas definitief nadat het inschrijfgeld 
van € 29,00 is overgemaakt op rekeningnummer 
1079�90 van H. Kleinrensink te Wageningen onder 
vermelding van Open nK veteranen 2008.

Voor info en/of een inschrijfformulier kunt u bellen 
naar 0317-�11873. U kunt ook inschrijven via e-mail: 
gerritsen@abz.nl. Voor actuele ontwikkelingen kunt 
u kijken op www.wsdv.nl. 

Gezelligheid tijdens het NK veteranen 2007
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adriaan molendijk
�8 pnt: nico van enge-
lenhoven*, sanne Hoks-
bergen*, anna Kosters, 
matthias timmer*, Fu-lai 
de Wit*
�7 pnt: sander van den 
broek en arie v.d. Wete-
ringh 
�� pnt: Jan langeveld en 
martin de Vink
�2 pnt: noortje van den 
brink*
�1 pnt: marjan van maurik
38 pnt: gérard straatman
37 pnt: Wesley lichtendonk
36 pnt: Wout aleven, 
pepijn van den brink, lars 
Knol, Koen van Zon* 
3� pnt: Denise van Dam  
3� pnt: Jan Jaap de Heer en 
michiel torn 
33 pnt: patrick van der Vlist
27 pnt: ismaël moorrees en 
rafaël moorrees  
2� pnt: thijs alderliesten, 
Wilco ten caat, Jeroen 

cremers, luuk gerritsen*, 
max gerritsen*, Heleen 
groenenberg*, Folkert Jan-
sen, sarah lamochi, mara 
langeveld, mark looman*, 
roald straalman, anne 
Wouda*, niek van Zoelen* 
23 pnt: bert aalberts, brun 
bergsma, marco de leeuw, 
Jasper Verhoef 
22 pnt: martijn van iJzen-
doorn, rutger Oskam, bas 
ramaekers
21 pnt: rick Hartman* en 
alex moorrees
19 pnt: raoul bruens
18 pnt: Fians moorrees
17 pnt: soraya lamochi
16 pnt: sander beltman * 
en ron ten caat
1� pnt: Jan Kroeze
12 pnt: thijs van den 
broek, Jan groenendijk, 
benjamin guicherit, anne 
molenaar, Hugo molenaar, 
Fians moorrees, andré de 
raad, brian van ringeles-

de prijswinnaars zijn rené alderliesten, conall sleutel en roald looge. 
van harte gefeliciteerd! het prijsje krijgen jullie binnenkort toegestuurd.

tijn, bertus scheer,  anne 
schippers
11 pnt: Henri adams, maar-
ten van nieuw ameron-
gen*, melanie Voskuil
10 pnt: roy de bruin *
3 pnt: Wessel Dekker



DamZ!
KIJK	VOOR	ALLE	DAMNIEUWTJES	OP	WWW.DAMZ.NL
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Leeftijd: 12 jaar. 
Woonplaats: Lunteren.
Lid van damclub: DES. 
Sinds: 2004.
Trainers: Jaap Heij, 
Aldert van Eck en soms van 
Arjen Timmer maar die 
is er niet altijd. Hij 
maakt vaak problemen.
Damvrienden en -vriendinnen: 
Gerwin Schimmel en Arwin 
Lammers … eigenlijk ook de 
rest van de club.

Waarom vind je dammen leuk? 
De zetjes zijn leuk maar ook 
vrienden maken is leuk. Het is 
gewoon een leuke sport.

Kun jij goed tegen je verlies? 
Op de club wel, maar in een 
wedstrijd schaam ik me wel 
als ik mijn tegenstander heb 
onderschat. Ik word dan een 
beetje rood.

Wat denk jij: moet je slim zijn 
om goed te kunnen dammen? 
Nee, eigenlijk niet. Als je 
begint met trainen dan komt 
het vanzelf. Dat maakt je 
steeds slimmer.

Wat vind jij van het 
damtoernooi (Van 
Silfhout toernooi): Wel 
leuk maar vandaag lukt 
het niet zo.

Hoe ziet jouw ideale 
damtoernooi eruit? 
Hoe laat begint het? 
Om 13.00 uur.
Hoeveel pauzes? 1 pauze.
Wat doe je in de pauzes? 
Dammen.
Hoeveel deelnemers mogen er 
aan mee doen? 120 kinderen.
Wie nodig je zeker uit? 
M’n vrienden en de top van 
Nederland.
Dammen in groepen of 
iedereen door elkaar 
(zwitsers)? In groepjes… zes 
in een groep zodat je tegen 
iedereen speelt.
Mag je drinken, eten en spelen 
in de speelzaal? Drinken en 
eten wel, maar niet spelen.
Heb je nog meer ideeën? 
Nodig beroemde dammers uit.

Leeftijd: 10 jaar. 
Woonplaats: Renkum.
Lid van damclub: VRD. 
Sinds: 2 jaar  eehhhhh... 
misschien… 2 en een kwart.
Trainer: Wim van den Berg.
Damvrienden en -vriendinnen:  
Fabian Voets (WSDV).

Waarom vind je dammen 
leuk? Gewoon leuk  (na even 
nadenken…) goede zetjes 
maken.

Kun jij goed tegen je verlies? 
JA!!

Wat denk jij: moet je slim zijn 
om goed te kunnen dammen? 
Natuurlijk!, anders kun je niet 
dammen… het is een 
denksport.

Wat vind jij van het 
damtoernooi (Van 
Silfhouttoernooi): Leuk, 
ik heb tot nu toe alles 
gewonnen en 1 verloren.

Hoe ziet jouw ideale 
damtoernooi eruit? 
Hoe laat begint het? 
Om 12.00 uur.
Hoeveel pauzes? 2 pauzes.
Wat doe je in de pauzes? 
Lekker spelen zoals tikkertje, 
verstoppertje en dammen.
Hoeveel deelnemers mogen er 
aan mee doen? 70 kinderen.
Wie nodig je zeker uit? 
Fabian en Lucas Schepers.
Dammen in groepen of iedereen 
door elkaar (zwitsers)? Zwitsers.

Mag je drinken, eten en 
spelen in de 
speelzaal? Ja!!
Heb je nog meer 
ideeën? Gratis eten 
en drinken (idee van 
Fabian).

Jordy Verstegen

Leeftijd: 12 jaar. 
Woonplaats: Rotterdam.
Lid van damclub: Constant 
Charlois Rotterdam. 
Sinds: Groep 5; nu zit ik in de 
eerste klas.  
Trainer: meester Jaap 
(Riesenkamp).
Damvrienden en -vriendinnen:  
Suleyman en Recep.

Waarom vind je dammen leuk? 
Omdat ik daar goed in ben en 
het een hobby van mij is. 

Kun jij goed tegen je verlies? 
Ja.

Wat denk jij: moet 
je slim zijn om 
goed te kunnen 
dammen? Ja.

Wat vind jij van het 
damtoernooi (WHDB-cup 
Naaldwijk): Leuk!

Hoe ziet jouw ideale 
damtoernooi eruit? 
Hoe laat begint het? 
‘s Middags.
Hoeveel pauzes? 2 pauzes.
Wat doe je in de pauzes? Eten.
Hoeveel deelnemers mogen er 
aan mee doen? Tien per groep.
Wie nodig je zeker uit? 
De kinderen van Constant 
Charlois.
Dammen in groepen of 
iedereen door elkaar 
(zwitsers)? In groepen.
Mag je drinken, eten en spelen 
in de speelzaal? Nee.
Heb je nog meer ideeën? 
Individueel spelen vind ik 
leuker dan in viertallen.

Semanur Gulmus

Leeftijd: 9 jaar. 
Woonplaats: Naaldwijk.
Lid van damclub: DC Naaldwijk.
Sinds: Dit jaar. Door het 
schooldammen ben ik in 
Monster op het dammen gegaan. 
Daarna zijn we naar Naaldwijk 
verhuisd en ben ik in Naaldwijk 
lid geworden van de damclub.
Trainer: Ad van der Voort.
Damvrienden en -vriendinnen:  
Stef, Floyd en Luca.

Waarom vind je dammen leuk? 
Mijn broer zat er op en daarna 
ben ik er ook op gegaan. Ik wil 
graag goed worden. 

Kun jij goed tegen je verlies? 
Ik vind van wel.

Wat denk jij: moet je slim zijn 
om goed te kunnen dammen? 
Ja.

Wat vind jij van het 
damtoernooi (WHDB-cup 
Naaldwijk): Leuk!

Hoe ziet jouw 
ideale damtoernooi 
eruit? 
Hoe laat begint 
het? ’s Middags om 
ongeveer twee uur.
Hoeveel pauzes? 
2 pauzes.
Wat doe je in de 
pauzes? Buiten 
spelen.
Hoeveel deel-
nemers mogen er 
aan mee doen? 
30 kinderen.
Wie nodig je zeker uit? Stef, 
Floyd en Luca.
Dammen in groepen of 
iedereen door elkaar 
(zwitsers)? In groepen.
Mag je drinken, eten en spelen 
in de speelzaal? Ja.
Heb je nog meer ideeën? Nee.

Devon van Cooten

Henk Jongbloed

Kun jij goed tegen je verlies? 
Ja.

Wat denk jij: moet 
je slim zijn om 
goed te kunnen 
dammen? 
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Aldert van Eck en soms van 
Arjen Timmer maar die 

maakt vaak problemen.

Huh? Een damtrainer die problemen maakt?! 
Lees er meer over op www.damz.nl

JEUGD DAMPASPOORT

JEUGD DAMPASPOORT

JEUGD DAMPASPOORT

JEUGD DAMPASPOORT

Natuurlijk!, anders kun je niet 
dammen… het is een 

door elkaar (zwitsers)? 
Mag je drinken, eten en 

spelen in de 
speelzaal? 
Heb je nog meer 
ideeën? 
en drinken (idee van 
Fabian).
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December	2007
1 Clubcompetitie junioren, 

aspiranten en pupillen.
1 Clubcompetitie welpen.
1 Sluitingsdatum inschrijving 

halve finales NK algemeen 
en vrouwen.

8 Nationale Competitie 7e 
ronde.

9 NK rapid voorronde.
9  IJmuiden. Van der 

Wielen Jeugdtoernooi. W. 
Winter (0626) 71 27 93.

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

15 Centrale training vrouwen.
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 ‘s-Hertogenbosch. 5e Ton 
van der Elzen Kerstjeugd-
damtoernooi. A. Beset 
(073) 621 36 84.

28 Dedemsvaart. 19e Vrieling 
Damtoernooi. G. Brink 
(0523) 26 69 24.

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

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

29 Wateringen. Piet Helder-
man-toernooi. J. de Koning 
(0174) 29 36 78.

29 Stadskanaal. Oudejaar-
stoernooi. B. Hageman 
(0599) 62 16 96.

29 Internet (www.kurnik.org). 
4e Online toernooi DV 
Eureka. R. Vandecaetsbeek 
0032 89 24 00 04.

29 Heerhugowaard. Oud of 
nieuw sneldamtoernooi 
SNA. B. Groot (072) 574 37 
31.

30 IJmuiden. 20e Oudejaars 
snelddamtoernooi. J. Bos 
(0624) 14 53 16.

Januari	2008
2  IJsselstein. 9e Jeugd-

toernooi Zenderstad. B. 
Habets (030) 688 64 23.

5 Halve finale NK algemeen 
en vrouwen.

5 Beilen. Houdt Stand 
damtoernooi. R. Tiegelaar 
(0593) 52 38 63.

5 Den Ham. Nieuwjaarstoer-
nooi. J. Braakman-Post 
(0546) 64 50 85.

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

6 Halve finale NK algemeen 
en vrouwen.

12 Nationale Competitie 8e 
ronde.

18 Sluitingsdatum inschrijving 
HF aspiranten meisjes.

19 Halve finale NK algemeen 
en vrouwen.

19 Twijzelerheide. Rapid-
toernooi. L. van der Veen 
(0511) 44 25 18.

20 Halve finale NK algemeen 
en vrouwen.

26 Nationale Competitie 9e 
ronde.

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

Februari	2008
2 Halve finale NK algemeen 

en vrouwen.
2 Zwartsluis. TAMEK-toer-

nooi. J.J. van Wendel (038) 
386 79 62.

3 Halve finale NK algemeen 
en vrouwen.

8 Sluitingsdatum HF pupillen 
meisjes.

9 Nationale Competitie 10e 
ronde.

16 Halve finale NK algemeen 
en vrouwen.

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

16 Hardenberg. Wildkamp-
toernooi. H. Veltink (0523) 
26 27 81.

17 Halve finale NK algemeen 
en vrouwen.

18-1/3   HF NK meisjes aspi-
ranten in drie regio’s.

23 Nationale Competitie 11e 
ronde.

23 Sneek. Lankhorst SDC toer-
nooi. W. Oldekamp (0515) 
42 19 40.

24  IJmuiden. Van der 
Wielen Jeugdtoernooi. W. 
Winter (0626) 71 27 93.

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.

1 Kampen. Kamper Damdag. 
P. Dijkstra (038) 331 86 02.

8 Nationale Competitie 
promotie/degradatie.

8  Halve finale NK pupil-
len meisjes.

8 Bondsraadvergadering.
8 Mookhoek. 2e Open 

sneldamkampioenschap 
Hoekse Waard. K. Osté 
(0186) 57 35 36.

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.
15  Halve finale NK pupil-

len meisjes. 
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.

29 Harlingen. Toernooi Excel-
sior Harlingen. W. Leijenaar 
(0653) 61 59 24.

April	2008
5-19 NK algemeen.
5 Zwaagwesteinde. Brugche-

lencamp-toernooi. L. van 
der Veen (0511) 44 25 18.

12  Halve finale NK 
welpen.

12 Finale schooldammen VO
19  Nationale Jeugddam-

dag.
19 Sluitingsdatum inschrijving 

KNDB-beker.
21-25 Wageningen. Open NK 

veteranen (vanaf 50+). 
H.G. Kleinrensink (0317) 
41 18 73.

25 Sluitingsdatum NK welpen 
meisjes.

26 Centrale training subtop, 
vrouwen en aspiranten.

27  Centrale training juni-
oren, pupillen en meisjes.

28-3/5 Halve finales NK junioren 
en aspiranten algemeen.

28-3/5  NK aspiranten meisjes.
28-3/5  NK pupillen algemeen.
28-3/5  NK pupillen meisjes.
28-3/5 Bunschoten. 9e Barnsteen-

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

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 algemeen.
24  NK welpen meisjes.
31 Centrale training subtop, 

vrouwen en aspiranten.

Juni	2008
1  Centrale training juni-

oren, pupillen en meisjes.
6 Sluitingsdatum NK junio-

ren meisjes.
7 KNDB-beker kwartfinale.

7  Finale NK schooldam-
men BO.

7 Dordrecht. Sani-Dump 
sneldamkampioenschap. C. 
Leenheer (0168) 33 06 28.

14  NK sneldammen alle 
categorieën.

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

jeugdteams.

Juli	2008
9-19 NK junioren algemeen.
9-19 NK junioren meisjes.
12-19 Den Haag. DNC Open 

2008. A. Kruyshoop (0640) 
01 86 52.

11-19 NK aspiranten algemeen.
11-19 NK aspiranten meisjes.
20-26 Nijmegen. Nijmegen Open 

2008. P. Visser (0625) 18 
86 93.

Augustus	2008
11-16 Goes. Hiltex Zeeland 

Damtoernooi. A. Bouwens 
(0118) 58 46 32.

actuele kalender
op internet:

www.kndb.nl

 = jeugdevenement

Toernooien, trainingen en wedstrijden. Organisatoren kunnen hun informatie doorgeven aan het 
bondsbureau, 026-4952309. Actuele kalender op internet: www.kndb.nl

toernooien, trainingen en wedstrijden

Gesignaleerd op maandag 12 november op de 
internationale luchthaven van Genève in zwitserland.
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wim van mouriK

st. jaCobslaan 94
6533 bv nijmegen

(024) 356 52 32
wavanmouriK@planet.nl

In het vorige nummer van Het Damspel werd 
de incomplete Egyptische inscriptie van het 
alquerque-spel, - de voorloper van het damspel-,  
getoond, beschreven door Henry Parker in een 
uitgave uit 1909. Na een situering in de tijd, 
tempel- en kapelbeschrijving en plaats van de 
inscripties volgde een datering. In deel twee het 
vervolg: waarin de twijfel blijft bestaan of de 
ingehakte fi guren uit 1300 v. C. stammen of uit 
een veel latere periode. 

De tegen-argumentatie van archeologen is dat de 
ingehakt kruisen, sterren en geometrische fi guren uit de 
Koptische tijd stammen, uit 3e tot 6e eeuw na christus. 
[informatie van Duitse archeologen, aangegeven door 
Ulrich schaedler ]. Daarbij zou het molenspel in het 
centrum een christelijk kruis bevatten. in 2003 verscheen 
van Dr. Friedrich berger  de studie: the merels board as a 
symbol. (Het molenspelbord als symbool) geen van zijn 
molenspel-illustraties komt hiermee overeen. Zijn eind-
conclusie luidt: het molenspel is aanwijsbaar voor het 
eerst gespeeld door de romeinen in ca 200 a.D. [bF,100] 

< De inscriptie > 
parker geeft een tekening van een diagram bestaande 
uit � x � velden. twee lijnen verbinden de vier hoekpun-
ten met elkaar en van linksboven naar rechtsonder is de 
bekende fout ingehakte kortere lijn getekend. Het doel 
zou zijn geweest een alquerque-bord uit te hakken. bij 
het bemerken van de foute lijn is de steenhouwer ge-
stopt. in 19�2 geeft murray, in: a history of boardgames 
other then chess, de tekening onvolledig en foutief weer. 
murray tekent een � x � velden diagram en laat een 
diagonaal ontbreken. terwijl ook het molenspel incorrect 
is overgenomen. parker tekent het kruis met gevorkte 
uiteinden, murray met haakse streepjes. [mH 19]. in 1966 
geeft Kruijswijk op basis van murray aan dat het om 
een tekening gaat van 6 x 6 bordpunten ( � x � velden), 

100 jaar later 
en nog geen foto

Afbeelding nr. 7
Steenhouwer met klophamer en beitel, op kalksteen, 
arbeidersdorp Deir el Medineh, Uit : Nicholas Reeves 
[29]

< Zijn de inscipties in 1300 v.C. ingehakt ? > 
in de tijd van de aan ramses i voorafgaande 18e dynastie 
ontstond grote belangstelling voor magische symbolen.  
Het swastika-motief (het hakenkruis), komt op plafonds 
van graftombes van die periode voor en 13e- eeuws 
egyptisch vaatwerk bevat kruisen. bij de ingehakte 
diagrammen komen ook swastika-achtige fi guren en 
kruisen voor. De allerbeste vaklui waren bijeengebracht 
om te werken aan de bouwwerken van de farao’s. Het is 
dus goed mogelijk dat deze intelligente arbeiders kennis 
van magische symbolen bezaten, zo redeneert parker.[pH 
6�6] 

parker’s conclusie: Van alle inscripties zijn er drie bescha-
digd: de twee ronde alquerque-fi guren (1� en 16) en 
de vijfpuntige ster (8) [pH 6��].  De grote platte stenen 
zijn door de steenhouwers voorzien van de diagrammen 
en later op het dak aangebracht. Om deze te kunnen 
plaatsen zijn de stenen iets aangepast: “the fact that 
three diagrams were partly cut away in fi tting the stones 
together is itself an absolute proof that some, at least, 
were incised while the construction of the temple was in 
progress, and before the roof stones were fi nally laid in 
position. Zijn slotsom luidt dan ook dat alle fi guren  in 
dezelfde tijd zijn aangebracht: “the whole probability 
therefore lead me to believe that all were cut by the 
workmen at the same date (…)” [pH 6�6]

deel 2
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waarbij hij melding maakt van een briefwisseling van 
murray en gortmans, van 26 en 28 november 19�3, 
over bezwaren tegen de foutief ingehakte diagno-
naal. [KK 3�] De inhoud is mij verder niet bekend. in 
1979 geeft bell de tekening van murray gespiegeld 
weer, maar voegt er aan toe: “from parker’s ancient 
ceylon”, de indruk wekkend dat hij parker’s boek heeft  
ingezien [br1979,�7]. in 200� is het v.d.stoep die de 
tekening van bell weer overneemt, maar schrijft deze 
te ontlenen aan murray [ sa, 200�,209].  twijfel laat 
van v.d.stoep echter wel blijken: “tusenhaakjes, gaf 
murray het bord de juiste grootte mee, 2� vierkanten? 
lijnenbord a bestaat uit 16 vierkanten.” 

< Henry Parker >
Henry parker is bekend om zijn boek ancient ceylon, 
1909 en Village Folk-tales of ceylon, 1910. Veel weten 
we niet van hem: geen geboorte- en sterfdatum, geen 
portretfoto. Hij was werkzaam in ceylon van 1873-190� 
en geeft hierover summier aan “my employment in the 
irrigation Department (…) [pH preface v] Vermoedelijk 
in een hogere functie, want in 1886 is hij mede-auteur 
van ‘irrigation in the northern province: report on the 
iratperiyakulam-aru valley.’ Van hem is niet bekend dat 
hij archeoloog zou zijn. er bestaat echter wel een rap-
port op naam van H.parker, 188�, report on archeolo-
gical discoveries at tissamaharama. in : the Journal of 
ceylon of the royal asiatic society 27. 9�-189. tussen 
190� en 1909 moet hij in egypte zijn geweest. Dit valt 
op te maken uit een opmerking over onderzoek naar 
molenspel “both in cairo and at luxor i was informed 
that (…) [pH �78]. Hij was al ouder, zodat de vraag 
opkomt of hij de tempel zelf beklommen heeft om de 
inscripties te zien? Op het titelblad staat: “With illustra-
tions by the author”, waaruit zou blijken dat hij deze 
wel zelf heeft gemaakt. Het past wel bij de interesse 
die hij aan de dag legt voor spel in ceylon, waarvan hij 
in zijn boek meer dan 20 tekeningen opneemt. Kan hij 
de informatie over de inscripties ook aangereikt heb-
ben gekregen ? Ja, dat kan: voor verkregen informa-
tie bedankt hij: (…)“and mr.c.H.read of the britisch 
museum.” [ preface vi]

< Damspelgeschiedenis >
Het vinden van spelattributen met een geruit pa-
troon en spelafbeeldingen geschilderd in graftombes, 
tempels en op papyrus hebben tot misvattingen geleid 
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Afbeelding nr. 8
Kurna-tempel , 7 diagrammen, 
D= alquerque. Uit: H.J.R.Murray 
[1952,19]
Kurna-tempel = tempel van Seti I

Afbeelding nr. 9 
Kurna- tempel , Alquerque-diagram, 
gespiegeld naar Murray.  
Uit: R.C. Bell [1979, 47] 
Kurna-tempel = tempel van Seti I

Afbeelding nr. 10
Alquerque, begin-opstel-
ling van het spel, 
Uit : R.C.Bell [1979,47]

ten aanzien van het voorkomen van het damspel in 
egypte op basis van toen bekende kennis. Kruijswijk 
heeft gewezen op het feit dat bordspelen op oud-
egyptische speldozen ten onrechte als damspel worden 
getypeerd door prisse d’avennes in 18�6, birch in 186� 
/ 1870 en Falkener in 1892, door voor spel op een 
ruitenbord termen als “jeu de dames” en “draughts” 
te gebruiken.[KK 31]. Vroege nederlandse damboeken 
van broekkamp (1907) en  De Haas en battefeld (1908), 
met meldingen van gevonden oude damborden en 
dammende farao’s, verbreidden daardoor misleidend 
het idee verder dat het dammen in egypte bestond 
en er populair was. De egyptische spelcultuur geeft 
steeds meer bijzonderheden prijs door het vinden van 
senet-borden (een racespel) en senet-afbeeldingen. 
Damborden en molenspelborden werden én worden 
echter niet aangetroffen, waardoor het steeds onaan-
nemelijker wordt dat er in egypte werd gedamd of het 
molenspel gespeeld. met het verschijnen van murray’s 
boek in 19�2, op basis van parker’s melding in 1909, 
kwam er een nieuw aanknopingspunt: het alquerque-
bord. De incomplete alquerque-afbeelding, waarvan 
niet met zekerheid vaststaat dat deze dateert van ca 
1300 v. c., wordt pas gevolgd door twee afbeeldingen 
in ca 12�0 a.D. en 1283 a.D. in europa. De afbeelding 
uit 1283 gaf v.d stoep recent weer in Het Damspel 
[sa,2006,16]. Over een periode van meer dan 2�00 
jaar zijn er geen tastbare bewijzen gevonden van 
alquerque-spel. Fantastische verhalen over dammende 
farao’s en andere egyptenaren, die al duizenden jaren 
dammen, zijn echter blijven voortleven. [gF,197�,39; 
gF198�,21].

Wie bekend is met het werk van arie van der stoep 
weet dat hij een nieuwe lijn van bewijslast heeft 
opgezet ten aanzien van de vroegste damspelge-
schiedenis. Oude romeinse teksten werden opnieuw 
beoordeeld en in lijn gezet. Via een overstap naar het 
griekse vijfl ijnenspel en een grieks relief met alquer-
que-achtig patroon van vóór de �e eeuw voor v.c. [sa, 
200�,209-211] is een stap naar egypte de volgende en 
zou de voorloper van het damspel er toch een favoriet 
spel zijn geweest. [stoep, 2006, 16-17 en  zijn site 
over damspelgeschiedenis: www.draughtshistory.nl] 
Door het manco aan spelmateriaal zal het voorlopig 
moeilijk zijn om bij bordspeldeskundigen veel steun te 
verwachten voor deze vernieuwende gedachte. 
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