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In het historische centrum van
Gouda deden op 16 augustus
drieëntwintig gelegenheidskoppels
mee aan het vierde Gouds Beleg
Damtoernooi. Mariska bos en Theo
Hordijk vormden het winnende
paar. Naast de koppelformule
zijn de goede bereikbaarheid en
uitstekende menukaart belangrijke
ingrediënten van dit door
lunchroom Gouds Beleg en de
damverenigingen Damlust Gouda
en DEZ Reeuwijk georganiseerde
evenement. Bij de prijsuitreiking
ontving Mark von Ende van Gouds
Beleg de promotieprijs van de
Dambond Midden Holland. Von
Ende heeft grootse plannen voor de
lustrumeditie in 2009.

Vierde Gouds Beleg damtoernooi
Foto: Hans de Knikker
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Van de redactie…
Er is veel gebeurd op damgebied afgelopen zomer. Met als belangrijkste
prestaties twee wereldrecords en verschillende plakken op internationale
jeugdkampioenschappen. Daarnaast zijn er natuurlijk de verschillende
zomertoernooien gespeeld.
Vanaf nu zult u elk nummer een interview tegenkomen van Herman van
Westerloo. Als eerste een interview met Piet Bouma, de bedenker van
Toernooibase, een zeer interessante database voor dampartijen.
We hebben afscheid moeten nemen van oud-redacteur Fries Dammen, Hiele
Walinga. Wij wensen zijn zoon en huidige redacteur Marten veel sterkte toe met
dit verlies.
Astrid van der Stelt
redactrice Het Damspel
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blinddammen

Wereldrecord blindsimultaan dammen prooi voor

Erno Prosman

Na een zinderende finale schreef Erno Prosman op zaterdag 5 juli damgeschiedenis. 25 jaar
lang was blindsimultaan dammen het domein van Ton Sijbrands. In Delft werd de aanvoerder
van FMJD-wereldranglijst onttroond. De historische waarde van Prosmans prestatie werd
geaccentueerd door het NOS journaal dat in al haar uitzendingen uitgebreid verslag deed van het
nieuwe wereldrecord. Hiermee voldeed de poging volledig aan één van de belangrijkste doelstellingen
die Prosman met deze recordpoging voor ogen had: de promotie van de damsport!
door Erik Hoogendoorn

De wereldrecordpoging maakte
onderdeel uit van het vermaarde
DUWO-damfestival. Het rapidtoernooi met een internationale
topbezetting werd in de dagen
voorafgaand aan de blindsimultaan
afgewerkt. De blindsimultaan van
Prosman was het klapstuk. Erno had
zich ten doel gesteld de prestatie
van Ton Sijbrands, die vorig jaar in
Tilburg 25 dammers de baas bleef, te
verbeteren door het blind tegen 27
spelers op te nemen. Na een 22 uur
durende strijd behaalde hij een scoringspercentage van 70%, waarmee
precies voldaan werd aan de eisen
die de FMJD gesteld heeft aan een
wereldrecord. Met een speeltijd van
22 uur kwam Prosman ook dicht bij
zijn doelstelling om de simultaan in
ongeveer 20 uur af te werken.
Na een prikkelende opening door
schrijver en dammer Arie Storm

vervoegde Erno zich om zes uur ‘s
avonds in een afgesloten ruimte van
het DUWO-Conferentiecentrum.
Slechts met pen en papier en een
koelkast met fruitdrankjes en cola
ging hij de tegenstanders te lijf. De
zetten wisselde Erno uit met hoofdarbiter Frank Teer of met één van
zijn assistent-arbiters die zich in de
spelerszaal bevonden.

< Hoog tempo >

Terwijl Erno zeker in de beginfase in
een hoog tempo zijn rondjes draaide
en de tegenstanders ondanks de
lange wachttijd hun concentratie
vast probeerden te houden, werden
de talrijke bezoekers op meerdere
manieren op de hoogte gehouden
van het verloop van de wedstrijd.
Een noviteit voor de damwereld
was dat alle partijen tijdens deze
blindsimultaan werden gespeeld
op elektronische borden. Daardoor
waren alle partijen real time te

volgen op de website, maar ook in
de bezoekersruimte waar monitoren opgesteld waren. Ook was
het mogelijk om op een groot LCD
televisiescherm te genieten van de
simultaangever die zich zwoegend
een weg baande door de variantenbrij die de 27 partijen voor hem
opwierpen. Dat het, zoals Erno na
afloop beweerde, ‘werken, werken
en nog eens werken’ was, bleek
uit al zijn gedragingen waarbij het
hoofd regelmatig in de handen verborgen werd onder het slaken van
diepe zuchten.
Wouter Ludwig en Dik de Voogd namen onder leiding van Rob Clerc, de
toeschouwers mee naar de grenzen
van het mogelijke in het dambrein
van Erno Prosman. Er stonden hen
tien demonstratieborden ter beschikking. Om de analyses zo nauwkeurig mogelijk te laten zijn, werd
ter ondersteuning gebruik gemaakt
van het damprogramma Flits.
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blinddammen

waal maakte Prosman zijn zesde fout wat het
verlies van de partij bespoedigde.

De nachtbrakers
konden getuige zijn
van de eerste overwinning van Erno op Jack
Mondt. Bij het krieken
van de dag reeg hij
de overwinningen
aaneen. Om half acht
’s ochtends stond er
een 15-1 stand op het scorebord. Inmiddels
baarde de ‘foutenlast’ van Erno de toeschouwers zorgen. Met vijf foutzetten stond
Prosman op scherp. Elke volgende foutzet
(dit is een zet die reglementair niet mogelijk
is omdat er bijvoorbeeld geen schijf op het
vertrekveld staat of er al een schijf op het veld
van aankomst staat) betekende partijverlies. In
een al verloren stand tegen Edwin Remmers-

Passage uit commentaar
Hein van Dee (zwart):
‘ Zoals ik al zei had ik de
gewoonte ingesteld om, als
de arbiter weer aan bord
1 begon (ik zat aan bord
7), mijn voorgenomen zet
te controleren. Zo ook bij
mijn voorgenomen 17e zet.
Het zou 17…. 22-27 worden. Toen echter de arbiter
bij bord 2 (of 3) was, zag ik
ineens dat ik een dam kon
halen. Qua stand kwam het
een beetje uit de lucht vallen. Ik zag dat het een dure
dam was, maar ik dacht:
als ik hem kan opbergen
heeft Erno een probleem.
Ik moest echter snel beslissen, want ondertussen was
de arbiter bij bord 5, 6...
In de gauwigheid zag ik
die dam tot en met de 25e
zet (vind ik best wel knap
van mezelf), maar het was
tot op zekere hoogte een
risico. Ik wilde natuurlijk
niet als eerste uit zijn, maar
ik wilde natuurlijk ook wel
op de één of andere manier winnen, er waren vier
heuse fans van mij komen
kijken. Daar was de arbiter
al... Ik besloot om door te
zetten en zette de combinatie in. Ik had nog nooit
drie uur over een combinatie gedaan!’
De dam waar Hein over
rept, gaat als volgt
17…22-28! 18.33x22 26-31

Dit was het eerste breekpunt in de wedstrijd. Uit de zes partijen die daarop volgden,
scoorde Erno 6-6. Met name de fout bij het
bord van Teus Stam waar Erno pardoes zijn
dam weggaf, leidde even tot ontreddering bij
de simultaangever. Na een korte pauze waarin
de arbiter Erno wees op de tussenstand,
realiseerde Prosman zich dat er nog voldoende
mogelijkheden waren om alsnog de vereiste
70% te halen. Met nieuw elan zette hij de
eindsprint in. Uit de resterende elf wedstrijden
moesten zestien punten gehaald worden.
De spelerszaal was inmiddels het exclusieve
domein van spelers, arbiters en de camera’s
van NOS en RTV West. De bezoekersruimte
was voor de meer dan honderd toeschouwers.
Zij dromden samen rond de beeldschermen
en lieten zich door een tweetal ‘koeriers’
inlichten over de laatste ontwikkelingen in
de speelzaal. De grootste durfals onder de
‘deskundige’ dammers waagden zich aan
voorspellingen over de uitslag; die overigens
keer op keer bijgesteld moesten worden. Nog
nooit had een wereldrecordpoging blindsimultaandammen tot zulke spanningen geleid.
Topsport op alle fronten!

Diagram 1
Hein van Dee

Diagram 2
Jules Martens

Erno Prosman

Erno Prosman

19.37x26 19-24 20.30x10
9-14 21.10x19 12-17
22.25x14 17x46. Erno was
verrast door de dam en
vervolgde degelijk met
23.34-29 08-13 24.19x8
46x5 25.29-24 2x13 26.4741 5x46 27.42-37 46x30
28.35x24 met een uitgewoede remisestelling. Wat
beide spelers overzien hadden, wat gezien het snelle
besluitvormingsproces van
Hein niet verwonderlijk
was, was dat Prosman met
23.42-37 46x28 24.28x50
14-10 naar een eindspel
met een schijf meer had af
kunnen wikkelen.

tussen 8-13 en 9-13. De
eerste staat me positioneel
niet aan, want dan kan
sterk 40-34 vind ik, maar
met 9-13 verzwak ik mijn
linkervleugel. Na twee keer
de zet op het biljet te hebben veranderd, beslis ik:
9-13. Dunnetjes vul ik al 3328 in. Mijns inziens de beste voor wit. Vol trots ben ik
als grootmeester Rob Clerc
enkele minuten geïnteresseerd naar mijn stand staat
te kijken. Omdat de arbiter,
met micro en draadoortjes, dichterbij komt, ga ik
zitten. Juist na het spelen
van 9-13 valt plots mijn
oog weer op 27-22, die bij
8-13 geen problemen gaf
maar nu winst voor wit lijkt
te betekenen. Vertwijfeld
en verbouwereerd maak
ik wanhopende gebaren
en zoek oogcontact met
Frank Teer. Medevoelend
maakt hij kenbaar het te

Passage uit commentaar
Jules Martens (zwart):
‘Niet lang nadat de andere
buurdammer mij weet te
melden dat ik er in het geheel niet vermoeid uitzie,
twijfel ik in een duidelijk
mindere stand voor mij,
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< Laatste puntje >

Even na vier uur ’s middags klonk een bevrijdend gejuich door het gebouw. De laatste
partij van Prosman tegen Hans Stolwijk was in
remise geëindigd. Het laatste, broodnodige,
puntje was binnen. Erno zuchtte diep en vulde
als een echte boekhouder nog even de laatste
uitslag in op zijn papiertje. Vervolgens stond
hij de pers te woord om onder meer te vertellen dat het hard werken geweest was. Het
duurde tien minuten voordat Erno zich daarna
onder het publiek begaf. Naar eigen zeggen,
moest onder meer de ontevredenheid over
het verloop van de blindsimultaan een plek
gegeven worden.
Het publiek maalde er niet om of Erno al dan
niet aan zijn eigen verwachtingen voldaan
had. Zij waren allen euforisch en scandeerden
lange tijd Prosmans voornaam toen hij de bezoekersruimte betrad. Een glorieuzer onthaal
voor de nieuwe koning in het land der blinden
was niet denkbaar!
Om de strijd op de borden aanschouwelijk te
maken, vindt u hieronder enkele fragmenten.
Hiermee wordt enigszins vooruitgelopen op
een later dit jaar te verschijnen boek over de
blindsimultaan, waarin ook plaats ingeruimd
wordt voor de ervaringen van de deelnemers.

hebben gezien. Potverdorie nog eens aan toe zeg.
Geen zetcontrole gedaan.
Wat een lomperd ben ik
toch. Even meen ik dat
er een tegencombinatie
achter zit, maar helaas.
Een minuutje later valt de
hakbijl. Na 27-22 en twee
slagen verdwijnt de arbiter
weer. Ik vul 2-0 in en wacht
tot de scheids zich weer bij

me meldt. Mijn keuzeslag
maak ik niet meer af.
Welk een weedom. Omdat
KVO -spelers doorgaans
zelfkastijders zijn, hebben
verdere zelfschrobberingen
geen zin. Een reis van ruim
anderhalf uur, een nacht
wakker blijven en nog met
lege handen. Misschien
kan ik maar beter schrijver
worden.’

Het scoreverloop:
Erno Prosman - Jack Mondt
Erno Prosman - Jan Commandeur
Erno Prosman -	Bouke Bruinsma
Erno Prosman - Hein van Dee
Erno Prosman -	Peter Pippel
Erno Prosman - Kees Osté
Erno Prosman -	Arie te Lindert
Erno Prosman - Jules Martens
Erno Prosman -	Richard Treur
Erno Prosman -	Edwin Remmerswaal
Erno Prosman - Joop Briedé
Erno Prosman -	Peter Schipper
Erno Prosman -	Ruben Leonora
Erno Prosman -	Niek Smeitink
Erno Prosman - Jan de Wolf
Erno Prosman -	Teus Stam
Erno Prosman -	Aart Walraven
Erno Prosman - Henk Meester
Erno Prosman -	Bonne Douma
Erno Prosman -	Theo Voorspuij
Erno Prosman - Hans Kolfoort
Erno Prosman - Frans Teijn
Erno Prosman - Jordy vd Lugt
Erno Prosman - Cor Boot
Erno Prosman -	Peter van Rijsbergen
Erno Prosman -	Andrew Tjon a Ong
Erno Prosman - Hans Stolwijk

2-0
2-0
2-0
1-1
2-0
2-0
2-0
2-0
1-1
0-2
1-1
2-0
1-1
2-0
0-2
0-2
2-0
2-0
2-0
1-1
2-0
2-0
1-1
2-0
0-2
1-1
1-1

(2-0)
(4-0)
(6-0)
(7-1)
(9-1)
(11-1)
(13-1)
(15-1)
(16-2)
(16-4)
(17-5)
(19-5)
(20-6)
(22-6)
(22-8)
(22-10)
(24-10)
(26-10)
(28-10)
(29-11)
(31-11)
(33-11)
(34-12)
(36-12)
(36-14)
(37-13)
(38-14)

zomertoernooi

DNC Open NK 2008

‘Die week gaat altijd
veel te snel voorbij’
Het DNC Open NK is ten prooi gevallen aan de huidige
wereldkampioen Alexander Schwarzman. Met 2 punten bleef hij
de Let Guntis Valneris en Hans Jansen voor. Schwarzman deelde
drie maal de punten en won al zijn andere partijen.
door Fred Ivens

Het DNC Open NK 2008.
Flarden dwarrelen door
mijn hoofd.
Hans Jacobsen: ‘Die week
gaat altijd veel te snel
voorbij’. Mijn voormalige clubgenoot (RDG)
gaf dit indirecte compliment voordat hij zelf ‘het
compliment van de dag’
kreeg. Speel zijn partij uit
de achtste ronde tegen
Edwin de Jager maar eens
rustig na en constateer
hoe een modale dammer
soms boven zichzelf kan
uitstijgen. ‘Een perfect
game’ zo kon toepasselijk
in de even vertrouwde als
riante accommodatie van
Do Tetteroo en zijn team in
BowlingWorld Zuiderpark
worden geconstateerd.
Johan Demasure: ‘Ik ben
arbiter op de belangrijkste
twee toernooien van het
jaar: Den Haag en Peking’.
De Belgische arbiter, samen
met Martin van der Hout
weer een door de wol
geverfd duo, nam tevens
in zijn hoedanigheid van
FMJD-bestuurder, humorvol, het leeuwendeel van
de prijsuitreiking voor
zijn rekening. Zeker na
bovenstaand statement
mag hij volgend jaar weer
terugkomen!

< Kampioenen >

Stefan Stapper (18), tot
twee keer toe tegen de
toernooidirecteur (64):
‘Wilt u alstublieft wat zachter praten’. Tsja, sommige
van mijn begaafdheden
zijn duidelijk hoorbaar.
Een collega van mij heeft
ooit zijn papegaai Ivens
genoemd. De Haagse
jeugddammer-in-ruste

werd uiteindelijk open Nederlands kampioen bij de
jeugd. Ondanks de absentie van de twaalf talenten
uit Jakoetsk en ondanks
het gelijktijdig spelen van
het NK junioren en aspiranten (!?) werd het vereiste
quorum van vijftien toch
nog gehaald.
Dat lukte bij de vrouwen
bij lange na niet. Na een
goed gesprek tussen penningmeester Jan Kok van
het organisatiecomité
en KNDB-bestuurder Ben
Smeenk werd de open
NK-beker echter – terecht
– alsnog uitgereikt aan
Ingrid de Kok die daarvoor
een ware titanenstrijd
heeft moeten leveren
met Alexandra Elvova.
Overigens was het quorum
hier tien en liep ook het
NK meisjes parallel aan ons
toernooi.
De nieuwe algemene open
Nederlandse titelhouder
werd Alexander Schwarzman. De wereldkampioen
kreeg vleugels op basis van
een gunstige paring maar
met een voorsprong van
twee volle punten op vijf
van de zes grootmeesters
had hij het toch niet veel
overtuigender kunnen
doen!
Overigens lieten ook de
Afrikanen (onder anderen
Samb, Ba en Diakité) –
ondanks officiële FMJDuitnoding – verstek gaan.
Het kostte door een gebrek
aan voldoende buitenlanders een aantal spelers een
(meester)norm. We willen
na de zomer met de organisatoren van de andere
zomertoernooien en met
FMJD en KNDB nagaan of
we met z’n allen tot een

Top 15 DNC Open
1	Alexander Schwarzman
2	Guntis Valneris
3 Hans Jansen
4	Ron Heusdens
5	Alexander Getmanski
6	Aleksej Domchev
7	Mourodullo Amrillaev
8 Kees Thijssen
9	Peter van der Stap
10	Anton van Berkel
11 Wim Bremmer
12	Mike Koopmanschap
13 Daouda Soumah
14 Hans Kreder
15	Evert Bronstring

Pnt
15
13
13
13
13
13
13
12
12
12
12
12
12
12
12

WPrat
1350
1384
1372
1372
1336
1280
1264
1332
1325
1300
1291
1231
1208
1150
1130

Jeugdkampioen Stefan Stapper, toernooiwinnaar Alexander Schwarzman
en vrouwenkampioen Ingrid de Kok.
FOTO: Cor Stapper

sluitend invitatiebeleid
kunnen komen.
Uiteindelijk hadden we
toch nog 102 deelnemers,
afkomstig uit een tiental
landen. Na de eerste dag
viel Roy Liem-Kon-Tja
wegens ernstige gezondheidsproblemen af. Ron
Heusdens toonde zijn sociale gezicht door een door
alle toppers en bekenden
ondertekende levensgrote
kaart naar het ziekenhuis
te sturen.

< Leerschool >

Op het succes van het
toernooi liftte ook Jeroen
van den Akker mee met
een nieuw wereldrecord
kloksimultaan (zie elders
in dit blad). Ook de eerste
‘echte’ overwinning van
Jan Drijver in Den Haag
was opvallend en werd als
beloning geselecteerd bij
de vijftien beste-partijenvan-de-dag. Het enthousi-

asme van de winnaar van
het G-klassement Bram van
der Leije (“Ik ga er weer
voor!”) werkte aanstekelijk. Voor het elfjarige
Wateringse supertalent
Martijn van IJzendoorn
was het DNC Open NK een
mooie maar ook harde
leerschool. Zijn eerste partij
tussen ‘de grote jongens’
achter de touwen werd wel
door zijn trotse moeder in
veelvoud met haar digitale
camera vereeuwigd.
DNC-directeur Han Hurxkens zegde bij de opening
al toe dat zijn bedrijf volgend jaar voor de tiende
keer weer van de partij zal
zijn en dat het toernooi
derhalve een veertiende
editie zal krijgen. Wegens
succes geprolongeerd heet
zoiets.

Tot slot volgens mij een
primeurtje.
Diagram 1
Valneris

Van Berkel
De Brabantse wereldrecordhouder simultaan
speelde 34-29 tot opluchting van Valneris die te laat
had gezien dat wit even
verrassend als fraai naar
dam kan combineren door
28-22 34-29 30-24 49-44 en
43x1!!
Zie ook: damweb.nl/tho
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vuurwerk
Diagram 1
39.33-28

Diagram 2
27.40-34?

Diagram 3
24.48-42!

Diagram 4
24.17-22?

1) J.Palmans – W.Ludwig
1-1
KNDB-bekerwedstrijden,
10-05-2008
39.33-28 17-22 40.27x29
24x42 41.26x17 42-48
42.32-27 8-12 43.17x8 13x2
44.30-24 20x38 45.39-34
48x30 46.35x4

2) Lotte Aleven –
A.Presman 0-2
Salou, 13-05-2008
27.40-34 26-31 28.36x27 1621 29.27x16 7-12 30.16x7
14-20 31.25x23 18x36
32.7x18

3) M.Vissers – V.Motrichko
2-0
Salou, 15-05-2008
24.48-42 17-21 25.26x17
12x32 26.41-36 32x41
27.42-37 41x32 28.30-24
20x38 29.31-27 22x31
30.36x27 32x21 31.43x14
2-0 (1.03/1.03)

4) B.Woolschot –
A.Zinaida,A. 2-0
Salou, 17-05-2008
24. ….17-22 25.33-28 22x24
26.27-22 18x27 27.32x21
16x27 28.44-40 35x33
29.38x16

Diagram 5
25.40-35!

Diagram 6
20.34-29?

Diagram 7
45.43-39?!

Diagram 8
31.30-25?

5) J-M.Ndjofang –
B.Baksoellah 2-0
Thailand, 24-05-2008
25.40-35 11-17 26.22x2 2328 27.32x23 21x43 28.49x38
18x49 29.2-7 49x46 30.7x29

6) T.Oberoi – D.van Os 0-2
Thailand, 24-05-2008
20.34-29 23x32 21.29x20
25x34 22.37x28 14x25
23.44-40 16-21 24.40x29 2127 25.31x22 19-23 26.28x19
17x37 27.41x32 13x42

7) C.van Wijk – V.Doumesh
1-1
Thailand, 26-05-2008
45.43-39 17-21 46.26x28
18-22 47.28x17 27-31
48.36x27 19-24 49.30x19
9-13 50.19x8 3x34

8) G.Bakker – H.de Waard
0-2
UPDB-Supercup, 28-052008
31.30-25 16-21 32.25x14 1319 33.24x33 21-27 34.31x22
17x46

Diagram 9
14.39-33?

Diagram 10
43.24-29?

Diagram 11
18.44-40?

Diagram 12
23.49-44?!

9) H.de Groot – V.Krista 0-2
Praag, 15-06-2008
14.39-33 26-31 15.37x26 2429 16.33x22 14-20 17.28x19
17x46 18.38-33 46x5 19.3328 5x21 20.26x17 11x22

10) R.Vos,R. – D.Joosten 2-0
Kampioenschap van Gelderland, 26-06-2008
43. …24-29 44.28-22 17x37
45.16-11 21x43 46.11x2
29x40 47.35x44 25x34
48.2x13

11) Ingrid de Kok –
H.Clasquin 0-2
Den Haag Open, 15-072008
18.44-40 16-21 19.27x16 1721 20.16x27 23-28 21.33x22
18-23 22.29x18 20x29
23.34x23 25-30 24.35x24
12-17 25.22x11 13x35
26.43-39 6x17 27.39-34 8-13
28.34-29 9-14 29.48-43 0-2
(1.19/1.08)

12 A.Smulders – L.Ector 1-1
Onderlinge competitie
Angarde Informatica
23.49-44 27-31 25.36x27
23-28 26.33x22 11-17
27.22x2 18-23 28.29x7 8-12
29.7x18 13x31 30.2x24
14-20 31.25x149x49 en nu
32.30-25 31-36 38-33 36x29
34.25-20 4941 35.46x37

harry de waard
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zomertoernooi
Diagram 2
Marco van Bronswijk

Rik Keurentjes

Novio Pontis Nijmegen Open:

hét sportevenement van Nijmegen
Nadat de wandelaars de stad weer uitgesjokt waren, was het ook dit jaar weer
tijd voor het sportevenement waar het echt om gaat in Nijmegen: het Novio Pontis
Nijmegen Open Internationaal Damtoernooi in de Jan Massinkhal. Dat betekende
van 20 tot en met 26 juli zeven dagen en tien ronden lang dammen en vriendelijke
discussies voeren.
door Lambert-Jan Koops

Een van de mooiere aspecten van het toernooi in Nijmegen zijn de gesprekken
over de randzaken van het
toernooi. Natuurlijk, discussie hoort bij dammen, want
hoe vaak gebeurt het niet
dat tegenstanders na afloop van een partij elkaar
proberen te overtuigen dat
ze eigenlijk beter stonden.
Maar in Nijmegen werd er
ook op allerlei andere fronten druk gedebatteerd. Dat
wordt in de hand gewerkt
door allerlei kleine nevenklassementen en prijzen
die worden uitgedeeld
door eenmansjury’s of andere weinig democratische
besluitvormingsorganen.
Nog steeds is er niemand in
geslaagd om enige systematiek te ontdekken in de
toekenningsprocedure van
de elke ronde door Johan
Krajenbrink uitgereikte
rondeprijs. Zo kreeg Aisen
Andreew de prijs omdat
hij de laatste speler was
die nog geen remise had
gespeeld, terwijl Martin
Dolfing een damboekje
kreeg omdat hij in opeenvolgende rondes tegen
Lambert-Jan Koops en
Johan Krajenbrink speelde.

< Mooiste partij >

Dolfing was sowieso erg
geliefd bij de niet-democratische beslissingnemers,
want hij won ook een prijs
voor zijn partij tegen Henk
Kleinrensink in de zevende
ronde. Deze prijs was

beschikbaar gesteld door
KNDB-voorzitter Meurs
toen deze het toernooi
opende en betrof de prijs
voor de mooiste partij. Onnodig om te vermelden dat
geen enkele deelnemer het
in eerste instantie met de
toekenning van deze prijs
eens was: eenieder vindt
zijn eigen partijen immers
het mooist. Discussie alom
dus. Pas bij het begeleidende praatje tijdens
prijsuitreiking werd echter
duidelijk dat het ging om
de mooiste partij in de zin
van de mooiste technische
prestatie in een partij en
dus niet om de meest spec-

Diagram 1
Henk Kalk

taculaire, fantasierijke of
anderszins visueel spektakel verzorgende ontmoeting op het dambord.

< Combinaties >

Een andere prijs die traditioneel voor discussies zorgt
binnen de damgelederen
is de combinatieprijs. Deze
werd door Alex Mathijssen toegekend aan Gino
Shirinzi die een weliswaar
bekend slagprincipe gebruikte om tegenstander
Henk Kalk te overwinnen,
maar van het beperkte
aantal inzendingen was
deze combinatie ongetwijfeld het meest spectaculair.

Eindstand
1	Martin Dolfing
10-16
128
199
2	Ron Heusdens
10-15
126
187
3	Alexander Baljakin
10-15
123
176
4	Alexander Getmanski
10-14
131
175
5 Jos Stokkel
10-14
127
173
Rating 1200-1399
1 Jos Stokkel
10-14
127
173
Rating 1075-1099
1 Wouter Sipma
10-13
107
131
Rating 901-1074
1 Willem Hoek
10-12
106
117
Rating < 900
1 Jan Groenendijk
10-11
87
93
Bergklassement
1 Jannes Kromhout
+40,4 ratingpunten
Nijmegen
1 Johan Krajenbrink
10-14
127
166
Vrouwen
1	Matrena Nogovitsyna 10-13
122
152
Ploegenklassement
Jan Groenendijk, Andrew Tjon A Ong,
Dick Halma, Ron Heusdens			 40-47
Meer fragmenten vindt u op: http://damspel.kndb.nl

Gino Shirinzi
De zwartspeler had zojuist
de vrij logische opbouwzet
16… 9-13 gespeeld en gaf
meteen maar op na 17.3731. Inderdaad had het
weinig zin gehad om de
gifbeker helemaal leeg te
drinken en de combinatie
uit te laten voeren, want
na 17… 27x36 18.26-21
17x26 19.30-24 20x29
20.47-41 36x47 21.42-37
47x33 22.39x17 11x22
23.34x1 heeft zwart geen
kans meer op remise.
Met het winnen van de
combinatieprijs had Shirinzi enigszins geluk. Niet zo
zeer omdat Mathijssen nou
zo subjectief was in zijn
keuze, al dachten sommige
inzenders daar natuurlijk
anders over, maar meer
omdat Rik Keurentjes niet
echt in vorm was. Hij miste
de winst tegen Marco van
Bronswijk in het volgende
diagram. Keurentjes ruilde
daar met 39-34 terwijl hij
had kunnen winnen met
1.39-33 29x49 2.30-24
19x30 3.28x19 13x24 4.3731 26x28 5.45-40 21x32
6.48-43 49x38 7.42x2 en
wit dreigt met 8.40-34 en
winst.

Alhoewel het een aardige
slagzet is, was dit wellicht nog niet de winnaar
geworden van de combinatieprijs. Mathijssen noemde
namelijk als een van de
criteria dat een speler als
het ware boven zichzelf
zou moeten uitstijgen
bij het uitvoeren van de
combinatie. Oftewel een
bekend idee als hierboven
genoemd zou voor een
speler als Keurentjes niet
genoeg zijn geweest om te
winnen.

< Klassementen >

Waren er dan ook nog
prijzen waarover geen discussie bestond? Natuurlijk
wel, want het mag duidelijk zijn dat Martin Dolfing
de terechte winnaar was
van het Algemeen Klassement in Nijmegen. Hij
speelde goed en geconcentreerd en had in de
eindstand geen voorsprong
in weerstandspunten nodig
omdat hij simpelweg meer
punten had dan welke
deelnemende internationaal grootmeester dan
ook. Niet slecht voor
iemand die ‘slechts’ de titel
Nationaal Grootmeester
bezit. Na Dolfing volgden
Ron Heusdens, Alexander
Baljakin, Alexander Getmanski en Jos Stokkel in de
top vijf, waarbij met name
de laatste in dit rijtje erg
content leek te zijn met
zijn klassering. Stokkel had
evenveel punten en weerstandspunten als Guntis
Valneris en Johan Krajenbrink, maar werd vijfde op
basis van een beter SB…
Valt er verder nog iets te
melden over dit prachtige
toernooi? Alleen nog dit:
het was de 24e keer dat
het toernooi in Nijmegen
gehouden werd. Volgend
jaar zal er sprake zijn van
een jubileum, dus is er nóg
meer reden om uit te zien
naar een nieuw Nijmegen
Open.
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kijkjes in de damwereld

Trainen voor de bondscompetitie
leo aliar
sassenheimstraat 14
6843 MK Arnhem
(026) 381 79 97
l.aliar@chello.nl

Diagram 1

De stand van diagram 2
komt uit De Doorbraak,
cluborgaan van het Amersfoortse Damgenootschap
ADG. Het is een fragment
uit de bondswedstrijd
VAD Amsterdam - ADG
Amersfoort 2007-2008. Ton
Bollebakker speelde met
zwart in de diagramstand
de niet voor de hand liggende zet 7-11 (zo op het
eerste gezicht zou men
eerder denken aan 3-8).
Christian van der Schaaf
(VAD) rook geen onraad
en speelde hoopvol 21-16?
en werd toen verrast door
24-29! 16x7 3-8! (nu wel?!)
33x24 19x30 (hier werd het
pas duidelijk dat de witspeler dit alles niet heeft zien
aankomen, want hij wilde
met schijf 35 slaan, maar
moest meerslag nemen)
28x10 15x4 35x15 8-12 7x18
13x35!
Ton Bollebakker
Diagram 2

Met de bondscompetitie in aantocht lijkt het mij helemaal geen slecht idee om u vast in stemming te
brengen met enkele trainingsdiagrammen. Een goed begin lijkt mij het rekenstandje op diagram 1,
waarvan u de uitwerking verderop krijgt. Het is raadzaam eerst zelf te zoeken, of met een van uw
clubgenoten, voordat u naar de oplossing kijkt. Wit aan zet kan groot voordeel creëren in deze stand,
probeer het maximale eruit te halen. De grens tussen remise en winst is erg groot. De prijsvraag
van diagram 10 is ook zo’n leerzaam (maar moeilijk!) analysediagram.
boek ‘Damclub Huizum 75
jaar’. Voor meer informatie hierover verwijs ik u
naar mijn artikel uit Het
Damspel van februari 2008,
nummer 1. In diagram 3,
uit de onderlinge competitie van Huizum, heeft de
witspeler Auke Spijkstra
zijn hoop gevestigd op
21-26? van Erwin Heslinga.
In dat geval zou hij hebben
uitgehaald met 34-30!
26x46 39-34 24x35 34-29
23x34 27-22 18x27 32x25
46x23 44-40 35x44 49x9!
Erwin Heslinga
Diagram 3

De stand van diagram 5
komt uit ’t Haarlemmertje,
damtijdschrift en clubblad
van de Haarlemsche Damclub HDC. Het betreft hier
een fragment uit de onderlinge competitie van HDC.
Paul Smit overblufte met
wit zijn opponent Peter
Schipper door 24-20?! te
spelen en na 4-9 won wit
later de partij. Hoe anders
was het gelopen indien de
zwartspeler Peter Schipper niet 4-9 had gespeeld,
maar, zoals Paul Smit een
week later ontdekte met
behulp van tante Truus,
had voortgezet met 16-21
20x18 21-27! 31x22 3034 40x29 25-30 (laatste
waardevolle tempo) 23x14
12x32 38x27 17x50!
Peter Schipper
Diagram 5

Auke Spijkstra
De stand van diagram 4
komt uit de bondscompetitie van 2006. Nico Lugthart
(Witte van Moort 2) speelde met wit 31-26 22x31
36x27? en nu verraste
Huizumer Piet Bouma hem
met 18-22! 26x28 9-14! (de
genadeklap) 29x9 20x29
33x13 8x19 9x20 15x31!
Piet Bouma
Diagram 4

Christian van der Schaaf
De standen van de diagrammen 3 en 4 komt uit
het prachtige jubileumpagina 10 Het Damspel < september 2008 >

Nico Lugthart

Manghisi Giovanni Paolo
Diagram 6

Erik van der Weerdhof
De stand van diagram
7 komt uit het officiële orgaan van Damclub
IJmuiden, de IJ’dammer genaamd. Ongeveer 30 jaar
geleden speelde de huidige
voorzitter van DCIJ, Willem
Winter, in Joegoslavië tegen de sterke Italiaan Zorn.
Met zwart aan zet lijkt het
dat hij een grote afwikkeling wil nemen, maar het
tegendeel is waar. Zwart
begint met 24-29 33x24
19x30 tot nu toe niks aan
de hand 28x17 11x44
50x39, maar waar men
dacht met een grote hak
te maken te hebben kwam
Winter met het vervolg
6-11! 34x25 14-19 25x12
11-17 12x21 en 16x49!

Paul Smit
De stand van diagram 6
kreeg ik per e-mail van
mijn clubgenoot Erik van
der Weerdhof uit Veenendaal. Via het Internet wist
hij een onbekende persoon
genaamd Manghisi Giovanni Paolo onderuit te
halen. Van der Weerdhof
speelde in de diagramstand
33-28 en na het voor de
handliggende 8-12 volgde
vernietigend 27-22 18x47
38-33 47x29 25-20 14x25
37-31 26x37 32x41 23x32
34x5 25x34 39x26.

geruime tijd uit de running
vanwege zijn gezondheid.
Maar, zoals hij mij schrijft,
is hij geïnspireerd door een
compositie van zichzelf
die ik publiceerde. Hij is
mij daar dankbaar voor,
omdat hij mede hierdoor
weer is gaan dammen en
componeren. Schurer heeft
in het verleden heel wat
prachtige praktische damproblemen gemaakt.

Willem Winter
Diagram 7

Van één hiervan laat ik u
meegenieten, zie diagram
8, een goede oefening zo
vlak voor aanvang van de
bondscompetitie. Als u in
het belang van het team
geen remise mag spelen
dan moet u wel erg diep
kunnen doorrekenen
alvorens te beginnen met
de witte afwikkeling. Wij
gaan het samen doen. Wit
aan zet begint met de voor
de hand liggende 27-22
18x27 32x21 23x43 49x38
16x27 38-32 27x47 26-21
47x29 34x1 en nu pas ziet u
met wit dat het schijnbaar
remise gaat worden 13-18
1x20 15x24 21-17 25-30
17-12 ziet u al winstkansen voor wit? 24-29 12-8
29-33 8-3 33-38 zwart heeft
steeds gedwongen spel,
3-25 30-35 40-34 38-42
25-20 42-47 20-33. Pas als je
dit alles kan doorrekenen
mag je van je teamgenoten
blijven, anders…..zoek je
een andere club.
Diagram 8
Harm Schurer

Zorn
De stand van diagram
8 is afkomstig van de
Groninger Harm Schurer.
Deze problemist en sterke
dammer uit Groningen was

h ihe
s taodrei r
e

l
e
p
s
d
n
e
v
e
g
n
a
a
n
o
o
t
Eens was dammen een
door Arie van der Stoep

Eens was dammen een toonaangevend spel. Bijvoorbeeld zevenhonderd jaar geleden in grote delen van
Europa, ons land inbegrepen.Hoe ik dat weet? Ik reken
het voor.

Engeland, omstreeks 1300

Het damspel werd eerst gespeeld op een bord met
lijnen. Omstreeks 1300 kwam een dammer ergens in Europa, waar weten we niet, op het idee te gaan dammen
op het schaakbord. Het spel bleef eigenlijk hetzelfde,
maar desondanks kreeg het een nieuwe naam. In Nederland damspel, elders een naam die er sterk op lijkt.
Maar niet in Engeland, de Engelsen waren weer eens
eigenwijs. Gelukkig maar, want de nieuwe Engelse naam
voor dammen geeft leuke informatie prijs. Leuk voor ons
dammers, niet voor schakers.
Ik moet het even over het schaakspel hebben. De Engelsen leerden het schaakspel kennen omstreeks het jaar
1000. Ze hielden de naam ervoor eenvoudig: het heette
‘spel op het schaakbord’. Dat ging driehonderd jaar
goed, totdat Engelse dammers het schaakbord gingen
gebruiken om te dammen. Blijkbaar waren ze te lui om
een naam voor dammen op het schaakbord te verzinnen,
want ze noemden óók het damspel ‘spel op het schaakbord’. En toen droegen schaken en dammen dus dezelfde
naam. Lastig natuurlijk. Uiteindelijk waren de schakers zo
wijs om hun spel een andere naam te geven: chess.

Over namen

Een aardige geschiedenis, maar via onze kennis van
naamgeving kunnen we er nog veel aardiger conclusies
aan verbinden. Een stukje taalwetenschap.
Het leven zou heel lastig worden, zo niet onleefbaar,
indien alle dingen om ons heen om de haverklap een
nieuwe naam zouden krijgen. Ja, uit politieke overwegingen veranderen we namen van straten, steden en landen.
Met een atlas uit 1950 bijvoorbeeld is het lastig zoeken
naar Zimbabwe, een land dat dit jaar nogal eens in het

In de stand van diagram
9 treft u een fraai werkstuk van de in Apeldoorn
woonachtige Alexander
Presman. Op mijn vriendelijke verzoek stuurde
deze voormalige Rus mij
een tweetal fragmenten,
deze en de prijsvraag van
diagram 10. Ik ben hem
daarvoor erg dankbaar.
Uitleg van Presman bij
diagram 9: ‘wit erkent dat
hij minder staat en speelt
daarom in de diagramstand 38-32. Zwart op zijn
beurt speelt 11-17 zonder
vrees voor de afwikkeling
27-21 en 37-32 omdat zijn
voordeel alleen maar zal
toenemen. Maar wit doet
het toch even iets anders,
na 38-32 en 11-17 volgt wel
degelijk 27-21 16x38 en
maar liefst drie verrassende
zetten achter elkaar 25-20

14x43 35-30 24x35 44-39
35x33 en nu pas 37-32!
38x27 31x24 29x20 49x7.’ Ik
vind het een beetje verborgen, u niet?
Diagram 9
Alexander Presman

nieuws is. Aan de Finse Golf lag
de Russische stad Leningrad, maar
op internet moet je toch echt een
vlucht boeken naar St. Petersburg.
Namen voor zaken uit onze dagelijkse omgeving veranderen we niet.
Nooit. Nou ja, bijna nooit. Daardoor
kunnen we een tekst van zevenhonderd jaar geleden met wat moeite
redelijk volgen.
Dat de naam voor het schaakspel
in Engeland veranderde, kán dus
niet, zeker omdat je overal leest dat
schaken zo’n voornaam spel was. Al die verhalen over dat
geweldige schaakspel, het spel der koningen, zijn sprookjes, uit de duim gezogen. De werkelijkheid moet zijn
geweest, dat dammers de naam “spel op het schaakbord”
confisceerden en tegen de schakers zeiden: “Zoeken jullie
maar een andere naam”. En zo geschiedde. Dat kan maar
één ding betekenen: in de veertiende eeuw waren er in
Engeland veel meer dammers dan schakers, was dammen
belangrijk, schaken een onbetekenend spelletje.

De positie van Engeland in de middeleeuwse cultuur

In de veertiende eeuw maakte Frankrijk in Europa de
dienst uit, zeker in Engeland. Wie Frans in z’n pakket
heeft gehad, weet dat het Engels massa’s Franse woorden heeft ontleend. De middeleeuwse Engelse cultuur
leek, zo mogen we stellen, veel op de Franse cultuur.
Waaruit we de gevolgtrekking mogen maken dat de
positie van het dammen en schaken in Frankrijk –en in
Frankrijk niet alleen, ook in andere Europese landendezelfde is geweest als in Engeland: schaken nauwelijks
gespeeld, dammen een zeer geliefd spel, onder alle geledingen van de bevolking.
Vanzelfsprekend zou het trekken van een dergelijke conclusie onverantwoord zijn, indien niet ander onderzoek
dezelfde uitkomst opleverde: schaken onbelangrijk,
dammen het toonaangevende spel. Voor dat onderzoek
verwijs ik naar de hieronder genoemde bronnen.

pioen Ben Springer. Wit
doet het als volgt: 29-24!
27-32 24-20 15x24 30x19
3-9 35-30 32-37 30-25 22-27
19-14 9x20 25x14 27-31 1410 31-36 10-5 36-41 47x36
37-42 5-37 42x31 36x27
12-17 33-28 18-22 27x18
17-21 18-12 21-26 12-7 2631 7-1 31-27 44-39 en winst
is een feit.
Kwam u ook zo ver?
PRIJSVRAAG

Alvorens over te gaan tot
de prijsvraag rest mij nog
de uitwerking te geven van
diagram 1.
Ik weet niet hoe ver u bent
gekomen in deze fraaie
studie van oud-wereldkam-

Deze afbeelding komt uit
een Spaans andschrift over
bordspelen dat eind
dertiende eeuw werd
vervaardigd door koning
Alfonso X van Castilië en
Leon en beeldt damspel af.

Tot slot de traditionele
prijsvraag in de stand van
diagram 10.
Ik moet toegeven, het
is niet eenvoudig. Wit
aan zet staat goed en hij
probeert zwart met enkele
positionele krachtzetten
zover te krijgen dat hij in
een meerslagcombinatie
loopt die zeer fraai is. Veel
succes ermee. Stuur uw

oplossing en graag ook een
paar fraaie fragmenten,
composities of clubbladen
naar bovengenoemd adres.
Ook tips, waar ik op het
Internet damfragmenten
kan aantreffen, zijn van
harte welkom. Onder de
inzenders van goede oplossingen wordt een damboek
of damboekenbon verloot.
Veel succes ermee!
Diagram 10
Alexander Presman

Bronnen
www.draughtshistory.nl
Arie van der Stoep,
Draughts in relation to
chess and alquerque, 2007.

Oplossing en winnaar van
de vorige keer, HD juni
2008. Wit elf schijven op: 2
1,23,29,30,32,34,36,38,41,4
2,44,50. Zwart elf schijven
op: 9,10,11,12,13,17,18,20,
25,26,28.
Wit wint als volgt: 42-37
28x19 37-31 26x46 (26x28
44-40 29-23 etc) 50-45
46x50 45-40 17x26 36-31
26x37 38-32 37x28 29-23
18x29 34x3 25x45 3x6. Een
compositie van L.Schut. Na
loting ging de prijs naar
de heer O. Zeeman uit
Amsterdam. Van harte!
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GE P LEEFLANG

Transfertijd

Vierde Amersfoortse
Café-dam-drive

Vakantietijd… Op de avond voordat ik er een paar weken
tussenuit ga, nog snel even de KNDB-site raadplegen.
Helaas. Veel informatie, maar net niet wat ik zoek. Nog
voor de echte Spelen beginnen wel een vooruitblik op de
World Mindsports Games Beijing (ongetwijfeld geweldig om aan deel te nemen, maar publicitaire waarde
waarschijnlijk nul) en in het verlengde ook nog even de
resultaten van de EK jeugd (super!). Egocentrisch als ik
heel af en toe ben wil ik echter maar één ding weten: wie
heeft de ambitie om ons komend seizoen van het bord te
poetsen! Die informatie kan ik nou net niet vinden.
‘Ons’ is DC Apeldoorn. En de plek waar ik zoek is het
linkje ‘nationale competitie’ op de KNDB-site. De line-up
van de concurrentie is de informatie die ik ieder jaar
uitspel. Er zijn van die jaren dat ik dat met de bibbers in
m’n lijf doe. Dan is er bij ons bijvoorbeeld iemand naar
Thailand geëmigreerd en wordt het misschien wel een
zwaar seizoen in de hoofdklasse. Heeft de concurrentie
zich versterkt of zijn ook daar hiaten in het tiental te
zien? Welke jokers worden er dit jaar ingezet?
Vaak weet ik al op voorhand hoe het komende seizoen
zal verlopen. Zwakke broeders geloot in het begin van de
competitie, dus na een ronde of vier sterk uit de startblokken. Maar daarna een loodzwaar programma tegen
ploegen die dit jaar even in de buidel hebben getast. En
aan het einde van de rit: alsnog een verdienstelijke positie
in de subtop. Als er echter ineens een paar konijnen uit je
eigen hoge hoed worden getoverd, dan ben je natuurlijk
extra nieuwsgierig naar hoe ‘de rest’ aan het goochelen
is. Hoeveel grootmeesters worden er door de concurrentie
opgetrommeld?
Begin augustus geeft de KNDB-site me daar helaas nog
geen antwoord op. Tijdens m’n late vakantie word ik dan
ook wekenlang geplaagd door twijfels. Zelf mooie versterkingen! Maar misschien zijn anderen nog wel veel
slagvaardiger geweest! Ineens verklaar ik mezelf voor
gek. Deze keer zal ik m’n vakantie niet door dat soort
kwellende onzekerheid laten verpesten. Met plaatselijke
grootmeesters als Presman en Van der Zee werden we
door diverse tegenstanders al met respect begroet. Nu we
daar de hoofdstedelijke grootmeesters Thijssen en Meijer
aan hebben toegevoegd zal dat komend seizoen bepaald
niet minder zijn. Wat heeft de concurrentie gedaan op
de transfermarkt? Ach, wat doet het er eigenlijk toe.
Ik gooi de laatste bagage in m’n kofferbak en ga lekker
ontspannen op vakantie!

In de Amersfoortse binnenstad is op zaterdag 22 juni de vierde editie gespeeld van de Café-dam-drive. Het door het Amersfoortse Dam
Genootschap ADG georganiseerde sneldamtoernooi trok weer spelers uit
het hele land. Ruim dertig spelers speelden in teams van vier personen
in een vijftal cafes verspreid door de stad. Na iedere partij verkasten de
teams naar een ander café.
Het weer was zo goed dat er op een aantal terrassen buiten werd gespeeld waardoor ook het publiek kon genieten van de partijen. Het versnelde speeltempo
levert een extra dimensie op, waardoor partijen vaak onvoorspelbaar worden.
Kampioen 2008 werd team B bestaande uit Ton Bollebakker, Bertus Bosch, Wim
Martin en René Runhaar. De tweede plaats was voor team E, Ron Entken, Jan van
Amstel en Frits Stuger en derde werd team A met Jeroen Kos, Rik Tong Sang, Henk
Timmer en Ad Vreeswijk.

damjen op de dam

Fries Damclub ‘De Skyfkes’ uit Blauwhuis profileert zich graag als een
jonge, gekke, actieve, gezellige maar vooral eigenzinnige club: de jonge
ploeg dammers is niet vies van verrassingen zoals het optrommelen van
een damesteam tijdens de clubkampioenschappen van de Dambond ‘Frysk
Spul’ en het verschijnen in heus damtenue!
Maar buiten deze ’normale’ activiteiten proberen ‘De Skyfkes’ elke drie jaar een
‘Damstunt’ te organiseren om het Fries Dammen, dat zich onderscheid van het Hollands Dammen doordat er ook overdwars en recht vooruit geslagen mag worden,
op de kaart te zetten. Na het succesvolle ‘Beachdammen’ (1999) en de ‘Damelfstedentocht’ (2002) ging damclub ‘De Skyfkes’ op 14 juni 2008 naar Amsterdam om
daar op De Dam hun damkunsten te laten zien. Marcel Altena uit Blauwhuis werd
de winnaar van de door damclub ‘De Skyfkes’ georganiseerde damstunt.
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bekercompetitie

De Bekercompetitie 2008
door Ben Smeenk

De bekercompetitie is dit jaar gewonnen door Denk en Zet Culemborg.
Na twee jaar als runner up te hebben gefungeerd is het dit jaar toch
gelukt. Van Stigt Thans, als favoriet de finale ingegaan, legde beslag op
de tweede plaats. Hierbij dient vermeld te worden dat dit team voor het
goede doel speelde en daarvoor veel geld bij elkaar damde.
Leo Mous heeft dat uitstekend verwoord: “Ik was afgelopen zaterdag getuige
van een mooie bekerfinale
tussen twee topteams.
DEZ Culemborg was na
een zinderende barrage
een goede en terechte
winnaar. Van Stigt Thans is
er ondanks het opstellen
van een team met vier (ex)
Nederlands kampioenen
niet in geslaagd de dubbel
te halen. Jammer voor Van
Stigt Thans, maar mooi
voor de damsport. Wel
heeft Van Stigt Thans met
het behalen van de tweede
plaats een bedrag van
€ 2.000 aan sponsorbijdragen bij elkaar gespeeld.
Dit geld gaat niet naar
de spelers, maar naar de
Alvleesklierstichting die
hier veel goed werk mee
kan doen in de bestrijding
van alvleesklierziekten. Het
is vooral aan de inzet van
Fred Versteeg te danken
dat er sponsoren zijn gevonden die hierin hebben
willen bijdragen. Zo zie je
hoe onze bestuurders en
topdammers belangeloos
het sportieve, aangename
en nuttige met elkaar
weten te verenigen.”
Het ‘live’-verslag van Anton
Jansen geeft de spanning
goed weer: Tjeerd Harmsma had het moeilijk tegen
Nederlands kampioen Ron
Heusdens, maar toonde
zich een koele kikker.
Harmsma hield het nadeel
binnen de perken en legde
met een mooi dubbeloffer
de basis voor de remise.
Van den Akker had in het
late middenspel de betere
kansen tegen Anton van
Berkel. En dat zorgde voor
opschudding. In de wandelgangen en analyseruimte werd druk gespeculeerd
over mogelijke uitkomsten
van het duel. Uiteindelijk
ontsnapte Van Berkel
aan dreigend verlies en
moesten beide viertallen

op herhaling.
De wedstrijdspanning werd
opnieuw opgebouwd en
strategieën doorgesproken. De ploegen trokken
zich terug om hun tactiek
te bespreken. Denk en Zet
kwam op achterstand toen
Patist in het snelle spel zijn
meerdere in Jansen moest
erkennen. Meurs en Clerc
waren op nieuw gelijkwaardig aan elkaar. Van
den Akker en Harmsma
stonden voor de taak de
achterstand ongedaan te
maken.
Van den Akker kreeg de
winstvoering tegen de Nederlandse kampioen in het
rapid en het sneldammen
nu wel rond. Harmsma had
intussen een schijf veroverd
op denksportfenomeen
Heusdens en wikkelde
keurig af naar partij- en
teamwinst.
De bekerwinst voor Denk
en Zet mag met recht
als superstunt worden
betiteld. Schiedam werd dit
jaar niet alleen landskampioen. Individueel werd
Heusdens ook nog eens
algemeen kampioen.
Terwijl Van Berkel het
wereldrecord simultaandammen verbeterde en
de landstitel pakte in het
rapid- en sneldammen.
Denk en Zet degradeerde
juist uit de Ereklasse. De
onverzettelijkheid van het
Culemborgse offensief gaf
het seizoen toch nog de
nodige glans.
Het bekertoernooi is een
knock-out-toernooi, waarbij er – na de eerste ronde
waarin provinciegenoten
niet tegen elkaar spelen
- sprake is van een vrije
loting om de tegenstander
van de volgende ronde te
bepalen. Het is daarom
des te opvallender dat de
twee sterkste teams in de

competitie, zonder de overige teams tekort te willen
doen, in de finale tegen
elkaar aantraden.

De uitslagen van de halve finale:
Denk en Zet Culemborg
Ons Genoegen Utrecht
Jeroen van den Akker
Wouter van Beek
Tjeerd Harmsma 	Arne van Mourik
Jan Peter Patist
Cock van Wijk
Pim Meurs 	Alfons Ottink

Regulier
1-1
1-1
1-1
1-1

RDC Rijnsburg
Van Stigt Thans Schiedam
Marc Bremer
Hans Jansen
Richard Kromhout	Ron Heusdens
Cor van Dusseldorp	Rob Clerc
Richard Meijer	Anton van Berkel

Regulier
0-2
0-2
1-1
1-1

Sneldammen
2–0
2–0
1–1
1–1

Finale
Van Stigt Thans Schiedam
Denk en Zet Culemborg
Rob Clerc	Pim Meurs
Hans Jansen
Jan Peter Patist
Anton van Berkel
Jeroen van den Akker
Ron Heusdens	Tjeerd Harmsma

Regulier
1-1
1-1
1-1
1-1

Sneldammen
1–1
2–0
0–2
0–2

Troostfinale (plaats 3 en 4)
RDC Rijnsburg
Ons Genoegen Utrecht
Richard Kromhout	Arne van Mourik
Eric Jan van Reenen
Cock van Wijk
Frerik Andriessen	Sjef Valk
Richard Meijer
Dick de Boer

Drie afsluitende opmerkingen:
1. Het bestuur is ernstig
teleurgesteld in het feit
dat maar liefst vier teams
het minder dan een week
voor de wedstrijddag lieten
afweten. Dit bezorgt niet
alleen de wedstrijdleider
handen vol werk, maar is
ook ten opzichte van de
tegenpartij uiterst onsportief. Het bestuur heeft
dan ook besloten de vier
betreffende verenigingen
een boete op te leggen en
voor één jaar te schorsen.
2. Het blijkt elk jaar weer
dat juist de sneldampar-

tijen een extra dimensie
geven aan het bekertoernooi. De wedstrijdleider
denkt erover het gehele
(nationale) toernooi met
versneld tempo te laten
spelen. Bijvoorbeeld een
uurpartij, een rapidpartij (20 minuten) en een
sneldampartij (10 minuten)
en het resultaat van de
drie partijen (gewogen)
op te tellen. Reacties zijn
welkom!
3. Er ligt ook een voorstel
bij mij om de bekercompetitie af te schaffen om
hiermee ruimte op de
damkalender te krijgen
voor het rapidkampioen-

Regulier
0-2
0-2
1-1
1-1

schap. Het idee is dit via
een knock-out-systeem
(inclusief voorrondes) te
laten verspelen in diverse
klassen. Mijn mening is dat
ik het idee van een meer
prominente plaats van
rapiddammen toejuich,
maar dat ik het zonde zou
vinden dit ten koste van de
bekercompetitie te laten
gaan. Wellicht valt één en
ander te combineren. In de
halve finale en finale spelen immers maar vier teams
van vier spelers. Op deze
dagen zou een voorronde
van het rapidkampioenschap gelijktijdig gespeeld
kunnen worden. Ook hier
zijn meningen welkom.
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interview

Sinds maart van dit jaar is Toernooibase beschikbaar via de server van de KNDB. Nu dit enkele
maanden in werking is lijkt het mij een goed moment om eens kennis te maken met de bedenker
van dit programma, Piet Bouma.
door Herman van Westerloo
Foto’s: sietse nagel en Geb Kos

Piet Bouma – de man achter Toernooibase
Piet Bouma is 46 jaar, lid
van damclub Huizum in
Leeuwarden en werkzaam als beleidsmedewerker bij een woningbouwvereniging in zijn
woonplaats Harlingen.
Gelukkig was hij bereid
mij tegemoet te reizen
en zodoende konden
wij afspreken in Alkmaar. Met enige moeite
vonden wij een terrasje
in de schaduw, waar wij
redelijk rustig konden
praten. Het jonge dienstertje gooide haar blad
met drankjes gelukkig
over iemand anders
heen en niet over ons.
Kun je iets vertellen
over het prille begin
van Toernooibase?
In Friesland ontstond de
behoefte de gegevens
van de provinciale
clubcompetitie vast te
leggen. In 2004 ben ik
daarmee begonnen en
langzamerhand werd
dit uitgebreid met
andere toernooien. In
2005 is deze database
interactief gemaakt en
konden de gegevens
ook door derden ingevoerd worden. Men kon
zich daarvoor aanmelden en toegang krijgen
tot het systeem. Niet
iedereen krijgt daarbij
dezelfde rechten. Er
wordt onderscheid gemaakt tussen,
o.a., provinciaal beheerder, clubbeheerder, toernooibeheerder, enz., elk
met hun eigen bevoegdheden.

* De recentste update van
Toernooimanager is altijd
gratis te downloaden via de
KNDB-site: www.kndb.nl.

Wanneer is de samenwerking
met de KNDB tot stand gekomen?
Begin 2008 zijn daarover de eerste
contacten geweest met de ICT-commissie van de KNDB, met name met
Toby Hage. In het begin waren er wel
problemen bij het overzetten van de
bestanden en het functioneren van
onder meer de virtuele rating. Later
is alles overgezet op een standalone
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server en het werkt nu redelijk naar
tevredenheid.
Die virtuele rating, kun je daar
iets meer over vertellen. Ik heb
begrepen dat je de ratinglijst van
Jan Masselink graag frequenter
zou willen zien.
Er is wel een koppeling met het
ratingsysteem van Jan Masselink. In
het systeem van Toernooibase wordt
de rating van de deelnemers aan een
toernooi na afloop daarvan opnieuw
berekend, mits dit een toernooi is
dat ook binnen het systeem van Jan
Masselink valt. Zeker voor jeugdspelers kan er binnen een jaar een groot
verschil in rating ontstaan en een
scheef beeld. Het maken van echte
kwartaallijsten (zoals bij de FMJD)
zou dit enigszins kunnen tackelen.
De samenwerking met Jan Masselink
is goed en op termijn kan Toernooibase mogelijk zelfs één op één lopen
met de KNDB-ratinglijsten.
Er zijn allerlei prachtige verwijzingen in Toernooibase. Je kunt
bijvoorbeeld een speler aanklikken en krijgt dan persoonlijke
gegevens en vaak een foto,
een aantal van zijn partijen, de
toernooien waaraan hij heeft
deelgenomen, enz. Worden de
partijnotaties geïmporteerd uit
Turbo Dambase?
Nee, Turbo Dambase is een commercieel programma en wij kunnen niet
zomaar de partijnotaties overnemen.
Deze worden dus apart ingevoerd.
Jammer van het dubbele werk.
Ja, dat wel. De meeste partijen worden echter door toernooibeheerders
en anderen ingevoerd. In sommige
gevallen kunnen de partijnotaties
ook ingelezen worden en dat scheelt
dan een hoop werk.
Wel mogen we nu gebruikmaken
van het Turbo Dambase bord bij het
maken van een nieuw invoerapplet.
Houd je ook toezicht op alles wat
er ingevoerd wordt? Als er door
zoveel derden gegevens ingevoerd worden kan er natuurlijk
makkelijk van alles misgaan.
Ik hou er niet echt toezicht op. Als er
foute gegevens ingevoerd worden

is er altijd wel iemand die daar op
reageert en kan het snel hersteld
worden. Ik ben via de site altijd per
e-mail bereikbaar, maar het aantal
meldingen en opmerkingen valt
wel mee. Vaak kan ik het dan ook
nog doorsturen naar de betreffende
beheerder. De bedoeling is wel om,
als het zeker is dat de gegevens goed
en compleet zijn ingevoerd, deze te
blokkeren, zodat er niet meer aan
gesleuteld kan worden. Op dit moment is dat nog niet het geval.
Zijn er nog uitbreidingen of
vernieuwingen te verwachten in
Toernooibase?
Een uitbreiding is dat met ingang
van dit seizoen ook de teamsamenstellingen van de clubs bij de
Nationale Clubcompetitie ingevoerd kunnen worden. De uitslagen
kunnen nog niet van het KNDBprogramma binnengehaald worden
en zullen dus ook apart ingevoerd
moeten worden. De meeste beheerders zullen dat wel doen en de rest
moet dan aangevuld worden. Ideaal
zou het zijn als alle toernooien via
het programma Toernooimanager*
ingevoerd zouden kunnen worden
en dan ingelezen kunnen worden in
Toernooibase. Er wordt aan gewerkt
om Toernooimanager zodanig aan
te passen. Wat ik bijvoorbeeld ook
nog wel wil is bij elk toernooi een
voortschrijdingtabel plaatsen. Alle
vernieuwingen zijn op Toernooibase
te zien onder de knop Mededelingen.
Doe je iets op computergebied,
heb je daarin een bepaalde
achtergrond?
Voor mijn werk bij de woningbouwvereniging heb ik met computerprogramma’s moeten werken en daaruit
is als hobby het werk voor Toernooibase voortgekomen.
Hoeveel tijd besteed je nu nog
aan het werken aan Toernooibase?
Gemiddeld ben ik er misschien nog
tien uur per week mee bezig.
Je bent ook nog korte tijd voorzitter geweest van Huizum.
Ja, dat heeft niet zo lang geduurd.

toernooibase
Toernooibase is te vinden op
http://toernooibase.kndb.nl
Een aantal statistische gegevens van dit moment:
Aantal ingevoerde detailuitslagen: 135000
Aantal ingevoerde teamuitslagen:7500
Aantal ingevoerde applets: 17800
Aantal ingevoerde toernooien: 1000
Aantal gebruikers: 240

Opmaak: verschillende lettertypes, groottes
en kleur mogelijk. Weergave linken te
beïnvloeden.
Op aanvraag achtergrondafbeeldingen en
toernooilogo in te voeren.

Piet Bouma (rechts) tijdens het NK algemeen 2008
Anton Schotanus was
jarenlang voorzitter, ging
geschiedenis studeren en
wilde daarvoor wat tijd
vrijmaken. Deze functie
viel mij wel wat tegen,
ik stuitte op problemen
waarmee ik niet om kon
gaan zoals ik dat graag zou
willen. Bovendien heb ik
een groot gezin, met vijf
kinderen in de leeftijd zes
tot vijftien jaar, waar ik
uiteraard ook veel tijd voor
beschikbaar moet hebben.
Gelukkig wilde Anton zijn
functie wel weer oppakken.
Dammen je kinderen
ook of gaan ze
misschien dammen?
Nog niet en ik probeer het
ook niet echt te stimuleren.
Voorlopig hebben ze andere interesses. Het spel is
misschien ook niet aantrekkelijk genoeg om jongeren

te interesseren. Tot de
leeftijd van de aspirant lukt
het meestal wel om ze bij
een club te houden, daarna
haken ze toch vaak af. Ik
ben er wel voor om het
spel te verlevendigen. De
Delftse telling spreekt me
wel aan en ook kan er wel
iets met de bedenktijd gedaan worden. De toekomst
is misschien wel het spelen
van rapidpartijen.
Hoe ziet je eigen damloopbaan eruit?
Ik 1973 ben ik lid geworden van een club in
Workum. In 1986 ben ik bij
Huizum gaan dammen. In
1989 verhuisde ik in verband met mijn werk naar
Almere en heb toen een
tijdje voor die club en voor
Huizen gespeeld. In 1996
verhuisde ik naar Harlingen
en ben toen weer voor
Huizum gaan spelen.

Heb je ook een partij of
een partijfragment van
jezelf waar je trots op
bent en aan het volk zou
willen tonen?
Daar zal ik even naar
zoeken.
Diagram 1
T. van den Bosch

Afwijkende uitslagen mogelijk.
Verder alle uitslagen, partijen en gegevens
van speler op te vragen.

informatiemenu
Zoekvenster ingevoerde partijen
Lijsten rating, virtuele rating,
seizoensprestati, stijging
Opvragen toernooigegevens van
‘damprovincies’.

P. Bouma
Onderlinge Competitie
Huizum, 11-4-1996. De
voormalige sterkste man
van Nederland werd hier
verrast door de krachtzet:
33.39-34!! Uit!

hoofdlijn
...magazine voor dammers...
Al meer dan 20 jaar:
• analyses
• reportages • toernooiverslagen
• damcultuur • interviews
Redactie:
Nico Leemberg,
Herman van Westerloo,
Harm Wiersma
Proefnummer?/info: www.hoofdlijn.nl

Invoer en correctie
(alleen voor mensen met een
account)
Invoeren gegevens toernooi,
wedstrijdprogramma, uitslagen,
spelers, etc.
Correctie toernooien, clubs,
spelers etc.
(Bij correctie toernooien extra
instellingen, zoals Solkoff etc.)
Uploaden
Invoer van foto’s en partijen
Live-applets koppelen:
speciale mogelijkheid voor
weergave van live-uitzendingen
livedraughts.com
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pa rt i j
a n a ly s e

ton sijbrands

In deze rubriek heb ik
nog niet eerder geschreven over die ene wereldkampioen die weliswaar
een piepklein ‘oeuvre’
heeft nagelaten (106
serieuze partijen, om
precies te zijn), maar die
niettemin heel nadrukkelijk zijn stempel op
de ontwikkeling van de
damsport heeft gezet.
Ik doel uiteraard op de
uit Lille (Noord-Frankrijk) afkomstige Pierre
Ghestem (1922-2000),
ook wel “de aartsvader
van het klassieke spel”
genoemd.

Hoewel Ghestem zich
slechts gedurende enkele
jaren met ons spel heeft
beziggehouden (na het
WK 1948 keerde hij de
damwereld radicaal - en
naar zou blijken voorgoed
- de rug toe), is hij niet
meer weg te denken uit
de damgeschiedenis. Dat
komt in de eerste plaats
door de enorme successen
die Ghestem in die korte
periode behaalde. En dan
heb ik het niet eens zozeer
over zijn Franse titels in
achtereenvolgens 1942
en 1943, als wel over de
twee WK-matches die hij
beide met overmacht won.
Zo werd Ghestem in juni
1945 de eerste naoorlogse
wereldkampioen door Raichenbach, de sterkste dammer van de jaren dertig,
met 14-6 te verpletteren.
En exact twee jaar later
prolongeerde Ghestem
de wereldtitel door Keller
met 17-11 terug te wijzen.
Precies tussen die beide
matches in (juni 1946)
onderstreepte Ghestem
zijn klasse door in een dubbelrondige zeskamp (met
onder anderen Springer
en Keller) zijn medewinnaar Roozenburg in twee
geweldige partijen een
nederlaag toe te brengen.
Aansprekende successen,
dus. Maar Ghestem leeft
óók en vooral voort dankzij
een bepaalde (aanvals)
manoeuvre die hij in zijn
eerste matchpartij tegen
Raichenbach toepaste en
waaraan Piet Roozenburg,
Ghestems opvolger als
wereldkampioen, grootmoedig de naam van de
laatste verbond. Sinds
Roozenburgs LOI-cursus
is iedere dammer op de
hoogte van de “Ghestemdoorstoot” - de enige die
(tot voorjaar 1973 althans)
van niets wist, was Ghestem zelf… Maar die had
zich toen al hoog en breed
op de bridgesport gestort.
Om ook daarin (welk een
talent!) wereldkampioen
te worden èn een (bied)
systeem te introduceren
dat zijn naam draagt…
Mogelijk kom ik nog een
keer terug op wat in mijn
ogen Ghestems mooiste
of belangrijkste partijen
zijn geweest, zoals tegen
Raichenbach, Keller of
Roozenburg. Maar voor dit
artikel gaat mijn voor-
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keur uit naar een andere
‘klassieker’ (in de dubbele
betekenis van het woord!):
de partij die Ghestem in
het WK 1948 van de Belg
Oscar Verpoest (1922-2007)
won. De reden? Sinds
ik mij, na de voltooiing
van het boek over Henk
Smit, aan het schrijven
van mijn (damtechnische)
‘memoires’ heb gezet, valt
mij meer en meer op hoe
groot Ghestems invloed op
de eerste jaren van mijn
damcarrière is geweest,
vooral waar het zijn
voorkeuren in de opening
betreft. Zo blijk ook ik in
de periode 1962-1964 bijna
al mijn zwart-partijen te
hebben geopend met 1.3228 20-24, de variant die
ook in Verpoest-Ghestem
op het bord kwam. Enfin,
wie het commentaar bij de
14de zet gelezen heeft, zal
begrijpen wat ik bedoel.
Overigens: Ghestem verscheen dermate gedemotiveerd aan de start van het
WK 1948 (als gevolg van
een conflict met zijn bond
had hij zich aanvankelijk
zelfs al afgemeld; pas na
tussenkomst - hoe opmerkelijk! - van de naar Frankrijk afgereisde Piet Roozenburg besloot hij alsnog
zijn titel te verdedigen),
dat hij er wellicht verstandiger aan had gedaan het
toernooi aan zich voorbij
te laten gaan. In elk geval
werd het zijn zwakste
optreden ooit: de man die
tussen 1942 en november
1948 slechts tweemaal had
verloren, verloor nu in een
tijdsbestek van drie weken
liefst vier partijen! Met een
magere 26 uit 20 (‘mager’, omdat in die score
de min of meer verplichte
‘plus-vier’ tegen de hekkesluiters Demesmaecker
en Rostan al verdisconteerd
waren) eindigde Ghestem
als derde, op lichtjaren
afstand (11 punten!) van
Roozenburg, maar óók
achter Keller (28 uit 20).
Het WK 1948 gaf dus
eigenlijk niet de ‘echte’
Ghestem te zien. Maar in
sommige partijen spreidde
hij wel degelijk zijn oude
klasse ten toon. Zoals in
onderstaand duel uit de zevende ronde, de eerste van
de zeven die in Heerlen
werden afgewerkt.

O. Verpoest-Ghestem
(WK 1948)
1.32-28 20-24
Ofschoon hij ook wel
1…18-23 speelde, was
1…20-24 onmiskenbaar
Ghestems favoriete antwoord op 1.32-28.
2.34-30 14-20 3.30-25
10-14
De zwartspeler bedient
zich van de Dumontvariant. Die is bedoeld om,
uiteraard nà verbreking
van de vrijwillig ingenomen vleugelopsluiting,
met een achterstand-inontwikkeling (3 tempi)
het - bij voorkeur klassieke
- middenspel in te gaan.
4.40-34
Verpoest kiest voor de
open speelwijze. Daarmee
wijkt hij af van de gesloten
‘hoofdvariant’, die - zoals
bekend - met 4.37-32 18-23
5.41-37 17-21 6.31-27 1218 7.40-34 24-29 8.33x24
20x40 9.45x34 15-20 verder
gaat.
Maar wits scherpste bestrijdingswijze - daarover
verschilt men nauwelijks
van mening - bestaat uit
(4.37-32 18-23) 5.42-37!!?
Die voortzetting, die ook
door Ghestem zèlf is toegepast (zie de derde partij
van zijn match om het WK
1945 tegen Raichenbach),
heeft tot doel 5…17-21
met 6.31-26! te kunnen
beantwoorden en zwart te
verplichten een opstelling
met 5/6…4-10 in te nemen.
4…24-30 5.35x24 20x40
6.45x34 5-10
Wie aan deze vrijblijvende
openingsvariant tòch een
aanknopingspunt(je) wil
overhouden, heeft er
belang bij het vijandelijke
randstuk op 25 te koesteren. Vandaar de tekstzet,
waarmee wit immers van
de mogelijkheid 34-3024x34 wordt beroofd,
terwijl zwart op 7.34-29
met 7…19-24!? 8.29x20
15x24 kan reageren. Om
diezelfde reden wordt
ook wel direct 6…19-24
gespeeld.
7.44-40 18-23 8.50-45
23x32 9.37x28 12-18
10.41-37 17-21 11.37-32
21-26 12.34-29 26x37
13.32x41
Interessant is de vraag of
zwart zich (ook) na het
agressievere 13.42x31 1924 14.29x20 15x24 op veld
24 had kunnen handhaven.
Maar destijds plachten veruit de meeste (wit)spelers

achteruit te slaan; er werd
slechts zelden in voorwaartse richting genomen.
13…7-12?! 14.41-37 1-7?!
(zie diagram 1)
diagram 1

Ghestems laatste twee
zetten, die volstrekt haaks
staan op wat ik zo-even
schreef, getuigen òf van
een schromelijk gebrek
aan ambitie, òf van een
rotsvast (maar onterecht!)
vertrouwen dat het uiteindelijk tòch wel goed komt.
Hoe dan ook: de meesters
en grootmeesters van mìjn
generatie hadden - zo zij
überhaupt al in een dergelijke stand verzeild mochten raken - geen moment
overwogen vereenvoudigingen als 14/15.29-24 enz.
of 14/15.29-23 enz. of - het
ergst van alles - 14/15.28-22
en 15/16.29-23 enz. toe te
laten. Zij/wij (en mogelijk
geldt dit zelfs voor de
latere generaties, al ben ik
daar niet helemaal zeker
van) zouden blindelings
13/14…19-24 14/15.29x20
15x24 hebben gedaan.
Overigens: als ik zeg dat
ik zèlf 13…19-24 14.29x20
15x24 zou hebben gespeeld, dan heb ik het over
de Ton Sijbrands van de
tweede helft van de jaren
zestig en daarna. Die precisering is allerminst overbodig, want ik heb de stand
na 13.32x41 daadwerkelijk
eens op het bord gehad,
te weten in een partij
tegen Bert Holt uit de
jeugdgroep van het Brintatoernooi 1963/1964! En bij
die gelegenheid deed ik
niet 13…19-24 maar - de
lezer raadt het misschien
al - 13…7-12 14.41-37 1-7.
Tenslotte had ik Ghestems
spel al 12 zetten klakkeloos
gekopieerd, bovendien
had Ghestem van Verpoest
gewonnen, dus waarom
zou ik mijn voorbeeld niet
langer - desnoods tot in
het absurde - blijven navolgen? Gelukkig was Holt zo
wijs af te wijken met 15.3732, zodat er via 15…19-24
(eindelijk!) 16.29x20 15x24

17.39-34 10-15 18.46-41
13-19 19.41-37 8-13 20.3731 18-23 een op zichzelf
staande partij ontstond.
15.29-23 18x29 16.33x24
19x30 17.25x34 12-18
18.37-32 7-12 19.46-41
14-19 20.41-37 10-14
21.38-33 18-23
Afgezien van zijn 7de zet is
dit zwarts eerste serieuze
poging het spel klassiek te
maken.
22.42-38 14-20 23.47-42
12-18
(zie diagram 2)
diagram 2

Volgens Roozenburg (Wereldkampioenschap 1948,
pag. 73) zou zwart hiermee
al “de overwinning [hebben] behaald.” Dat lijkt
mij een rijkelijk voorbarige
conclusie, want desgewenst moet het voor wit
toch mogelijk zijn de stand
open te breken. Verpoest
doet wel een bescheiden
poging in die richting,
maar met het in etappes
overhevelen van 37 naar 27
(zie wits 27ste en 30ste zet)
speelt hij zijn tegenstander
- al dan niet bewust - in de
kaart.
24.34-29 23x34 25.40x29
20-24 26.29x20 15x24
27.37-31 11-17 28.49-44
4-10 29.44-40 10-15
Ghestem stelt een hernieuwde bezetting van
veld 23 nog even uit, net
zo lang tot hij er zeker van
is dat wit hem niet meer
van het centrum kan verjagen met acties als 39-34-29
enz. Wat mij trouwens
doet bedenken dat ik niet
één partij van Ghestem
ken waarin deze zich tegen
de zogeheten IJmuider
Stormram teweer moest
stellen - daarvoor heeft zijn
carrière domweg te kort
geduurd!
30.31-27 17-21 31.42-37
21-26(!)
(zie diagram 3)
Idem. Na een ontijdig
31…18-23?! 32.27-22(!)
21-26 33.39-34(!) had zwart
praktisch met lege handen
gestaan.

diagram 3

In de diagramstand dreigt
wit met een achtergebleven schijf op 36 te worden
opgezadeld. Verpoest treft
dan ook tegenmaatregelen:
32.37-31 26x37 33.32x41
18-23(!)
Hoeveel vereenvoudigingen Ghestem vlak na de
openingsfase ook moge
hebben toegelaten - hij
laat zich niet de kans
ontnemen om, nu het nog
kan, een laat-klassieke
stelling op het bord te
brengen. Daartoe diende
de 2x2-ruil 34.27-22, 35.2823 en 36.33x31 uiteraard te
worden geëlimineerd.
Het feit dat zwart nu zijn
zin krijgt en - bijgevolg in psychologisch opzicht
aan het langste eind heeft
getrokken, betekent
overigens nog geenszins
dat Ghestem ook daadwerkelijk op groot, laat staan
winnend voordeel zou kunnen bogen. Hooguit zou
men kunnen zeggen dat
zijn vederlichte ontwikkelingsachterstand (1 tempo
+ de nazet) hem gemakkelijker spel garandeert.
34.38-32 8-12 35.36-31
13-18 36.41-36 9-13
37.43-38 2-7 38.40-34
15-20 39.45-40 20-25
40.40-35 7-11 41.48-43
11-17 42.31-26 3-9! (zie
diagram 4)
diagram 4

Met deze weinig voor de
hand liggende zet, die
door Roozenburg zelfs met
twee uitroeptekens wordt
opgesierd, ziet Ghestem af
van pogingen zeggenschap
over het randveld 26 te
verkrijgen. Terecht, want
na 42…3-8(?) 43.36-31! zou

43…6-11? (gedwongen
is 43…24-30 enz.) zelfs
geforceerd verliezen door
44.34-30 25x34 45.39x30
23-29 46.30-25/43-39 2934* 47.43-39/30-25 34x43
48.38x49 18-23 49.33-29!
24x22 50.27x9 + (Roozenburg).
43.36-31?
Inderdaad had de onmiddellijke afruil van 25
(43.34-30? 25x34 44.39x30)
na de uitval 44…23-29! in
een verloren stelling geresulteerd. Er volgt namelijk
45.43-39 (45.30-25 29-34!
komt op hetzelfde neer)
45…29-34! 46.30-25 34x43
47.38x49 18-23! 48.49-43
(want wit moet 48…1218 met 49.43-38! kunnen
beantwoorden) 48…23-29!
49.43-38* 29-34! en nu
bijvoorbeeld nog 50.27-21
16x27 51.32x21 6-11! 52.2116 (anders beslist 52…1116 +) 52…34-39! 53.16x18
13x22 54.33x44 22x42 +.
Maar de tekstzet verliest
eveneens. Daarom had Verpoest tot elke prijs 43.27-21
enz. moeten doen. Wit
staat dan weliswaar iets
nadeliger, maar winst voor
zwart lijkt een utopie.
43…9-14! 44.34-30 25x34
45.39x30 23-29! 46.43-39
Natuurlijk niet 46.30-25(?)
wegens 46…29-34! 47.4339 34x43 48.38x49 16-21!
en 49…14-20 +.
Met de tekstzet daarentegen lijkt Verpoest zelfs
de betere kansen naar
zich toe te trekken: heeft
zwart, die zich immers
met de dreiging 47.30-25
geconfronteerd ziet, een
andere optie dan in de
afwikkeling 46…29-34(?)
47.28-23! 19x37 48.30x10
34x21 49.31x42 te berus-

ten? Er staat de witspeler
echter een levensgrote
verrassing te wachten:
46…18-23!!
(zie diagram 5)
diagram 5

Of ook meteen 56…35-40,
zonder vrees voor 57.6-1
40-45 58.1x23/34 45-50
met overgang naar een
probleemloos 4x2-eindspel.
En zelfs het enigszins
gekunstelde 56…12-17
57.6x28 36-47 was correct
geweest.
De tekstzet is echter verreweg het veiligst.
57.6-28 35-40 (nu pas)
58.28-41
(zie diagram 6)
diagram 6

Ghestem serveert de pointe
van het zwarte spel uit: wit
kan het geplande 47.30-25
niet dóórzetten in verband
met het (gedwongen) offer 47…29-34!! 48.39x30
12-18! +. Derhalve resteert
Verpoest slechts één serieuze mogelijkheid:
47.27-22 29-34! 48.22x11
34x25!
Met schijf- en - zoals blijken zal - partijwinst!
49.39-34 6x17 50.35-30
24x35 51.33-29 13-18
52.29-24 19x39 53.28x10
In menige klassieke positie
is een afwikkeling waarbij
(ook) de minderheidspartij
ten koste van twee stukken
op dam komt, nog juist voldoende voor een puntendeling. Maar in negen van
de tien gevallen gaat het
om stellingen waarin wit
in zijn vrijpion op 25 een
potentiële tweede dam
heeft. Hier echter behoort
schijf 25 aan zwart toe, en
die omstandigheid maakt
dat er van een spannend
eindspel nauwelijks sprake
is.
53…39-44 54.38-33 44-49
55.10-4 49x36 56.4x6
36-18

Verpoest produceert nog
een giftig zetje. Zou zwart
namelijk te gretig 58…4044/45? spelen, dan is het na
59.41-36!! zowaar remise,
bijvoorbeeld 59…44/45-50
60.36x4 50x17 61.4-13!! =.
Maar Ghestem laat zijn
prooi niet meer ontsnappen:
58…12-17!
Nu kan zwart 59.41-36
zowel met 59…18-12 als
met 59…18-23 of met
59…18-1 60.33-28 16-21!
beantwoorden. En na wits
volgende zet is het zelfs op
slag uit:
59.41-28 18-22! 60.28-23
22x44 61.23x45 44-40
62.45x21 16x27
Wit geeft het op.
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v a n he t
b es t u u r

Jeugdkampioenen!
Het bestuur feliciteert de medaillewinnaars Roel
Boomstra (gedeeld eerste WK aspiranten, goud EK
aspiranten en goud EK sneldammen aspiranten), Heike
Verheul (brons EK meisjes aspiranten), Jan Groenendijk (goud EK welpen) en Frerik Andriessen (brons EK
sneldammen junioren).

Personalia
Qualified controller Harry de Groot (3-11-1972) uit Gieten is door de KNDB bondsraad benoemd tot opvolger
van penningmeester Jeanine van der Horst. Jeanine
maakte van juni 2000 tot juni 2008 deel uit van het
KNDB hoofdbestuur. Tot en met juni 2005 als coördinator jeugdzaken en sindsdien als penningmeester.
Jeanine bedankt!
Harry de Groot

Jeanine van der
Horst

De KNDB bondsraad heeft de volgende commissieleden (her)benoemd: Henk van der Vegte in de
Reglementscommissie, Kor Dijk in de Protestcommissie,
Richard van Diggele en Johan Haijtink als reservelid
van de Protestcommissie, Wiebo Drost in de Commissie
van Beroep, Ulbe Koopman als reservelid van de Commissie van Beroep, Piet Bouw en Ab Vreeswijk in de
Tuchtcommissie en Gerrit Tigchelaar en René Vos in de
Financiële Commissie.

Koninklijk onderscheiden
Het bestuur feliciteert Wim van Tiel uit Den Helder
met zijn benoeming tot lid in de Orde van Oranje
Nassau voor zijn omvangrijke vrijwilligersactiviteiten
ondermeer voor de damsport.

KNDB onderscheiden
De KNDB bondsraad heeft wegens hun grote verdiensten voor de damsport de volgende leden het lidmaatschap van verdienste toegekend: Pieter Hildering,
Jeanine van der Horst, Evert Davelaar en Siep Buurke.

Test voor
Beijing
Thijs Gerritsen is de glorieuze
winnaar van de Coupe Koelhuis,
het testtoernooi bedoeld om de live
presentatie van de dampartijen
tijdens de World Mind Sports Games
in Beijing van 3 tot en met 18 oktober
verder te verbeteren.
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Vrienden van de KNDB
Piet Beliën uit Heemstede is de dertigste vriend
van de KNDB. Welkom! Vriend van de KNDB
worden kan door jaarlijkse overmaking van
100 euro op Rabobank 16.11.61.588 t.n.v.
KNDB Rheden onder vermelding van ‘Vriend
van de KNDB’. De Vrienden van de KNDB
steunen de presentatie van onze sport.

Full time KNDB
Topsportcoach
De KNDB bondsraad heeft het bestuursvoorstel
een full time topsport coach aan te stellen
goedgekeurd. Internationaal Grootmeester
Rob Clerc is per 1 augustus jl. in dienst van de
KNDB getreden. De aanstelling wordt mogelijk
gemaakt door NOC*NSF.

Overleden
Het bestuur geeft met leedwezen kennis van
het overlijden van: J. Smit, DC Groningen;
T. Kooistra, OG Bodegraven; T. Lammens,
OG Bodegraven; M.A. Hühl, DC IJmuiden;
H. Zijlstra, Houdt Stand Burgum;
C. Eektimmerman, DC Almelo; M. Remans,
ADC Amerongen.

k l o k s i m u lta a n

Jeroen van den Akker
verbetert wereldrecord
kloksimultaan

FOTO: COR STAPPER

Dieter van Gortel uit Sittard en Anton Janssen uit Wamel hoorden tot de dertig uitverkorenen die de strijd mochten
aanbinden met Jeroen van den Akker. De grootmeester, afkomstig uit de Culemborgse damschool, deed op zondag 13 juli in
Den Haag een geslaagde aanval op het wereldrecord kloksimultaan dammen. Dat was sinds het najaar van 2007 in handen
van wereldkampioen Alexander Schwarzman.
door Dieter van Gortel en Anton Janssen

Als clubspelers wilden wij (Dieter en Anton)
proberen om tegen de oud-wereldkampioen
bij de jeugd tenminste remise te spelen. Dieter
ging onderuit. Het was de achttiende uitslag.
Direct daarop slaagde Anton wel in zijn opzet.

< Dieter van Gortel >

Dieter: “Na een vlotte start zag het er in de
loop van de middag voor Jeroen niet zo best
uit. Een flinke serie remises en een verloren
stand op het bord naast mij (bij Erik Maijen
burg) met alle topborden nog volop in de
strijd, maakte dat het er een tijdje naar uit
zag dat het heel moeilijk zou worden de
benodigde 42 punten te halen. Toen het
verloren bord toch nog remise opleverde, ging
iedereen er weer in geloven en vervolgens
maakte Jeroen het sterk af. De winst tegen
Bram Verhoef leverde de 42 punten op en met
nog twee partijen te gaan was de recordpoging geslaagd.”

< Anton Janssen >

Anton: “Terugblikkend dankt Jeroen van den
Akker zijn geslaagde aanval op het wereldre-

cord kloksimultaan vooral aan zijn gedegen
voorbereiding en aanpak, gecombineerd met
zijn vasthoudende instelling. De Culemborger
toont zich even optimistisch als vastberaden,
maar voert vooral een strijd tegen de klok.
Voor alle dertig partijen samen heeft de
Culemborger namelijk dezelfde bedenktijd als
voor een enkele partij. Omgerekend: voor elke
zet ongeveer zes seconden, en dat is inclusief
het verplaatsen van bord naar bord. Daarom is
het voor hem zaak ook gebruik te maken van
de bedenktijd van de tegenspelers.
De testmatch in Gorinchem heeft Van den
Akker geleerd dat de eerste zetten snel moet
worden gedaan om de beschikbare tijd goed
te verdelen. Hij begint dan ook als een speer.
Die tactiek is ook voor mij belangrijk. Ik weet
dat hij mijn spel kent. Een ingewikkelde partij
is geen optie: een grootmeester rekent altijd
dieper en beter. Ik stuur dus aan op remise.
Tijdens de partij speel ik doelgericht. Ik mag
niet in tijdnood raken en zoek voor de hand
liggende voortzettingen om niet onnodig tijd
te verspelen. Besluiteloosheid breekt je later
altijd op. Na een zet of twintig staan we naar
mijn gevoel redelijk gelijkwaardig, maar mijn

tegenstander heeft zijn stelling flexibel ingericht. De partij verloopt vlot: beiden doen we
35 zetten binnen vijftig minuten. Mijn pragmatische insteek levert me weinig hoofdbrekens
op, maar het blijft oppassen geblazen. Van den
Akker kan verraderlijk uit de hoek komen. Met
elk nog slechts zes schijven op het bord is mijn
devies ‘rust bewaren’. De schijvenverhouding
blijft tot en met zet vijftig intact. De eerste
tijdnoodfase hebben we doorstaan, hij heeft
in dat stadium op verschillende borden de klok
als extra tegenstander. Van den Akker laat
onze positie drie kwartier met rust, verschijnt
dan aan het bord en onderkent dat er geen
winnend voordeel te halen valt. Hij stelt remise
voor, ik accepteer en de stand komt op 30-8.”

< Record >

Enige tijd later capituleert Bram Verhoef, net
als Van den Akker actief voor het Culemborgse
Denk en Zet, in het eindspel. Die nederlaag
leidt tot een 42-14 tussenstand en betekent dat
de noodzakelijke score van 70% binnen is. Een
bescheiden applaus klinkt op. De ban is gebroken, na vijfenhalf uur kan deze recordpoging
de geschiedenisboeken in. De eindstand werd
45-15, score 75%.
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W MSG

3-18 oktober 2008,
1st World Mind Sports Games,
Beijing

Volg het grootste
damevenement
op de voet!
Op 3 oktober start het grootste evenement dat de damwereld
kent: de World Mind Sports Games (WMSG), de Wereld
Denksportspelen. Deze spelen worden georganiseerd in Beijing,
China. Deze wereldstad was al gastheer van de Olympische
Spelen en de Paralympics. De WMSG volgen in het spoor van
deze sportevenementen.
Op de WMSG zullen diverse denksporten vertegenwoordigd zijn: schaken,
bridge, go, Chinees schaken en natuurlijk dammen. Naast het internationale 10x10 damspel zullen ook het Checkers, Braziliaans en Russisch dammen
gespeeld worden.
Checkers wordt met name gespeeld in de Anglo-Amerikaanse landen. Het
is een spel op 64 velden, met andere spelregels dan het internationale spel.
Zij die wel eens op het internet dammen, via MSN of andere spellenwebsites, zullen dit checkers vaak zijn tegengekomen. Het Braziliaanse spel
kent dezelfde spelregels als het internationale spel; het verschil zit ‘m in
het speelbord. Dit spel speelt zich af op 64-velden. Op datzelfde 8x8 bord
wordt het Russisch dammen gespeeld. De spelregels wijken iets af van het
internationale spel.

< Deelnemers >

De Nederlandse damdelegatie speelt het internationale spel op het 10x10
bord. In het kader op deze pagina worden de Nederlandse spelers aan u
voorgesteld. De tegenstand die zij gaan ontmoeten, is divers. Zij kunnen
zich voorbereiden op zware partijen, aangezien bijna alle wereldtoppers
aanwezig zullen zijn. In het deelnemersveld bevinden zich echter ook spelers uit nieuwe damlanden, zoals Nicaragua, Gabon en Japan. Ook vinden
we natuurlijk Chinezen in het deelnemersveld. Van hen weten we dat ze
trainingsstages voor de spelers hebben georganiseerd. Het eerste Chinees
Kampioenschap Dammen is eerder dit jaar in de Chinese miljoenenstad
Wuhan gespeeld. Zal het voldoende zijn om te kunnen verrassen?

< Website >

De organisatie hoopt op veel belangstelling. Ook u bent van harte uitgenodigd om het toernooi van dichtbij te volgen. Hiervoor hoeft u geen
reis Beijing te boeken, een internetaansluiting is voldoende. De toernooiwebsite vindt u op www.wmsg-draughts.org. Elke speelronde worden op
deze site 20 partijen live uitgezonden! U kunt dus meedenken en zien
of uw favoriet dezelfde zetten speelt als u gedaan zou hebben. Ondanks
het tijdverschil kunt u een groot deel van de partijen volgen. De overige
wedstrijden zullen na afloop van elke ronde op de website te vinden zijn.
Ook voor sfeerverslagen bent u op de toernooi website aan het goede
adres. In diverse talen zullen deelnemers en officials hun belevenissen met
de websitebezoekers delen.
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De Nederlandse damdelegatie
tijdens de WMSG in beijing
door paul oudshoorn

programma
mannen:
10x10 toernooi

Kees Thijssen (1975)

3 oktober
4 oktober

Kees werd reeds vijf keer op rij kampioen van Nederland. Daarnaast boekte hij
ontelbare toernooiwinsten in binnen- en buitenland. Men wacht ongeduldig op
een Europese, of wereldtitel, maar het is de vraag of dat een redelijke verwachting is.

11.00 loting
9.00
ronde 1
15.00 ronde 2
5 oktober 14.00 ronde 3
6 oktober 9.00
ronde 4
15.00 ronde 5
7 oktober 14.00 ronde 6
8 oktober 9.00
ronde 7
15.00 ronde 8
9 oktober 14.00 ronde 9
10 oktober 9.30
1/8 finale
19.00 1/4 finale
11 oktober 10.00 play-off*
14.00 1/2 finale
20.00 play-off*
12 oktober 10.00 finale
16.00 play-off*
* indien noodzakelijk
10x10 rapid toernooi
13 oktober 11.00
14.00
16.30
14 oktober 10.00
12.00
16.00
18.00
15 oktober 10.00
12.00
16.00
18.00
16 oktober 10.00
12.00
16.00
18.00
17 oktober 10.00
16.00

loting
ronde 1
ronde 2
ronde 3
ronde 4
ronde 5
ronde 6
ronde 7
ronde 8
ronde 9
ronde 10
ronde 11
ronde 12
1/8 finale
1/4 finale
1/2 finale
finale

Aangegeven tijden zijn lokale
tijden. Het tijdsverschil tussen
Beijing en Nederland is 6 uur.

Auke Scholma (1956)
Verbaasde vriend en vijand, door even op zijn oude dag een van zijn allerbeste
prestaties te leveren: Een prachtige vijfde plaats in het WK 2007 te Harderberg.
Scholma schuwt geen strijd en probeert altijd zo scherp mogelijk te spelen. Zijn
temperament is zowel zijn grote kracht als zwakte. Soms lijdt hij nederlagen,
omdat hij teveel wil op die dagen dat het lichaam en brein halsstarrig dienst
weigeren . Hier staan echter meestal wel genoeg overwinningen tegenover. Hij
is nog tot alles in staat.

Alexander Baljakin (1961)
Afkomstig uit Wit-Rusland en inmiddels van Nederlandse nationaliteit. Absolute
wereldtop. Zuivere positionele speelstijl en rekent zeer diep en precies de meest
ingewikkelde varianten uit. Daarnaast is deze speler begiftigd met een groot
didactisch talent en een meer dan onderhoudende schrijfstijl, welke men in zijn
boek ”Schwarzmania” kan bewonderen.

coach: Rob Clerc (1955)
Rob Clerc is de coach bij de mannen. Clerc draaide als speler meer dan dertig
jaar mee in de wereldtop en zal nu zijn rijke ervaring overdragen aan de jeugd.

dames:
Nina Hoekman (1964)
Hoekman is, net als de andere dames, afkomstig uit de voormalige SovjetUnie,
Oekraïne. Zij draait al jaren mee met de wereldtop en is in ieder damestoernooi
kanshebster. Voorts geeft zij ook training aan de dames in Nederland.

Tanja Chub (1970)
De verschillen in de damestop zijn klein. Chub heeft een tijdje wat minder wedstrijden gespeeld, maar dat maakt niet veel uit, want zij speelt sterk genoeg om
alle damestoernooien te kunnen winnen.

Vitalia Doumesh (1965)
Werd een keer kampioen van Nederland en doet meestal goed mee in het klassement van de internationale damestoernooien. Zij staat bekend om haar solide
spel en is zelfs door de mannelijke toppers dikwijls niet te verslaan.

coach: Rik Keurentjes (1985)
Rik is een geduldige pedagoog. Buitengewoon geschikt om mopperende dames
tevreden te stellen. Een verstandige keuze als damescoach.

talenten:
Roel Boomstra (1993)
Pim Meurs (1988)
Pieter Steijlen (1990)
Heike Verheul (1993)
De KNDB doet er veel aan om damtalenten gelegenheden te bieden, waar zij
zich verder kunnen ontwikkelen. Wat de resultaten zullen worden is nog niet
duidelijk, maar het is zeker dat allen met veel plezier hun sport uitoefenen.
Dat laatste natuurlijk vooral, omdat er veel gewonnen wordt. Ook de talenten
worden gecoacht door Rob Clerc.
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Alexander Georgiev wint in Goes
De cyclus van zomertoernooien is achter de rug. Traditiegetrouw werd in Goes het laatste zomertoernooi gespeeld. Het
Hiltex Zeeland toernooi wijkt af van de andere zomertoernooien. Niet alleen door de regeling van bonussysteem bij remises,
maar ook doordat er twee invitatiegroepen zijn. Deze groepen bestonden uit gevestigde namen en aanstormend talent. De
gevestigde orde liet zich niet verrassen en hield de jeugd achter zich.

Winnaar Georgiev (rechts) met Pieter Hildering

Kalmakov, winnaar Zwitserse groep

door fred ivens, foto’s ad bouwens

< Invitatiegroepen >

In groep A was er een spannende strijd om de eerste plaats. Na vier
ronden gingen Guntis Valneris, Alexander Schwarzman en Edvard
Boezjinsky met vijf punten aan de leiding. Het zag er hier al snel naar
uit dat de voordeelremises een belangrijke factor zou worden. Valneris
kwam in het vervolg niet meer tot winst. De verrassend sterk spelende
Boezjinsky wel. Wereldkampioen Schwarzmann werd gedwongen tot
het uiterste te gaan. Met knappe overwinningen op Bennie Provoost en
Roel Boomstra kwam hij nog naast Boezjinsky. En aangezien hij eerder
in het toernooi veel plusjes had verzameld plaatste hij zich voor de
finale.
In groep B was de strijd om de eerste plaats minder spannend. Maar
net als in groep A viel er veel moois op de borden te bewonderen.
Alexander Georgiev was in deze groep
een klasse apart en werd met 11,02 punten onbedreigd winnaar. De strijd om
de tweede plaats was veel spannender.
De Oekraïner Yuriy Anikeev eiste door
1.	Alexander Georgiev
enkele plusjes meer dan Pim Meurs,
2.	Alexander Schwarzman
Jean Marc Ndjofang en Kees Thijssen
3. Yuriy Anikejev
de tweede plaats op. Pim kan terugkij4.	Edvard Boezjinsky
ken op een sterk gespeeld toernooi en
5.	Guntis Valneris
zou de hoogst eindigende Nederlander
6.	Pim Meurs
worden.
7. Jean Marc Ndjofang
8. Hans Jansen
De finale tussen de twee Alexanders
9. Kees Thijssen
kende een spannend verloop met een
10.	Ron Heusdens
verrassende ontknoping. Schwarzman
11.	Ben Provoost
nam een dure dam, Georgiev counterde
12.	Boudewijn Derkx
sterk en wist steeds meer schijven te ver13.	Nicolai Guljajev
overen. Alexander Schwarzman zocht
14.	Aleksej Domchev
lang naar een volkomen gelijkwaardige
15.	Roel Boomstra
remise, hij deed er zo lang over dat zijn
16.	Martijn Rentmeester
vlag viel. Daardoor mislukte weer zijn
missie om Goes op zijn naam te schrijven. Yuriy Anikejev behaalde de
derde plaats door een puntenzege op de Europese veteranenkampioen
Boezjinsky.

< Eindstand >

pagina 22 Het Damspel < september 2008 >

Zwitserse groep

In de open groep waren er 66
deelnemers die volgens het Zwitsers
systeem acht ronden afwerkten. Het
deelnemersveld bestond voor een
derde deel uit Russische deelnemers.
Uit Jakoetsk was een grote groep
talentvolle jeugd aanwezig. De meesten van hen hadden meegedaan aan
het Europees jeugdkampioenschap
in Polen.

Nicolai Nikanorov

De nog maar tienjarige Ayal Gerasimov groeide uit tot de smaakmaker van het toernooi. Niet alleen omdat hij nauwelijks met zijn hoofd
boven de tafel uitstak, maar ook door zijn spel. Hij liet menig gerenommeerd tegenstander in het zand bijten. Als aanmoedigingsprijs ontving
hij een dambord uit handen van de wereldkampioen, tegen wie vertelde dat zijn foto ook nog wel eens op het dambord komt.

< Top 10 Zwitserse groep >
1.	Andrej Kalmakov
2.	Nicolai Nikanorov
3.	Irena Platonova
4. Henk Kleinrensink
5.	Matrena Nogovitsyna
6. Jan v.d.Weteringh
7.	Anton Schotanus
8. Derk-Jan Riesthuis
9.	Alexandr Safonov
10.	Nicolai Kytchkine
en Anton Permyakov

8 - 14
8 - 12
8 - 12
8 - 11
8 - 11
8 - 11
8 - 10
8 - 10
8 - 10
8 - 10

De eerste prijs ging naar Andrei
Kalmakov, hij was duidelijk een
maatje te groot voor de rest. De
tweede plaats ging naar Nikolai
Nikanorov die Irena Platanova
op weerstandspunten voorbleef.
Tussen al het Russische geweld
hield Henk Kleinrensink uit
Wageningen zich voortreffelijk
staande. Hij eindigde als vierde
voor Europees juniorenkampioene Matrena Nogovotsyna en Jan
van de Weteringh. De Tholenaar
werd daarmee de eerste Zeeuw.

Bij de prijsuitreiking maakte
Pieter Hildering bekend dat hij ook de komende twee jaar dit toernooi
sponsort. Noteert u alvast de datum voor volgend jaar: 3 tot en met 8
augustus 2009

Darya Tkachenko nieuwe wereldkampioene
Van 12 tot 29 juni werd een match gespeeld om het
wereldkampioenschap dammen voor vrouwen. Deze
match ging tussen titelhoudster Tamara Tansykkuzhina
uit Rusland en uitdaagster Darya Tkachenko uit
Oekraïne. Er werden drie sets gespeeld van vier
partijen. De eerste set vond plaats in Dneprodzerzhinsk
en de laatste twee sets in Ufa. Een set bestond uit 4
partijen en mocht er na die partijen geen beslissing
zijn gevallen, dan moest die tot stand komen door
een barrage met versneld tempo. Tkachenko (links
op de foto) won de eerste set na een barrage.
Vervolgens wist ze de tweede set te winnen ‘in de
reguliere speeltijd’, het werd 5-3 in het voordeel van de
Oekraïense. Hiermee was Tansykkuzhina onttroond als
wereldkampioene bij de dames, want de achterstand
van 2-0 in sets was inmiddels onoverbrugbaar
geworden. In de derde set, enkel gespeeld voor
de statistieken, won Tkachenko weer met 5-3.
De eindstand in sets was dus 3-0 voor de nieuwe
wereldkampioene Darya Tkachenko.

he a d e r
internationaal
damnieuws

arjen timmer

Zie voor de partijen
http://toernooibase.kndb.nl/.

Flanders Cup
Op 29 juni werd in Heule (België) voor de derde keer
het toernooi om de Flanders Cup gespeeld. Dit is het
enige blitztoernooi in België met als organiserende
damvereniging WDC Heule. Er verschenen maar liefst
82 deelnemers achter de borden. Het toernooi bestond
uit een voorronde gevolgd door finalegroepen van
tien deelnemers. In de voorronde werden 10 partijen
gespeeld volgens Zwitsers systeem. Sneldamspecialist
Anton van Berkel ging als eerste door naar de A-groep,
maar hij kon deze prestatie niet herhalen in de sterk
bezette finale. Er deden in deze finale twee grootmeesters mee: Jean-Marc Ndjofang uit Kameroen en Ma-

Minsk 2008
Diagram 1
I. Mikhalchenko –
A. Ivanov

codou N’Diaye uit Senegal. Iedereen speelde één keer
tegen elkaar en uiteindelijk mocht Leopold Sekongo
zich kronen tot ‘open damkampioen van Vlaanderen’.
Hij bleef Ndjofang en Van Berkel in de eindstand van
finalegroep A voor.
Die eindstand zag er als volgt uit: 1. Leopold Sekongo
9-14; 2. Jean-Marc Ndjofang 9-13; 3. Anton van Berkel
9-12; 4.Thomy Mbongo 9-12; 5. Zainal Palmans 9-9; 6.
Desiré Ndjib 9-8 ; 7. Macodou N’diaye 9-8 ; 8. Gilbert
Babo 9-5 ; 9. Adiatu Ibrahim 9-5; 10. Hein De Cokere
9-4. Winnaar B-groep: Frits Luteijn 9-17; Winnaar Cgroep: Jan-Ekke de Vries 9-16.

Van 28 juni tot 6 juli werd het damfestival van Minsk, de hoofdstad van WitRusland, georganiseerd. In de hoofdgroep deed één Nederlander mee: Cor van
Dusseldorp. In een zeer sterk gezelschap van 10 deelnemers eindigde hij op een
verdienstelijke vijfde plaats, nog voor de Wit-Rus Evgeni Watoetin (die in het
onderlinge duel werd verslagen). Voormalig jeugdwereldkampioen Artem Ivanov
werd winnaar door Andrei Tolchikov, Yuriy Anikeev en Andrej Kalmakov één punt
voor te blijven. In de achtste ronde legde Ivanov de basis voor zijn eerste plaats
door prachtig te winnen van Ihar Mikhalchenka, zie diagram 1.
Na 30. 43-39? van Ihar Mikhalchenka sloeg de latere toernooiwinnaar Artem Ivanov
fraai toe via 30…26-31! 31.37x17 8-12 32.17x19 18-22 33.27x18 9-13 34.18x9 3x42
35.38x49 20x47!.
Eindstand in de hoofdgroep: 1. Artem Ivanov 9-11; 2. Andrei Tolchikov 9-10; 3.
Yuriy Anikeev 9-10; 4. Andrej Kalmakov 9-10; 5. Cor van Dusseldorp 9-9; 6. Evgeni
Watoetin 9-9; 7. Aleksej Domchev 9-9; 8. Raimonds Vipulis 9-8; 9. Ihar Mikhalchenka
9-8 ; 10. Sergei Nosevitch 9-6. Winnaar van de tweede groep werd de Wit-Russische
Irina Pasjkevitch.

Parthenay 2008
Van 14 tot 18 juli werd in Parthenay (Frankrijk) een internationaal damtoernooi georganiseerd. Er werden 7 rondes gespeeld volgens het Zwitserse systeem met in totaal 31 deelnemers. De enige grootmeester in dit gezelschap,
Jean-Marc Ndjofang, maakte zijn favorietenrol waar door het toernooi te winnen met 13 punten uit 7 wedstrijden. Tweede werd de Fransman Oscar Lognon op één punt achterstand. Weer een punt minder, 11 dus, verzamelde de Nederlander Martijn Vissers die daarmee fraai derde werd. Hij hield daarmee bijvoorbeeld de sterke Fransen
Serge Minaux en Nicolas Guibert achter zich. Meer informatie vindt u via de toernooiwebsite: http://dammeur.fr/
Parthenay2008/sommaire/resultats.html
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zetje schrap!

Opgaven serie 25:

Het Nederlands Kampioenschap pupillen
Alex mathijsen
Lange Hezelstraat 113
6511 CG Nijmegen
alex@kndb.nl

Zoals jullie in het vorige nummer van Het Damspel hebben kunnen lezen is Arwin Lammers de nieuwe kampioen
van Nederland bij de pupillen. Tijdens dit toernooi werden de meeste partijen beslist door een combinatie. In deze
serie krijg je daarvan een aantal voorbeelden te zien. In diagram 289 t/m 297 wordt na de aangegeven foutzet
toegeslagen met een directe combinatie. Bijzonder zijn de laatste drie diagrammen. In deze standen wordt de winst
op een leuke manier afgedwongen!

Spelregels voor de
laddercompetitie:
• Inzenden voor 5 oktober
anders tellen je oplossingen niet mee.
• Je kunt inzenden per
e-mail of per brief.
• Schrijf je naam bij je
oplossingen.
• Noteer de volledige oplossing, dus niet alleen de
eerste zet!
• Een correcte bijoplossing
wordt beloond.
• De prijswinnaars beginnen weer onderaan de
ladder.
• Als je drie keer achter
elkaar niet meedoet,
val je van de ladder. Je
behaalde punten blijven
wel geldig en tellen bij
je volgende inzending
gewoon mee.
• Als je een sterretje achter
je naam hebt, wordt het
tijd dat je weer eens wat
opstuurt.

Diagram 289

Diagram 290

Diagram 291

Diagram 292

30-25?

14-19?

38-33?

48-43?

Diagram 293

Diagram 294

Diagram 295

Diagram 296

2-7?

20-25?

30-25?

31-26?

Diagram 297

Diagram 298

Diagram 299

Diagram 300

Wit wint

Wit wint

Zwart wint

De ladderstand
151 punten: Niels Verboon
145 punten: Dirk-Jan Dekker en Timon Stolk
143 punten: Joris Ketelaars
140 punten: Simon Verstegen *
139 punten: Johan Ottens *
135 punten: Martijn de
Leeuw
133 punten: Jaco Hardenbol en Corné Leeuwestein
131 punten: Gerwin Schimmel
128 punten: Steven Manders *
127 punten: Larissa Schimmel
123 punten: Arwin Lammers en Harmjan Lammers
121 punten: Dennis de Wit
120 punten: Jannes Krom-

hout, Laura Timmerman,
Aswin Witte
119 punten: Tom Janmaat *
117 punten: Kaspar Heijnen *
116 punten: A. Finders
113 punten: Bas van Berkel *
108 punten: Jesse van Beek
*
100 punten: Casey van
Beek *
98 punten: Elle Straatman
96 punten: Alex Ketelaars
en Arie v.d. Weteringh
94 punten: Roel van der
Hek en Jan Langeveld
93 punten: Bart Turkenburg
92 punten: Thomas van
der Klis
90 punten: Lisa Aleven
84 punten: Sanne Hoksbergen
75 punten: Anna Kosters en

Patrick van der Vlist
74 punten: Gérard Straatman
73 punten: Mara Langeveld
72 punten: Wout Aleven en
Folkert Jansen
71 punten: Marco de
Leeuw
70 punten: Maaike Kamer
62 punten: Jan Groenendijk
58 punten: Jasper Verhoef
57 punten: Rutger Oskam
54 punten: Benjamin Guicherit, Anne Molenaar,
Hugo Molenaar, André de
Raad
52 punten: Wesley Lichtendonk *
51 punten: Ismaël Moorrees
* en Rafaël Moorrees *
49 punten: Henk Jongbloed

14-20?
Oplossingen serie 24
277. 1.38-32 27x38 2.39-34 30x28 3.42x4
278. 1.27-21 16x38 2.29-24 19x28 3.42x15
279. 1.28-23 18x40 2.39-34 40x29 3.38-33 28x38 4.37-31
26x28 5.43x1
280. 1.34-30 24x35 2.33-29 23x34 3.39x30 35x24 4.28-23
18x29 5.38-33 29x38 6.37-31 26x28 7.43x1 Bijoplossing 1: 1.27-21 26x17 2.28-22. Bijoplossing 2: 1.34-30
24x35 2.33-29 23x34 3.39x30 35x24 4.27-21 26x17
5.28-22
281. 1.34-30 24x44 2.25-20 15x24 3.32-27 21x34 3.50x6
282. 1.40-34 30x39 2.28-22 18x29 3.44x22
283. 1.28-22 17x39 2.37-31 26x28 3.30-24 20x40 4.35x11
284. 1.34-30 24x35 2.37-31 26x39 3.27-21 16x27 4.38-32
27x29 5.44x2
285. 1.37-31 26x37 2.38-33 29x38 3.30-24 19x30 4.28x10
15x4 5.25x34 37x28 6.43x1
286. 1.32-28 21x32 2.24-20 25x14 3.34-30 35x22 4.32x10
287. 1.34-29 23x34 2.40x20 14x25 3.37-31 26x37 4.28-23
18x27 5.41x5
288. 1.34-29 19x30 2.29-24 30x19 3.28-23 18x38 4.37-31
26x28 5.43x1 Bijoplossing: 1.45-40 19x30 2.27-21
16x29 3.34x5
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Brunssum Open prooi
voor Steven Wijker
48 punten: Soegriem
Boedhram, Victor Elgersma,
Koen van Zon
47 punten: Bertus Scheer
46 punten: Martijn van
IJzendoorn
44 punten: Wilco ten
Caat *
40 punten: Sander Beltman *
39 punten: Alex Moorrees *
37 punten: O. Zeeman
36 punten: Rick Hartman, Dirk van IJzendoorn,
Michelle Kway, Mark
Looman, Jasper van
Meerten, Daymian van
Sommeren,
Sil Spieard, René Veenbrink, Luka Wissink
35 punten: Lucas Veldhuizen
34 punten: Ron ten Caat
* en Melanie Voskuil
29 punten: Petra Wessels
25 punten: Henri Beverdam en Raoul Bruens
24 punten: Anne Schippers
23 punten: H. Groeneveld, Win-Sie Hau, Thijs
Verboon
19 punten: John B.
Reade
14 punten: Sjaak ten
Caat * en Ivar Jansen
13 punten: Ruth Scholten
en Daniel Wilbrink
12 punten: Lotte Aleven,
Dennis Bos, Evie Bouter,
Stan Brink, Winkit Hau,
Michelle de Jong,
Arie van der Knaap,
Niels van der Kroef,
Tim Vermeulen, Wopke
de Vries, Thimo
Werkman, Tom Westhof
11 punten: Joep Kerkhoff, Timo Kuipers, Niels
Weel
9 punten: Vince van der
Wiele
8 punten: Delano
Boedsingh * en Remco
Krijgsman *
5 punten: Marielle de
Visser *

De 31e editie van het Brunssumdamtoernooi kreeg in de persoon van Steven
Wijker een verdiende, maar geheel onverwachte winnaar. Niet de torenhoge
favoriet, grootmeester Kalmakov, maar de 23-jarige dammer uit Heerhugowaard
ging dit jaar met de hoofdprijs aan de haal. De toernooiwinnaar verzamelde
uit negen partijen maar liefst vijftien punten, waarbij wel moet worden
aangetekend dat hij de als tweede geëindigde Kalmakov niet ontmoette.
Tot en met de zevende ronde had Theo Schippers de
beste papieren voor de eindzege, maar door een overwinning van Wijker op Monteba in de voorlaatste ronde
werd eerstgenoemde ineens koploper. In de slotronde
zette hij de toernooizege luister bij door een combinatieve winst op Irina Platonova. Andrey Kalmakov legde
uiteindelijk beslag op de tweede prijs. Theo Schippers,
die na ruim twintig jaar weer op de Brunssumse deelnemerslijst prijkte, werd fraai derde.
Het toernooi werd dit jaar gespeeld in de Brunnahal, een
sporthal gelegen in het centrum van Brunssum. Iedereen
was vol lof over de mogelijkheden die deze locatie de
dammers biedt. Wethouder Janssen zegde tijdens de sluiting van het toernooi toe dat de dammers de komende
drie jaar ook nog van deze fraaie locatie gebruik kunnen
maken.
Het toernooi trok dit jaar 102 deelnemers. Helaas telde
het deelnemersveld slechts één grootmeester en één
internationaal meester, maar de aanwezigheid van de
damgroepen uit Wageningen, Alblasserdam en Culemborg zorgde voor zoveel jeugdige inbreng, enthousiasme
en strijdlust, zodat het toernooi mede daardoor een
geweldig succes werd. In de verschillende subklassementen werd er tot de laatste zet fel geknokt voor een
goede klassering. De hoofdprijzen in de subklassementen
gingen dit jaar naar Jannes Kromhout (pupillen), Feroz
Amirkhan (aspiranten), Niek Smeitink (junioren), Irina
Platonova (dames), Anton Schotanus (senioren), Theo
Schippers (Limburgers) en Tom Henriquez (rating).

Steven Wijker

De schrijvende lokale en
regionale media lieten zich
dit jaar niet onbetuigd.
Radio- en tv-zender L1
verzorgde vanuit het speellokaal zelfs een twee uur
durende live-uitzending.
Zie ook: www.brunssumdamtoernooi.nl

Eindstand
1. S. Wijker
2. A. Kalmakov
3. T. Schippers
4. R. Pierre
5. I. Tschartoriiski
6. P. Wijninga
7. M. Monteba
8. I. Platonova
9. L. Oudenes
10. J. Bos

15 pt
14 pt
14 pt
14 pt
13 pt
13 pt
12 pt
12 pt
12 pt
12 pt

De prijswinnaars zijn
Niels Verboon,
Dirk-Jan Dekker en
Timon Stolk. Van
harte gefeliciteerd! Het
prijsje krijgen
jullie binnenkort
toegestuurd.
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Uw advertentie op deze plek?
http://damspel.kndb.nl
of
secretaris@kndb.nl

Ook van plan naar Rusland te gaan?
Regel je visum online!

Met Bennink gaat ‘t ú goed!

Eenvoudig en goedkoop

-BOHBBOHFLPOEJHE 
OVFJOEFMJKLWFSTDIFOFO
Ga naar www.visumvoorrusland.nl
020 - 676 61 68
Postbus 20553
1001 NN Amsterdam
aanvraag@visumvoorrusland.nl

5PO4JKCSBOETµ
)FOL4NJU 
NJKOMFFSNFFTUFS
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&FOQPSUSFU JOQBHJOBµT 
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CFUFLFOJTJTHFXFFTUWPPSEF
BVUFVSFOEJFOTWPSNJOHBMT
EBNNFS.FUPOEFSNFFS
JOUFHSBMFQBSUJKBOBMZTFT
XBBSWBOQBSUJKFOUVTTFO
MFFSNFFTUFSFOMFFSMJOH 
BGXJTTFMFOELPSUFFO
MBOHFSFGSBHNFOUFO
SVCSJFLFOWBO4NJUJO
IFUEBHCMBE5SPVX  
WBOFJHFOUJKETFBOOPUBUJFT
WPPS[JFO
²4JKCSBOETµNFFTUQFSTPPO
MJKLFCPFL³ BMEVT+PIBO
#BTUJBBOOFUPQIFUPNTMBH

(VisumVoorRusland is onderdeel van Russia Travel)

KNDB-Bondswinkel
www.kndb.nl
Damwerkboeken

6LVOU)FOL4NJU NJKOMFFS
NFFTUFSFOJOTQJSBUPSCFTUFMMFO
EPPS e   e WFS[FOE
LPTUFO e  PWFSUFNBLFO
PQCBOLSFLFOJOHOVNNFS
UFOOBNFWBO
²5PO4JKCSBOET%BNCPFLFO³
(FMJFWFVXOBBN BESFTFOQPTU
DPEFEVJEFMJKLUFWFSNFMEFO

Als vervolg op de drie bekende
werkboeken met eenzetters van
Tamme van der Let, heeft Leen de
Rooij speciaal voor de beginnende
jeugd drie damwerkboeken
geschreven. Elk deel telt 600
oefeningen. In ‘Tweezetters’ zijn
de oplossingen twee zetten diep
die moeten worden genoteerd,
in ‘Tientjes’ zijn de zetjes verpakt
in standen van tien tegen tien
schijven. In ‘Elfjes’ gaat het om
standen met wederzijds elf schijven. In ‘Een bord vol schijven’
van Mark Sanders wordt in 261 standen van wederzijds
zeventien tot twintig schijven geoefend in eenzetters en
tweezetters.
Deze werkboeken zijn zeer geschikt als extra oefenmateriaal
voor de beginnende dammer en dus ideaal voor elke (startende)
jeugdafdeling.
Alle werkboeken kosten vijf euro per stuk. Bij afname van vijf of
meer exemplaren vier euro per stuk. Deze prijzen zijn exclusief
verzendkosten.
Bestellen via www.kndb.nl of telefoon (026) 495 23 09.

fred ivens

Ook topdammers naar
de sportpsycholoog?!
Ik loop de laatste tijd te vaak tegen het onderwerp aan om het nog te kunnen negeren.
Sportpsychologie dus. Op de tv vertelde de Britse baanwielrenner Chris Hoy dat hij op jacht naar
Olympisch goud gebruik maakt van een sportpsycholoog. Wat hij ervan heeft geleerd? Gewoon je
eigen race rijden en je niet gek laten maken door je concurrenten.
In de krant onthult Mark van Bommel dat hij af wil van zijn stempel
als grootste rauwdouwer van de
Bundesliga. De sportpsycholoog
Philipp Laux is toegevoegd aan de
trainersstaf van Bayern München en
gaat de Nederlandse voetballer in
Duitse dienst leren minder vaak zijn
zelfbeheersing te verliezen. En laat
ik nu ook nog eens stomtoevallig de
van mijn vader geërfde ‘Mysterieuze
krachten in de sport’ in mijn boekenkast tegen komen. Dit beroemde
boek van Joris van den Bergh wordt
als de voorloper van de moderne
sportpsychologie beschouwd met onder meer de befaamde donderspeeches van Karel Lotsy voor de spelers
van het vooroorlogse Oranje.
Van deze breed-sportieve zijsprong
naar de bar van BowlingWorld Zuiderpark is dan nog maar een kleine
stap. Ik zat daar tijdens het DNC
Open NK met Ron Heusdens en Kees
Thijssen. Nu vind ik het soms lastig
om mijn rol als toernooidirecteur/
journalist/collega-dammer voortdurend gescheiden te houden c.q. mijn
gesprekpartner(s) duidelijk te maken
welke pet ik op dat moment op heb.
Vandaar dat ik u met enige terughoudendheid deelgenoot wil maken
van dit gesprek.

< Lemming >

Centraal stond mijn stelling dat ik
vond dat beide topdammers eigenlijk
eens een sportpsycholoog zouden
moeten raadplegen. Het is toch niet
normaal dat Heusdens zeven van de
tien partijen van Alexander Schwarzman verliest? De wijze waarop de
huidige Nederlandse titelhouder zich
in Den Haag door de wereldkampioen in het pak liet steken deed met

enige overdrijving zelfs denken aan
een lemming die feilloos de weg
naar de afgrond weet te vinden. Het
is een publiek geheim dat Heusdens
zich nogal laat afleiden door de
‘gekke bekken’ die Schwarzman
tijdens de partij regelmatig trekt en
dat kost – onnodig - punten. Kortom,
daar moet toch wat aan te doen zijn?
Het verhaal van Kees Thijssen is in
bijgaande diagramstand te vatten.
Het was op de door Kees zo gehate
dubbelrondige dinsdag en hij had er
al bijna tien uur opzitten. Hij dacht
en hij dacht en hij dacht, richtte zich
af en toe zuchtend en steunend op
en keek bijna wanhopig op zoek
naar enige hulp en bijstand om zich
heen. Uiteindelijk, met nog een
minuut of vier op de klok, bood
hij gedesillusioneerd remise aan.
Meteen schudde hij desgevraagd de
volgende briljante ontsnapping voor
de Westlandse pitbull uit zijn mouw:
33-39 4-22 39-43 22-6 43-49 31-27
49x21 37-31 26x37 6-17 en miraculeus remise!
De vijfvoudige Nederlandse kampioen was zelfs niet eens meer in staat
om zijn tegenstander de (remise)
maat te nemen. Hij had al bijna
geen tijd meer (zo zie je maar weer
eens hoe relatief het begrip tijd is,
want voor bijvoorbeeld Jean-Marc
Ndjofang is het tijdnoodglas met vier
minuten nog half vól) en ‘ik zag het
niet meer, het bloed steeg naar mijn
hoofd en ik werd helemaal duizelig’.
Het was bepaald niet de eerste keer
dat Thijssen problemen ondervond
tijdens het spelen van twee partijen
per dag. ‘Ja, misschien moet ik toch
maar eens een sportpsycholoog raadplegen, al hik ik daar wel tegenaan’,

was de kern van zijn reactie tijdens
ons gesprek aan de bar. De 32-jarige
profdammer heeft kennelijk nog last
van de bekende vooroordelen. Zo zat
Ruud Gullitt volgens de media voor
het EK van 1988 regelmatig bij de
Rotterdamse haptonoom Ted Troost
op schoot., dat soort verhalen. Ach,
zweverig of niet, als het maar helpt.
Het gaat bij topsport toch om de
details?!

< Burn-out >

Zelf weet ik er ‘alles’ van, na een
burn-out in 2000 gevolgd door een
sessie van negen maanden groepstherapie. Ik zeg altijd dat ik daar
mijn eigen gouden Olympische medaille heb verdiend met het afleren
van verkeerde ingesleten patronen
en het aanleren van nieuwe, meer
doelmatige patronen en ben daar
enorm van opgeknapt. Na een halfjaar vroeg een collega me, zonder
naar mijn welzijn en welbevinden te
hebben geïnformeerd: ‘Wanneer ga
je nou weer eens werken?’ Op dat
moment had ik het toch wat eenvoudiger gevonden als ik een gebroken
been had gehad.

Diagram 1
Peter v.d. Stap

Kees Thijssen

Om naar Heusdens en Thijssen terug
te keren, het is niet gek als jullie naar
een sportpsycholoog stappen. Sterker
nog: jullie zouden wel gek zijn als
jullie het niet deden. Niemand minder dan bondscoach Rob Clerc is jullie
in deze al lang geleden voorgaan.
Mede dankzij de hulp van Ferdi Oyen
mocht hij zich acht keer nationaal en
vier keer de mondiale nummer twee
noemen. Alleen wereldkampioen
worden, dat is niet gelukt. Had ie
ook maar bij Troost op schoot moeten gaan zitten.
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eindspel

Het eerste persoonlijke wereldkampioenschap

eindspelcompositie - 8

Johan Bastiaannet
Orteliusstraat 147 hs
1057 AX Amsterdam
fmjd.office@worldonline.nl

Na in aflevering 7 volop
aandacht geschonken te
hebben aan de prestaties
van de Franse deelnemers
Patry en Rezel, wil ik in
deze aflevering laten zien
hoe het de Oekraïners in
categorie B is vergaan.
Liefst vier van hen zagen
hun werkstukken geklasseerd worden, niettemin
zal ik hier de inzendingen
van Vasily Moeliar (twee
nogal magere constructies)
en Alexander Katjoecha
(een best aardig eindspel)
onbesproken moeten
laten.
Michail Fjodorov (1950) – ik
weet niet of hij familie is
van Boris Fjodorov (1941),
de huidige wereldkampioen problematiek –
reikte met zijn creaties
niet verder dan de 19e
en 20e plaats in categorie
B. Ziehier bij wijze van
opwarmertje diens tweede
eindspel:
Diagram 1
M. Fjodorov, Oekraïne
Categorie B, 20e plaats

1.41-47! 34-39
Plakken met 1…34-40 baat
zwart al evenmin: 2.47x26!
40x49 3.32-27 +.
En indien 1…16-21 2.47x3
21-26 3.3x21 26x17, dan
4.32-27 met tweevoudige
oppositiewinst.
2.47x21! 16x38 3.44x42 +.
Een leuke, maar ook weer
niet bijster originele ‘eenzetter’. Dat weerspiegelt
zich dan ook in de score:
49-25-22 (De Bruijn-Mackevicius-Sjkloedov).
Bepaald meer indruk op

de jury - en ook op mij
- maakte het werk dat
Vjatsjeslav Trofimenko inzond voor categorie B. Dat
geldt met name voor het
tweede eindspel dat ik hier
van hem laat volgen. Want
het eerste is aanzienlijk
bescheidener van opzet en
uitwerking:
Diagram 2
V. Trofimenko, Oekraïne
Categorie B, 16e plaats

1.47-42 32-38
De dreiging gewoon
toelaten verliest natuurlijk
op slag: 1…21-26 2.42-38
32x43 3.48x9 +. Een wat
serieuzer alternatief vormt
dan ook 1…15-20. Maar
dan beslist 2.48-43! 21-27
3.43-49! 14-19 (of 3…2024 4.42-38 32x43 5.49x31
met algehele liquidatie
van zwart) 4.42-38 32x43
5.49x25 27-32 6.25-20 32-37
7.20-47 met winst door
oppositie.
2.42x33 21-27
Op 2…21-26 had de auteur
de volgende eenvoudige
winst gepland: 3.33-29
14-20 (op 3…15-20 kan
al 4.48-37 +) 4.48-42 +.
Maar mijn digitale hulp
laat genadeloos zien dat
het ook nog anders kan:
3.48-25 14-19 4.25-30 19-23
5.30-48 (sneller dan 5.30-43
23-28 6.33x22 26-31 7.43-32
enz.) +.
3.33-28! 15-20
Hoewel de winstvoering
na elke zet met schijf 14
verre van eenduidig is en
hierdoor in wezen niet
bijdraagt aan de artistieke
waarde van het geheel, is
het zeker nodig er hier één
aan te geven:
1) 3…14-19 4.48-30! 19-23
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5.28x19 27-32 6.30-48 32-38
(op 6…15-20 7.19-13 of
7.48-42 enz. +) 7.19-13/14
+.
2) 3…14-20 4.48-25! 20-24
5.25-9 24-30 6.9x31! 30-34
7.31-48 34-40 8.48-39 40-45
9.39-50 en wit wint zoals
hij wil.
4.48-25! 27-31 5.28-23 3137 6.23-19 +.
Een vrij overzichtelijke
strijd van vier zwarte schijven tegen witte dam plus
schijf die bij geen van de
juryleden het hart merkbaar sneller deed kloppen.
De score getuigt daar ook
van: 38-35-34.
Nu het tweede eindspel
van Trofimenko, een zogenaamd Blankenaartje dat
zonder meer als het hoogtepunt van deze aflevering
mag worden beschouwd
en uw aandacht dan ook
ten volle verdient. Al
betreft het hier zeker geen
eenvoudige eindspelkost…
Diagram 3
V. Trofimenko, Oekraïne
Categorie B, 5e plaats

Waar wit zijn derde dam
moet halen, is natuurlijk
evident:
1.8-3 25-30
Vluchten naar veld 48
verliest vrijwel op slag:
1…25-48 (?) 2.3-25 48-37
3.38-42 37x48 4.45-34 +.
Dus vormt 1…25-39 in wezen het enige volwaardige
alternatief voor de tekstzet. Maar daarop speelt wit
de krachtzet 2.45-12! en
verder:
1) 2…39-50 2.38-33 +.
2) 2…39-28 3.38-21! +.
De eerste maal dat wit

combineert op een van de
beide zwarte randschijven.
3) 2…39-48 en nu winst
door 3.3-25 enz. of nog
sneller: 3.38-42 48x37 4.1221 +.
4) 2…39-30 3.38-16! en nu
nog:
4.1) 3…30-19 4.3-8 30x2
5.12-7 met damafname en
winst.
4.2) 3…26-31 4.16-11! 6x8
5.3x25 +.
Ditmaal fungeert schijf 6
als dankbaar combinatieobject.
4.3) 3…30-48: zie hoofdvariant!
2.38-16!
In verband met de dreiging
3.3-8, 4.45-7 moet de
zwarte dam meteen weer
de diagonaal 2/35 verlaten.
2…30-48!
Na 2…30-25 kan wit zich
naast de vlotte winst door
3.45-29 enz. zelfs nog de
treuzelzet 3.16-38 veroorloven…
3.45-29!
Op straffe van onmiddellijke afname van zijn dam
moet zwart nu met schijf 6
of 26 spelen.
3…26-31
Indien 3…6-11, dan 4.16x2!
en nu:
1) 4…26-31 5.2-30 48x25
6.29-20 25x14 7.3x20 31-37
8.20-47 +.
2) 4…48-31 5.3-21! 26x17
6.29-12 17x8 7.2x36 +.
Van deze beide loepzuivere
varianten verleent de puur
combinatieve tweede nog
het meest kleur aan het
geheel.
4.3-25 48-37
Hier heb ik maar te respecteren dat de auteur het
volgende vlijmscherpe verloop juist niet tot hoofdvariant uitgeroepen heeft:
4…6-11 5.16x7! en nu:
1) 5…31-36 6.29-34 48x30
7.25x48 36-41 8.48-37
41x32 9.7-29 32-37 10.29-47
met winst door oppositie.
2) 5…48-37 6.29-42 37x48
7.7-34 48x30 8.25x26 en
zwart is niet meer.
Voor de volledigheid nog
een variantje dat ook

tot de auteursoplossing
behoort: 4…31-36 5.29-34
48x30 6.25x48 36-41 7.4837 +.
5.29-42 37x48 6.16-43
48x30 7.25x26 +.
In deze onzuivere slotstand is schijf 6 natuurlijk
volmaakt kansloos tegen
de witte dam.
Een indrukwekkende
constructie die met recht
als één der beste van
categorie B mag worden
beschouwd, ook volgens de
jury getuige de score: 6580-57. Voorts vormt ze een
belangrijke aanwinst voor
het genre van drie witte
dammen tegen zwarte
dam plus één of meer
zwarte schijven - schijf 8
kan immers vervangen
worden door een dam op
3 en dam 38 verplaatst
naar veld 27 of 49! Helaas
voor Trofimenko was zijn
optreden in de categorieën
A en C dermate zwak dat
hij dit maar ten dele kon
compenseren met zijn
topprestatie in categorie
B. In het totaalklassement
werd hij weliswaar vierde,
maar het erepodium bleef
desondanks ver buiten zijn
bereik.
Vooruitlopend op het
tweetal eindspelen dat ik
in de volgende aflevering
onder de loep wil nemen,
bied ik de lezers hier een
luchtig eindspel ter oplossing aan.
Diagram 4
J. Bastiaannet oktober
2004

Wordt vervolgd

gelijk of ongelijk

Verliezen! Hoe doe je dat? Oorverdovend hard huilen? Alles en iedereen vervloekend? Smijten
met bord, schijven en klok? Spoorslags het pand verlaten? Roepen dat je er nu toch echt mee gaat
stoppen? Schreeuwen dat je toch al nooit kon dammen? Zeggen dat het maar een spelletje is en dat
het je allemaal maar matig tot weinig kan boeien?
Als ik aan zwaar aangeslagen ver
liezers denken moet, schiet mij
altijd de naam van Jeroen Goudt te
binnen. Jeroen kon in kampioenschappen van Nederland dramatisch
verliezen, om daar vervolgens niet
meer van bij te komen. Het rare
is: in die tijd (of nog?!) was hij een
uiterst succesvol wethouder. Ik meen
dat hij wel eens is gekozen tot CDApoliticus van het jaar in Overijssel.
Je zou zeggen: hij zal toch ook in de
politiek wel eens een nederlaag te
verduren krijgen? Blijkbaar helpt dat
niet veel.
Een recente nederlaag die er inhakte
bij mij was de nederlaag van Roel
Boomstra in het WK aspiranten 2007

in Frankrijk. Dat krijg je, ik kan nu
als speler verliezen maar ook als trainer... Roel Boomstra gaf in gewonnen stand al zijn stukken weg aan
zijn Mongoolse tegenstander, die
vervolgens wereldkampioen werd.
Ik heb tijden niet naar die partij
willen kijken, uit zelfbescherming.
Professioneel is dat natuurlijk niet.
Hoe moet het dan? Zeker in lange
toernooien is het wijs om een beetje
te weten wat je wel en wat je niet
doet na een nederlaag. Hoofddoel:
verder in het toernooi! Dus: toch
maar opnoemen wat er goed ging.
Ook: herhalen dat het toernooi nog
lang is en dat is ook zo, blijkt keer
op keer! De kunst is verder: hoe
de partij zo goed en zo kwaad af

te sluiten? In ieder geval niet uren
analyseren en in ieder geval niet nog
uren ‘s avonds doorklagen. De speler
(coach/ouder) moet zorgen dat het
analyseren en het klagen stopt.
Straks is er weer een ronde. Straks is
er weer een dag. Het kan nog. Het
kan bijna altijd nog. Het is waar
schijnlijk wijs om dit gedrag zo snel
mogelijk aan te leren. Als je zo oud
bent als ik, dan is het moeilijk.

johan krajenbrink
piet heinstraat 45
6512 GS Nijmegen
(024) 360 38 05

Dit onderwerpje schoot me te
binnen voor mijn partij tegen
Guntis Valneris in het toernooi van
Nijmegen. Dat was geen best teken.
Hoe het is afgelopen? Ik heb remise
gespeeld. Ik denk dat dit stukje na
een nederlaag leuker was geweest.

Groet uit Texas
(Red.) De oplossingen behorende bij de galerij van Luciën Lebourg (zie Het Damspel van juni 2008) worden hier weergegeven door
Andreas Kuyken. Als toegift presenteert hij ook nog eens een prachtige miniatuur ter oplossing!
door Andreas Kuyken

Heeft u de winst voor wit
kunnen vinden in de composities van de Fransman
Luciën Lebourg? De drie
prachtstanden worden als
volgt ontleed:

Diagram 1

- Diagram 1: in een harmonieuze klassieke stand van
wederzijds vijftien schijven
forceert wit dam op bezet
veld met rondslag, om
uiteindelijk door oppositie
te winnen: 34-29! (25x34)
29x9 (3x14) -daar gaat
de kroonschijf- 40x29,
22-17! (21-26) of? 43-38,
45-40, 44-40, 28-23, 38-33,
32x3x48x15 (41-47) 35-30
(16-21) 30-24, 15x16 (6-11,
2x11) 46-41 +.

Diagram 2

Diagram 2a

- Diagram 2: schier vanuit
het niets, ontstaat er gedurende de ontleding een
volstrekt nieuwe witte formatie die de doorslag gaat
geven! Kijkt u maar: 44-40,
38x9 (3x14) 31-26! 49-43!
En zie diagram 2a. Slag
voor slag ontstaat ’ie nu,
de stootkolom 19/23/28:
23-19! 28x19, 32x23, 37x28
voila! 26-21! 19-13, 23x5x2
+ met een klassiek afspel.

Diagram 3

Diagram 3a
Zwart aan zet. Wit wint!

- Diagram 3: een waar
wonder voltrekt zich
hier na drie mysterieuze
inleidende zetten: 37-31!!
(26x48). [Op (26x28) wint
de dam 30-24! (20x29)
39-33 35x2 +.] 32-28!!
(23x32) en nu een stille zet:
30-25!!! En zie diagram 3a.
Ongelooflijk: zwart, met

een voorsprong van drie
stukken (en wel twee schijven en een volle dam!),
en ook nog eens aan zet
zijnde, staat onherroepelijk
verloren!!! Geïnspireerd
door Henri Cordier, aan
wie hij dit wonderwerk
dan ook heeft opgedragen,
vindt Lucien Lebourg de
absoluut enige zetting voor
dit fantastische thema: ‘de
noodlottige dam op 48’.
Geen enkele schijf kan op
een andere plaats terecht,
niets kan worden toegevoegd of weggelaten.
Waar grootmeesterschap!

Diagram 4
Andreas Kuyken

Als startsein voor de
nieuwe competitie een
nieuw, intrigerend miniatuur van eigen hand. Niet
berusten, als witspeler in
de omsingeling! Ook al
lijkt zwart zijn onevenwichtige centrum te hebben
gefatsoeneerd, kop op, er
geldt wel degelijk voor de
diagramstand: wit speelt
en wint! In de hoofdvariant door oppositie na
twaalf zetten. Succes!

pagina 29

problematiek

Zebrapaden: er loopt een streepje door
Leen de Rooij
Benonigaard 19
6831 BL Arnhem
L.de.Rooij@xmsnet.nl

In 1958 maakte ik een probleem met de stand: Zwart:
5,13,16,23,27,34,35,38. Wit: 15,20,21,25,26,32,43,48,49.
Wit wint door 10,40,40,34,43,21,21,34. Veel later (in 1969)
werd de stand gepubliceerd in het clubblad van Philips
Damclub. In 1958 schreef ik naast het probleem: “Zebrapad” vanwege de afwisseling van witte en zwarte schijven

op de diagonaal 16-49. Weinig kon ik toen vermoeden dat
de term 50 jaar later algemeen gebruikt zou worden voor
dergelijke standen. Problemen met “zebrapaden” worden
door de kenners niet erg gewaardeerd. Het zijn problemen waar ‘een streepje door loopt’. Het beginplaatje ziet
er niet prettig uit en het oog wil toch ook wat.

Diagram 1
A.D.van Mourik

Diagram 2
A.Wuijtenburg

Diagram 3
S.Korteling

Diagram 4
L.de Rooij

Diagram 5
B.Nuys, arr. A.D.v.M

Diagram 6
P.Kuijper

Diagram 7
S.M.van Eijk

Diagram 8
A.v.d.Stoep

Diagram 9
L.Faber

Diagram 10
J.G.A.Konings

Waarom maak je een probleem met een
‘zebrapad’? Een problemist schreef: “Zo kon
ik voldoende vrije tempozetten creëren”. Dat
klinkt leuk, maar het is net zoiets als een heel
aanrecht vol met spullen zetten omdat je moet
koken. Bij mijn vrouw moet je daarmee niet
aankomen.
Arne van Mourik weet op het motief dat hij
uitentreuren bewerkt heeft, tijdens wegwerkzaamheden een slag onderlangs naar 25 te
realiseren. Janus Wuijtenburg bekommert zich
doorgaans niet al te veel om de beginstand.
Na enkele meerslagen brengt hij een niet alledaagse eindslag op het bord. Bij het magnifieke

probleem van Siep Korteling (mij toegestuurd
door Arne van Mourik) let je niet meer op de
aanvangsstand. De ontleding is zo surrealistisch
dat elke gedachte aan een partij mag worden
vergeten.
“Wat een watjes”, dacht ik toen ik de standen
van de eerste diagrammen zag. Zebrapaden
met twee strepen, dat is geen kunst. Maak
dan liever een zebrapad waarmee je veilig
de overkant kunt bereiken. Diagram 4 toont
meerslagen en keuzemogelijkheden. Het is natuurlijk veel mooier als het zebrapad tijdens de
oplossing op het bord komt. Diagram 5, maar
vooral 6, tonen daarvan mooie voorbeelden.

Oplossingen serie mei 2008
1. (V.d.Boogaard) 21,27,40,37,29,5,2. Guerra. Na een paar mooie meerslagen,
waarbij 21 en 27 in de gordijnen gaan
hangen, eindigen we met het roemruchte Guerramotief, dat veelvuldig
door de vorige redacteur werd bewerkt.
2a. (De Ruiter) Eerst de rechterkant:
14,13,10,9,43,10,34,34
b. (Van Mourik) Nu de linkerkant:
461,39,7,8(32)3(317)26,37,33, enz.
	Er waren oplossers die begrepen hadden dat ook het totaalplaatje oplosbaar
was. Ik hoop niet dat mijn inleidend
praatje grond gaf aan deze misvatting, die sommigen bijna tot wanhoop
voerde.
3. (De Rooij) 39,22(27*)41,31,2,17,49
Sollen met twee zwarte dammen in
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zo’n dun standje, is altijd leuk. 39
en dan eerst 41 wint net niet. De
eindspeldatabase van Truus had mij
dat al duidelijk gemaakt, maar Jan
Uijterlinde werkte het verder uit:
439,42,22,2,17,49(11!)16(17)7(1822)34(21)=
4. (Condemi) 25,42,9,17,43,37. Men was
verrast door het peil van dit Italiaanse
product en men vroeg om meer.
5. (Wuijtenburg) 32(23*)29(45*)1,46,471(
50A)37,26. A(36)427(41)34,28(50)6.
	De auteur die bekend staat als een
gigant in het grove slaggeweld, verrast
ons hier met een subtiel stukje.
6. (V.d. Stoep) 32,21(47)1,6,20,40(29)
34,44. Ook hier verschijnen en verdwijnen in een kort tijdsbestek twee zwarte

Beide problemen zijn tweede publicaties. Onze
vorige eindredacteur bezondigde zich in zijn
jonge jaren (door mij daartoe aangezet) aan de
damproblematiek. Arne verbeterde een bijoplosbare zetting tot een aanvaardbare stand.
Op de diagrammen 7 t/m 10 ziet u gewone
problemen van auteurs die nodig in de etalage
gezet moeten worden. De oplossingen lijken
me niet zo moeilijk te vinden.
Oplossingen zie ik graag (in groten getale)
tegemoet, liefst voor verschijning van het
volgende nummer. Onder de oplossers wordt
een prijs van € 25 of een abonnement op De
Problemist verloot.

dammen.
7. (Kuijper) 304,23,7,2(26)42,34
Wat wil een oplosser nog meer? We
zien een mooie stand, meerslagen en
een dwangslag.
8. (Fermin) 13,283,7,38,24,2. Guerra
	Alles draait om de derde zet: een (misschien) onverwachte meerslag.
9. (Smedinga) 11,30,18,482,4,20(39)43!29
Wat een schitterend slotakkoord! Het is
niet te vinden in de probleemdatabase.
Tjepke, die tegenwoordig in zijn eentje
de Friese damproblematiek vertegenwoordigt, doet dit op waardige wijze.
10. (Wilsens) 27,19,28,32,33,29(44)39,8,
3,2. Guerra. Schitterend slagwerk, dat
allerwegen veel lof oogstte. Uijterlinde en Plat geven aan dat wit ook
kan beginnen met 19 en dat (46) dan
gedwongen is. Er is dus sprake van

zettenverwisseling. Flits zegt dat na
(23A) volgt: 19(46) en dan 8(46x3)16
met winst. A(13)4,27(19)40,8. Adam
speelt ook eerst 19, maar werkt dit
niet nader uit. Ik voel er niets voor om
dit fraaie probleem vanwege de zettenverwisseling bij het vuilnis te zetten.
Het onderstreept mijn pleidooi (in De
Problemist) om in sommige gevallen
zettenverwisseling toe te staan.
De prijs van € 25 werd gewonnen door
J.Plat uit Volendam. Gefeliciteerd.
Sommige oplossers zijn nu al nieuwsgierig
naar de ladder die in december geplaatst
gaat worden. Uijterlinde en Plat gaan
(na de meiserie) aan kop, onmiddellijk
gevolgd door Timmer. Blijven inzenden;
het bezoekersaantal loopt inmiddels weer
flink terug.

ek jeugd

Drie medailles voor
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Nederland heeft op het EK
jeugddammen in het Poolse Szczecin
drie medailles veroverd. Roel
Boomstra (15) scoorde goud bij de
aspiranten, Heike Verheul (15) brons
bij de aspirantenmeiden en Jan
Groenendijk (9) goud bij de welpen.

foto’s Magnus Budis en Marek Ptak

Bij de aspiranten maakte supertalent Roel
Boomstra zijn favorietenrol waar. Ook Heike
Verheul speelde samen met Karlijn Overes een uitstekend EK. Beide topdamsters
behaalden een score van twaalf uit negen.
Verheul eindigde met de hoogste weerstand op de derde plaats direct achter de
Witrussische zusjes Fedorova. Overes kreeg
een eervolle vermelding. Een nieuwe sensatie is Jan Groenendijk. Dit negenjarig talent
afkomstig uit de jeugdopleiding van WSDV
Wageningen veroverde op zijn eerste EK
goud in de categorie tot en met tien jaar met
de monsterscore van vijftien uit negen.
Bij het blitz behaalde Roel Boomstra ook de
eerste plaats. Frerik Andriessen haalde brons
bij de junioren. In de landencompetitie werd
Nederland tweede achter Rusland.

Website: http://www.mme2008.warcaby.pl/eng/

14
11
8

Meisjes aspiranten
1. Volha Fedarovich
Wit-Rusland
3. Heike Verheul 	Nederland
5. Karlijn Overes	Nederland
13. Esther van Muijen	Nederland

13
12
12
9

Jongens welpen
1. Jan Groenendijk 	Nederland
7. Jitse Slump	Nederland
15. Thijs Verboon	Nederland

15
11
9

Jongens aspiranten
1. Roel Boomstra	Nederland
6. Nick Hoving	Nederland
17. Michel Stempher	Nederland

14
11
9

Meisjes pupillen
1. Nurguyana Azarova	Rusland
4. Lotte Aleven	Nederland
8. Anna Kosters	Nederland
13. Denise van Dam	Nederland

16
12
9
9

Meisjes junioren
1. Matrena Nogovitsyna	Rusland
5. Mei-Jhi Wu	Nederland
11. Judith van Beek 	Nederland
19. Andrea Gutter 	Nederland

14
11
10
9

Jongens pupillen
1. Andrey Filimonov 	Rusland
6. Martijn van IJzendoornNederland
14. Arwin Lammers	Nederland
20. Gilles Yeung	Nederland

14
11
10
8

Jongens junioren
1. Andrei Tolchykau
Wit-Rusland
4. Zainal Palmans	Nederland
6. Frerik Andriessen	Nederland
7. Thijs Gerritsen	Nederland

14
11
11
11

Meisjes welpen
1. Angelina Popova 	Rusland
6. Michelle de Jong	Nederland
18. Tessa Aleven	Nederland
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Michel Stempher
aspirantenkampioen in
Wapenveld
door Eva Houtjes

Burgemeester Pijnenburg doet onder het toeziend oog
van organisator Erik Bakker de openingszet aan het
bord van Feroz Armikhan en Michel Stempher
Foto: Eva Houtjes

De liefde voor het spelletje achter de sport bleek eens temeer toen de deelnemers op vrijdagavond na twee lange
partijen nog spontaan deelnamen aan het sneldamtoernooi dat door Ons Genoegen georganiseerd was.

Het NK Aspiranten werd gehouden
van 14 tot en met 19 juli in Wapenveld.
Organisator was damclub Ons Genoegen.
Al enkele weken voor aanvang van het
NK werd in het gastenboek van de speciaal voor dit toernooi gemaakte website
door menig dammer naar het toernooi
vooruitgekeken. Op Hyves en op het
forum werden al voorzichtige voorspellingen gedaan wie er met de eer zou gaan
strijken.
Na het welkomstwoord door Erik Bakker,
jeugdleider van Ons Genoegen, was het
burgemeester Inez Pijnenburg die de jongelui van harte welkom heette in de gemeente Heerde, waar Wapenveld onder
valt. Ze verheugde zich over het feit dat
Ons Genoegen dit belangrijke toernooi
mocht organiseren en vond het geweldig
te zien hoe deze denksport zo onder jongeren leeft. Erik Bakker had daarna het
genoegen alle deelnemers voor te stellen
middels een korte introductie en een
door henzelf gekozen muziekje. Daarna
toog iedereen naar de speelzaal waar de
burgemeester de eerste zet deed op het
dambord van Feroz en Michel.
Na een spannende en sportieve strijd
voeren Michel en Nick op de finaledag de
lijst aan, waarbij Michel één winstpartij
meer heeft. Beiden moeten ze winnen!
Harmjan staat derde, maar kan nog door
Thijs worden ingehaald. Er wordt een
ware titanenstrijd gevoerd, met de spanning zoals het een NK waardig is.

Michel speelt
zijn laatste partij tegen
de veertienjarige Martijn,
die dit toernooi verrassend
sterk speelt en qua spel zeker niet
onder doet voor de zestienjarigen. Nick
speelt tegen Jesse. Op papier heeft Nick
daarmee een grotere kans op de titel dan
Michel. Maar dan weet Jesse er een remise uit te halen. Niet lang daarna breekt
Michel door en staat hij op winst.
De spanning in de analyseruimte is om te
snijden. Menig damliefhebber die daar
verzameld is staat voor het computerscherm te kijken en voorspelt wat Michel
van plan is. Dan komt de beslissende slag
en is de nieuwe Nederlandse Kampioen
bekend: Michel Stempher uit Kampen.
Speler bij damclub Ons Genoegen uit Wapenveld en SSS Kampen en in het nieuwe
seizoen bij de senioren uitkomend voor
DEZ/NGKZ uit Hattemerbroek.
NK aspiranten	 Pt
1	Michel Stempher
13
2	Nick Hoving
12
3 Harmjan Lammers
11
4	Thijs van den Broek
10
5	Sjoerd ten Brinke
10
6	Martijn de Leeuw
9
7 Feroz Amirkhan
8
8	Rik Verboon
8
9 Jesse van Beek
5
10 Derk-Jan Riesthuis
4

+	 1
0
2
0
0
2
1
0
0
2
2
1
1
0
0
0
0
1
1
2

Wie nog wil nagenieten van de partijen
en de foto’s: www.nkaspiranten2008.nl

De aspiranten voor aanvang van hun partijen.
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Het Nederlands kampioenschap voor aspiranten- en
juniorenmeisjes werd van
14 tot en met 19 juli in
Rijnsburg gehouden. Het
toernooi werd gespeeld
met speeltijd die gelijk lag
aan die van de Nationale
Competitie. Vandaar dat het
toernooi voor het eerst in
de historie zes dagen lang
duurde.
De meiden die ondergebracht
waren bij gastgezinnen en in
chaletjes op camping Koningshof hebben er een fantastisch
toernooi van gemaakt. Alle
ingrediënten die onze sport zo
mooi maakt waren aanwezig:
emotie, inzet, mooie aanvallende partijen, maar ook
blunders en de daarbij behorende emoties. Gegeten werd er
in een echte kookstudio annex
vergaderruimte bij een van de
sponsoren van dit toernooi en
ook was er ruimte om gezamenlijk aan wat nevenactiviteiten
deel te nemen.

Junioren:
1. Mei-Jhi Wu
10 pt
2.	Andrea Gutter
8 pt
3. Judith van Beek
7 pt
4.	Arfidah Beset
5 pt
	Brenda van Voorthuizen 5 pt
6. 	Mariska Bos
4 pt
7.Christel Hoeve
3 pt

it
de groep waa
gedeelte van
Het grootste
.
nd
ra
st
ordwijkse
uit op het No

Aspiranten:
1. Heike Verheul
2. Karlijn Overes
3.	Ester van Muijen
4.	Anna Kosters
5.	Lotte Aleven
6. Vivian Moorman
	Laura Timmerman
8. Vicky Andriessen

10 pt
10 pt
8 pt
8 pt
7 pt
5 pt
5 pt
3 pt

DamXL
www.damxl.nl voor aspiranten en junioren

Roel Boomstra Nederlands kampioen junioren

Zainal Palmans, Roel Boomstra en Richard Bos
vormen het podium.

Aspirant Roel Boomstra is Nederlands kampioen geworden tijdens het NK junioren.
Ondanks dat hij een leeftijdscategorie hoger
speelde, won hij op ruime afstand. Hij had
maar liefst vier punten voorsprong op zijn
achtervolgers. De strijd om de tweede plaats
was spannender. Maar liefst vier spelers
eindigden gelijk met dertien punten uit elf
wedstrijden. Zainal Palmans werd tweede
op basis van het aantal plusremises. Na een
barrage met Thijs Gerritsen werd Richard Bos
derde. Het toernooi werd van 9 tot en met 19
juli georganiseerd door damclub Witte van
Moort.

Eindstand NK junioren
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Roel Boomstra
Zainal Palmans
Richard Bos
Thijs Gerristen
Niek Smeitink
Frerik Andriessen
Jan van Dijk
8. Dave Bleeker
Casper Remeijer
10. Joppe Lemmen
11. Niek Kloppenburg
12. Bas van den Broek

17 pt
13 pt
13 pt
13 pt
13 pt
12 pt
12 pt
10 pt
10 pt
8 pt
6 pt
5 pt

Foto: westerhaardigitaal
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wk aspiranten

Het wereldkampioenschap voor aspirtanten werd van zondag 21 juni tot en met maandag 29
juni gehouden in Ufa, Rusland. Roel Boomstra, Thijs van den Broek en Michel Stempher deden
daar aan mee namens Nederland.

Roel Boomstra één van
de drie wereldkampioenen
aspiranten
door Michel Stempher

Roel Boomstra
Foto Peter Derkx

Diagram 1
Thijs van den Broek

Nikolay Nikanorov
Thijs speelt hier in deze
stand 17-22. Nikanorov
dacht geniaal te zijn door
32-28. Thijs slaat meteen
in zijn val met 21x23 en
daarop volgde uiteraard
24-19 w+. Wat Thijs niet
gezien had is dat na 32-28
22x44 gewoon kan met
goede praktijkkansen!

Nederlandse deelnemers kenden niet een
geheel vlekkeloze eerste nacht. In die nacht
hadden de Russen namelijk de Nederlanders
geklopt bij het EK voetbal en dat zorgde voor gigantische herrie buiten. Na het verloren duel van Nederland in
het Europese voetbalkampioenschap kreeg Nederland op
het dambord revanchekansen tegen de Russen. Het bleek
echter een regelrecht drama te worden. Een catastrofe!!

Roel moest het opnemen tegen Shaybakov. Roel koos
voor een hekstelling strategie in deze partij. Zonder
heel grote fouten kreeg Shaybakov toch voordeel. De
Rus besloot toch maar een Afrikaanse dam te nemen in
de hoop dat het maar zou winnen. Roel leek echter wel
drieëndertig keer remise te kunnen maken, maar het
liep niet goed in zijn berekeningen. Shaybakov kon deze
Afrikaanse dam omzetten in een eindspel dat hij heel
behendig omzette in winst. 2-0 voor Rusland.
Thijs mocht het opnemen tegen de tamelijk onbekende
Rus Nikanorov. Deze speelde vrij agressief uit de opening
en verkreeg daardoor een aanval met voordeel. Er bleef
een dun, maar zeer goed standje over voor Nikanorov.
Aangezien Russen bekend staan om het feit dat ze
dunne standjes zeer goed kunnen bespelen leek er geen
houden aan voor Thijs. Maar Thijs is niet voor niets naar
Ufa gestuurd en hij verdedigde zich lang heel goed. De
partij ging verder en het voordeel werd steeds meer
geneutraliseerd. Erg knap tegen een Rus! De Rus wist
het tótáál niet meer op een gegeven moment en gaf er
pardoes twee(!) weg! Alleen het probleem met Thijs is
dat hij in ieder toernooi een Van den Broek momentje
kent: een totale misberekening of iets dergelijks. Hij
kon er namelijk op twee manier twee slaan. Op de juiste
manier kwam hij gewoon op meer dammen met zeer
goede praktijkkansen. Maar hij koos voor de onjuiste manier binnen twee seconden. Hierdoor verloor hij zelfs de
partij!!! (zie diagram 1 hiernaast).
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4-0 voor Rusland. Om de eer toch nog een beetje te herstellen moest Michel maar voor een punt zorgen tegen
Safonov. In een echte Stempher-Safonov partij (chaos,
chaos en nog een keer chaos) leek Safonov wel iets voordeel te krijgen, maar dit stelde allemaal niet veel voor en
het liep remise. Toch nog een erepuntje voor Nederland
maar het blijft een regelrecht drama. 5-1 ten onder gaan
tegen de Russen is en blijft zeer pijnlijk.
Het was echt een totale kansloze onderneming voor Roel
om nog kampioen te worden dachten we. Gezien de
Russen vrij makkelijke tegenstanders troffen en Roel het
moest opnemen tegen Thijs. Wij doen niet aan combines gelukkig, in tegenstelling tot de Russen vroeger en
de Polen bij het EK 2008, maar dat wisten we op dat
moment nog niet van de Polen natuurlijk. Nikanorov
won vrij eenvoudig van iemand die niet eens in de top-15
stond op dat moment en Shaybakov kwam niet verder
dan een remise tegen Silva. Thijs werd helemaal van het
bord geveegd door Roel. Michel had deze uitslagen gezien en dacht.. oh.. die Nikanorov zal wel kampioen zijn.
Michel moest zelf tegen een of andere Mongool met de
naam Tsogt. Michel kreeg het erg lastig tegen Tsogt. Op
het moment dat Tsogt gewonnen stond koos hij voor
een combinatie die schijfwinst opleverde voor Michel
met allebei een dam. In een eindspel (alle partijen waren
inmiddels al uit) speelde Michel een beetje ongeïnteresseerd door. Michel merkte ook wel op dat het ineens
opvallend druk was bij zijn tafel, maar had geen enkel
idee waarom. Op een gegeven moment zag hij dat Roel
met een rare beweging weg liep van de tafel. Na tien
minuten rekenen zag Michel ineens dat de door hem
berekende variant niet opging, maar een veel simpelere winst erin zat. Door deze overwinning kreeg Roel
evenveel weerstandspunten als Nikanorov en Shaybakov
en de reglementen waren volkomen onduidelijk hierin
wat er nou moest gebeuren. Er werd maar besloten om
gewoon te starten met het Blitztoernooi.
Nadat we twee rondes hadden geblitzd besloot de
arbitrage tot een barrage tussen Nikanorov, Shaybakov
en Boomstra voor de wereldtitel. Het hele Blitztoernooi werd tijdelijk gestaakt en er werd een hele ruimte
afgezet voor de barrage. Roel speelde zijn eerste twee
partijen in deze barrage remise en het was de beurt aan
Nikanorov en Shaybakov. Bij een overwinning van één
van deze spelers was het dus game-over voor Roel. Nikanorov kreeg langzamerhand wat voordeel. Tot overmaat
van ramp werd dit voordeel benut en mocht Nikanorov
zich wereldkampioen noemen. Net alsof het niets is ging
het Blitztoernooi hierna gewoon weer verder.
Daarna kwam het echte werk. Er kwam een mededeling
dat er protesten van Kamp Holland en Kamp Shaybakov
waren gekomen, omdat er in de reglementen duidelijk
staat dat er geen barrages zijn. Hierdoor werden Roel en
Aynur alsnog – samen met Nikanorov– wereldkampioen!!

Eindstand:
			

1 	Nikolay Nikanorov 	Rusland
.	Aynur Shaybakov	Rusland
.	Roel Boomstra	Nederland
8 	Michel Stempher	Nederland
12 	Thijs van den Broek	Nederland

Site WK: http://www.fmsr.ru/2008/wcc08eng.htm
Het volledige verslag van Michel Stempher is te lezen op
http://damspel.kndb.nl
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advertentie

‘IK?
EENwint
GROTE WINNAAR?’
Wie
er?
‘W
innen, verliezen,
natuurlijk is het lekker om te winnen en
slik je wanneer je verliest.
Toch gaat het bij mij om het
sporten zelf. Klinkt misschien cliché, maar ik ben
blij dat ik in een land woon
waar iedereen de kans
krijgt om te sporten. Niet
alleen door aandacht van
de overheid, maar vooral
met de financiële steun uit
een andere hoek. Neem
een organisatie als De

Iedereen
kan winnen

Lotto maakt het niet alleen voor
iedereen mogelijk om te sporten,
maar ook om te winnen. De
Lotto biedt elke dag kans op
 1.000.000. Op zaterdag zelfs

Lotto. Een groot deel van
hun opbrengst gaat rechtstreeks naar NOC*NSF,
die het weer verdeelt
onder de 72 aangesloten
sportbonden. Zo krijgen
bijvoorbeeld jongeren de
mogelijkheid om groot te
worden in een sport die ze
leuk vinden. Mooi toch?
Door deze belangrijke bijdrage van De Lotto kent de
Nederlandse sport steeds
meer jong talent. Dat vind
ik pas een grote winst!’

op een Jackpot van  4.000.000
of meer! En een beetje sporter
gaat natuurlijk voor de grote winst.
Waarmee je indirect de sport weer
steunt. En dat voor  1 per Lot.
www.lotto.nl
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Brink
Stan Brink
Pinky
interviewt Stan
Pinky interviewt
Op het zomertoernooi in Den Haag
lopen diverse jeugdspelers in
mooie helderblauwe shirts. Daarop
zie je een groot dambord en de
letters SNA. Wat is dat? Pinky gaat
op onderzoek uit.
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Op de foto achter van links naa
r rechts: Ritchie
Wijnker, trainer Nico Konijn, Mik
e Koopmanschap.
Vooraan Stan Brink.
ing, een clubkampioen die
Pinky weet genoeg. Mooie kled
rt, veel jeugdleden. Dat zit
ysee
anal
partijen van kinderen
wel goed in Heerhugowaard!

damkalender

toernooien, trainingen en wedstrijden
Toernooien, trainingen en wedstrijden. Organisatoren kunnen hun informatie doorgeven aan het
bondsbureau, 026-4952309. Actuele kalender op internet: www.kndb.nl
September 2008
20	Nationale Competitie
1e ronde.
IJmuiden. Van der
21
Wiele jeugdtoernooi. W.
Winter (0626) 71 27 93.
27	Nationale Competitie
2e ronde.
27
Praag (Tsj). Deskohrani
Festival. L. Gatnar
+420 774 286 275.
Oktober 2008
Clubcompetitie junio4
ren, aspiranten en pupillen.
Wim Los damdag.
11
11
Westerhaar. Witte van
Moort sneldamtoernooi.
P. Hoopman (0546)
81 84 47.
15-18	Amersfoort. 28e Open
Damkampioenschap.
M. Everloo
(033) 480 84 59.
Centrale training
18
pupillen.
18
7e Reeuwijks Jeugdtoernooi. H. de Knikker
(0182) 39 32 75.
IJmuiden. Van der
19
Wiele jeugdtoernooi. W.
Winter (0626) 71 27 93.
25	Nationale Competitie
3e ronde.
26	Centrale training subtop,
vrouwen en aspiranten.
November 2008
1	Nationale Competitie
4e ronde.
2-8	Amsterdam. Bijlmer-toernooi. A. Mohamedjoesoef.
(020) 3681137.
Centrale training
2
junioren en meisjes.
Selectiedag centrale
8

jeugdgroepen.
8
Sluitingsdatum inschrijving
clubcompetitie welpen.
8
Bondsraadvergadering.
15	Nationale Competitie
5e ronde.
IJmuiden. Van der
16
Wiele jeugdtoernooi. W.
Winter (0626) 71 27 93.
16-23 Zoutelande. NK vrouwen.
Centrale training
22
junioren, pupillen en
meisjes.
23	Centrale training subtop,
vrouwen en aspiranten.
29	Nationale Competitie
6e ronde.
December 2008
1
Sluitingsdatum inschrijving
halve finale algemeen en
vrouwen.
Clubcompetitie junio6
ren, aspiranten en pupillen.
7	NK rapid voorronde.
13	Nationale Competitie
7e ronde.
IJmuiden. Van der
14
Wiele jeugdtoernooi.
W. Winter (0626) 71 27 93.
21	NK rapid finale.
27
‘s-Gravenpolder.
4e PWG-toernooi. J. Veerhoek (0113) 64 96 82.
27	Maarsbergen. 14e Kersttoernooi DAWO. D.C. van
Setten (033) 277 39 68.
29
Wamel. 31ste Open
Sneldamkampioenschap. A.
Janssen (0487) 50 14 08.
29
‘s-Hertogenbosch. Ton van
der Elzen Kerst Jeugddamtoernooi. A. Beset (073)
621 36 84.
30	Dedemsvaart. 20e Vrielingtoernooi. G. Brink (0523)

26 69 24.
Januari 2009
2	IJsselstein. Nieuwjaars
jeugdtoernooi. B. Habets
(030) 688 64 23.
3
Woudsend. 52e Nieuwjaarstoernooi Eensgezindheid. S.S. Reekers (0514)
59 16 39.
10/11	Halve finale algemeen en
vrouwen.
10
Sluitingsdatum inschrijving
HF aspiranten meisjes.
17	Nationale Competitie
8e ronde.
24/25	Halve finale algemeen en
vrouwen.
31	Nationale Competitie
9e ronde.
Februari 2009
IJmuiden. Van der
1
Wiele jeugdtoernooi.
W. Winter (0626) 71 27 93.
7/8	Halve finale algemeen en
vrouwen.
7
Sluitingsdatum inschrijving
HF pupillen algemeen en
meisjes.
14	Nationale Competitie
10e ronde.
16-20	Halve finale aspiranten
meisjes regio’s noord en
midden.
21/22	Halve finale algemeen en
vrouwen.
23-27	Halve finale aspiranten
meisjes regio zuid.
28	Nationale Competitie
11e ronde.
Maart 2009
IJmuiden. Van der
1
Wiele jeugdtoernooi.
W. Winter (0626) 71 27 93.

7	Halve finale algemeen en
vrouwen.
Halve finale pupillen
7
meisjes dag 1.
7
Sluitingsdatum inschrijving halve finale welpen
algemeen.
7
Bondsraadvergadering.
14	Nationale Competitie,
nacompetitie.
Halve finale pupillen
14
meisjes dag 2.
21	Halve finale algemeen en
vrouwen, barrages.
21
Sluitingsdatum inschrijving
HF junioren algemeen.
21
Sluitingsdatum inschrijving
HF aspiranten algemeen.
21	Centrale training subtop,
vrouwen en aspiranten.
Centrale training
22
junioren, pupillen en
meisjes.
24
Sluitingsdatum inschrijving
schooldammen BO en VO.
April 2009
4-18	NK algemeen.
4
Sluitingsdatum inschrijving
Nationale Jeugddamdag.
Halve finale pupillen
10/11
algemeen.
16
Sluitingsdatum inschrijving
KNDB-beker.
18	Centrale training subtop,
vrouwen en aspiranten.
Centrale training
19
junioren, pupillen en
meisjes.
20-24 Wageningen. Open NK
Veteranen. H.G. Kleinrensink (0317) 41 18 73.
Nationale Jeugddam25
dag.
27-2/5	Halve finale junioren
algemeen en meisjes.

Actuele kalender
op internet:
www.kndb.nl
= jeugdevenement
27-2/5	Halve finale aspiranten
algemeen.
NK pupillen algemeen
27-2/5
en meisjes.
Mei 2009
1
Sluitingsdatum inschrijving
Nationale Competitie.
9
KNDB-beker voorronde 1.
16
Sluitingsdatum inschrijving
NK sneldammen.
Halve finale school16
dammen BO en VO.
20-24	NK visueel gehandicapten.
23
KNDB-beker voorronde 2.
NK welpen algemeen
23
en meisjes.
30	Centrale training subtop,
vrouwen en aspiranten.
Centrale training juni31
oren, pupillen en meisjes.
Juni 2009
6
KNDB-beker kwartfinale.
NK schooldammen BO
6
en VO.
NK sneldammen alle
13
categorieën.
20
KNDB-beker halve finale.
20
Bondsraadvergadering
27
KNDB-beker finale
NK sneldammen voor
27
jeugdteams.
Juli 2009
8-18	NK junioren algemeen en
meisjes.
10-18	NK aspiranten algemeen
en meisjes.

Talentontwikkeling en topsport 2007/2008
door Johan Krajenbrink

1. Rob Clerc wordt per 1 augustus 2008 onze
voltijds trainer/coach voor onze A-sporters,
B-sporters en HP-sporter. In zijn eigen
woorden: `Ik zal zijn waar onze topsporters
zijn!’ De komende maanden zal hij vooral
coach zijn: in augustus bij het Hiltextoernooi
in Goes en bij het algemene EK in Letland.
In oktober in China en in november bij het
Bijlmertoernooi. Met de aanstelling van
Clerc gaan we een grote stap voorwaarts
maken. Het volgende zal gaan gebeuren in
het najaar:
- We hopen op zondag 7 september samen
te komen om alles samen goed in gang te
zetten.
-	Er moet een goede toernooikalender 2009
komen: welke topspeler speelt waar, is de
coach daar ook en hoe zit het financieel.
-	Er moet een goed trainingsprogramma
2008 en 2009 komen met afspraken over de
afwisseling tussen groepstrainingen, indi
viduele trainingen en zelfstudie.

-	Er moet een overeenkomst komen tussen de
KNDB en de topsporters, zoals die al bestaat
tussen IT en NT talenten en talentontwikkeling.
-	Talentontwikkeling en topsport zullen op
elkaar gaan lijken wat betreft onderwerpen
als trainingsplan, materiaallijst, logboek en
vooral meer mogelijkheden voor de spelers.
2.	Talentontwikkeling wordt dit najaar weer
gecertificeerd en wel voor de periode
2009-2012. Bij de vorige certificering haalde
talentontwikkeling 3 sterren en 5 was het
maximale. Bij die vorige certificering werd
het gemaakte wedstrijd- en trainingsprogramma in één jaar van onze topjunioren
op 75 dagen gesteld. Nu is al duidelijk dat
het programma van onze topjunioren op
139 dagen gezet wordt. Een hoofddoel voor
2007/2008 is daarmee gehaald!
3. 5 juli was de jaarlijkse dag van talentontwikkeling in Huissen. Toptalenten, ouders,
trainers/coaches en overige begeleiders

kwamen samen. Speciale gast was Jacques
van Rossum en wij konden vergelijken of
we op de goede weg zijn wat betreft onder
meer training en coaching. De sociaal- maat
schappelijk begeleider van talentontwikke
ling Elly Ton had een lange sessie met de
ouders en de talenten hadden een korte
sessie met mediatrainer Maarten Kolsloot.
Rik Keurentjes werd geïnterviewd door mij
en de andere trainers/coaches over zijn Leo
van der Kar-stage in Minsk bij Nasevitsj.
Tot slot, maar erg belangrijk: Paul Visser en
Martijn de Jong presenteerden ons nieuwe
digitale hulpmiddel: trainingsplan, logboek,
materiaallijst, toernooidoelen en wat niet al
komt samen.
4. De CT zal eind 2008 beslissen welke
talenten in 2009 IT of NT worden. Een
criterium is bijvoorbeeld: internationale
prestaties. Ook belangrijk: IT en NT hebben
volmondig `ja’ gezegd (en getekend!) tegen
een groot programma en is dat `ja’ ook
waargemaakt door ieder talent?
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curiosa

De olympische gedachte:
meedoen is belangrijker dan winnen!

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

Mijn archief bevat
een grote hoeveelheid
knipsels en foto’s.
De bronnen zijn niet
altijd duidelijk en ook
is het dan gissen
naar een datum.
Inzenders wil ik graag
verzoeken de naam van
de bron en de datum te
noteren.

Ik dam ook vaak met mijn oma
Ruben Budding, deelnemer Renkums schooldamkampioenschap 1999.
Ondertitel: “voor deze titelstrijd geldt ook de Olympische
gedachte, dat meedoen belangrijker is dan winnen.”
Woensdagkrant, advertentie editie van Nieuwsblad Hoog
en Laag 27-10-1999. BDU uitgeverij Barneveld. Foto: Jan
Boelens
Bij het doornemen van een map oude gegevens kwam het
krantenartikel van Mieke Mintjes tevoorschijn. 64 scholieren van basisscholen uit Renkum en Heelsum streden om
het scholierenkampioenschap 1999. De schrijfster geeft
veel aandacht aan de elfjarige Ruben Budding. In de pauze
volgt een interview: Waarom is dammen een leuke sport?
“Omdat je er veel bij moet nadenken. Ik kan het al best goed. Maar ik oefen thuis dan ook veel. Laatst heb ik
nog van mijn vader gewonnen. Ik speel niet alleen met mijn vader hoor, ik dam ook wel met mijn oma! Ben je nu
klaar met vragen? Ik moet weer spelen.” Negen jaar later ben ik erg nieuwsgierig of Ruben nog steeds damt. In
de ratinglijsten van de KNDB is de naam Ruben Budding niet te vinden en bij de Verenigde Renkumse Dammers
is Ruben ook niet op te sporen. Was de Olympische gedachte dan toch niet sterk genoeg? Is winnen dan toch wel
heel belangrijk in de sport?!

Het Dorp dreigt nu ook z’n café te verliezen
De oudere Nederlanders kunnen het zich nog goed voor de geest halen: 1962, Mies
Bouwman, 24 uur durende televisieactie om de bouw van Het Dorp in Arnhem mogelijk te maken. Het Dorp kwam er met leuke tijden voor de bewoners. Het wijkje
met gehandicaptenwoningen werd na vele jaren langzaamaan echter ontdaan van
de specifieke voorzieningen: het benzinestation verdween, het winkeltje sloot in
de weekenden, film - theater en bingo werden stop gezet, de aangepaste logeerwoningen opgeheven, geen internationale uitwisselingen meer.Vroeger was er nog
een echt restaurant, waarvan in 2006 alleen nog het rookgedeelte op vrijdag, zaterdag en zondag voor de bewoners als Het Bruine Café in gebruik is. De bewoners
protesteerden tegen de voorgenomen sluiting van hun Bruine Café dat al bestaat
sinds 1975. Er voor in de plaats vreesden zij een meer commerciële uitbating van
een nieuw lunchcafé met hogere prijzen. Op 24 mei 2007 waren de voorgenomen
verbouwingen echter al achter de rug en vond de opening plaats. Een nieuwe serre
is aan het restaurant gebouwd om als lunchcafé te gaan dienen. Of de bewoners
dan nog op dezelfde manier gezellig een potje dammen, is de vraag.
Het Bruine Café in Het Dorp bij Arnhem. De Volkskrant
25-11-2006, Anja Stigter, Foto: Marcel van den Bergh

Wie weet wat, waar en wanneer?
Een donkere foto met op de voorgrond twee spelers aan het dambord.
Een voorbeeld van een knipsel dat mij langgeleden bereikte van een
onbekende gever. Bij het zoeken op internet blijken er voor geestelijk
gehandicapten meer organisaties met de naam “De Brug” te bestaan.
De Olympische gedachte: ‘Meedoen is belangrijker dan winnen’ doet
hier zeker opgeld. Voor deze categorie dammers is het een utopie om
de top te bereiken. Deelnemen aan het maatschappelijk leven geeft
via het damspel echter eigen kansen. Mocht iemand meer weten over
deze foto, dan ontvang ik graag een reactie.

De winterse damcompetitie van De Brug, sportvereniging voor
geestelijk gehandicapten. Bron : onbekend. Datum : onbekend
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pa n o r a m a
In februari 1975 schreef ik als jonge 24 jarige vaandrig mijn eerste verhaal over damspelgeschiedenis in het blad
‘de Paardestal’ van het militaire Rijksmagazijn van Geneesmiddelen in Amsterdam. Mijn bron was de Zak-encyclo
pedie voor dammers van J.F.Moser uit 1960. Braaf schreef ik 33 jaar geleden over wat de gerenommeerde Moser bij
anderen had gevonden. Later bleek mij dat ook Moser letterlijk stukken overschreef uit ‘Geschiedenis van de damproblematiek’ van Dirk Kleen uit 1945. Damborden in het graf van Toetankamon, ivoren borden op Cyprus, Egyptische damborden in musea in Parijs en Londen, een dammende farao op een muurschildering in Madonet Abow
(=Medinet Habu) en nog meer van dergelijke fantasiëen. [ Medinet is Arabisch voor ‘stad’. Habu, Aboo, Taboo zou
Thebe zijn, zie site 2.] Over 33 jaar zal er weer veel meer bekend zijn dan nu is te voorzien. Met plezier zal ik, mocht
ik 90 worden, de vernieuwingen volgen en accepteren. Wie werkt maakt fouten. Wie weinig werkt maakt weinig
fouten. Er zijn ook mensen die geen fouten maken.

aflevering
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Een dambord in Medinet Habu?
Ramses III met mogelijk
zijn vrouw in Medinet
Habu (Falkener 1892-13),
of met zijn dochter (The
Gutenberg Ebook project:
zie site 1).
Wie hebben er aan de basis
gestaan van het verhaal
dat Egyptenaren het damspel speelden?
Egyptologen, musea,
kunstenaars als Alma
Tadema (Panorama 64) en
koperslagers (Panorama
65) hebben er aan meegewerkt om dit beeld te laten
ontstaan. Falkener geeft
op p. 13 van zijn boek
de afbeelding met farao
Ramses III een opmerking
mee van Dr.Samuel Birch:
“Between them is a chess
or draught table”. Falkener
vervolgens: “Chess is out
of the question”. Waarmee
overblijft: damspel. De eerder aangehaalde Dr. Birch
(Panorama 64) schreef in
1865 de verhandeling ”Le
roi Rhampsinite et le jeu de
dames”. In 1870 gereviseerd als: “Rhampsinitus
and the game of draughts”
(Kruijswijk 1966-21). Kruijswijk maakt daarbij wel
de opmerking dat Birch
jeu de dames en draughts
laat vervagen tot denkspel
op een ruitenbord met
uniforme speelstukken.
Van der Stoep geeft aan
dat Birch het verhaal van
dammende Egyptenaren
al in zijn boek poogde te

ontzenuwen (V.d. Stoep,
1997-97). In 1913 schrijft de
Brit Geo H. Limbrey “The
ancient history of the game
of draughts”. Deze maakt
er geen misverstand van:
alle senetspelen worden
door hem als damborden
gepresenteerd. Om de
kosten te drukken maakt
de auteur (President van de
London Draughts League
en Honorary Secretary van
de English Draughts Association) gebruik van eenvoudige tekeningen van de
spelborden in het British
Museum. En wat zien we
in het beroemde museum:
de toelichtende teksten
bij de senet-speldozen
presenteren het spel als
Draught-box. In “Over de
herkomst van het woord
damspel” schrijft taalkundige Van der Stoep dat
draughts letterlijk betekent
“spel waarin men schuift”
(V.d. Stoep, 1997-216).
Limbrey echter neemt deze
met draughts betitelde
senetboxen dus gewoon op
als damborden. Is de door
Van der Stoep gegeven
betekenis van draughts
dan al in onbruik? Of komt
het Limbrey wel te pas om
in zijn boek het damspel
meer historische waarde te
geven?

Origineel onderschrift:
Fragment of a draught-box
inlaid with Ivory. From Thebes. XVIII th Dynasty.
The original can be seen
in the British Museum.
(Limbrey, 1913- 19)

Beeldschrift 1 en 2 uit:
Pierre Montet, Les scènes
de la vie privée dans les
tombeaux Egptiens de
l’ancien empire, 1925375/6.

< Pierre Montet >

De Egyptoloog Montet
(1885-1966), later professor
in de Egyptologie aan de
Universiteit van Straatsburg (1919-1948) en aan
het Collège de Paris van
1948 tot1956, beschreef op
pagina 375 van zijn boek
een spel op een rechthoekig tafeltje met ruiten en
pionnen met de naam sn-t.
De Egyptische tekst beschouwt hij als te beknopt
om er heldere informatie
uit te kunnen afleiden.
Ondanks dat geeft hij
beeldschrift 1 weer als:
‘Voir le jeu de dames’ en
2 als: ‘Prendre (des pions)
au jeu de dames’. Van der
Stoep geeft aan dat jeu de
dames / jouer aux dames
ook betekent: “spel met
bordschijven”. In die zin
kan de uitdrukking ook
voor andere spelen worden
gebruikt (V.d. Stoep,
1997-96). De gevolgtrekking lijkt mij echter dat
dergelijke teksten in 1925
en daarna wel degelijk
geleid kunnen hebben tot
de veronderstelling dat
het damspel is bedoeld. De
vertalingen van 1: ‘Zie het
spel met dammen’ en van
2: ‘Slaan (van de pionnen)
in het spel met dammen’,
droegen zo weer verder
bij aan de gedachtegang
dat in Egypte het damspel
werd gespeeld.

< De senet speldoos >
Het senetspel is een

racespel over 30 velden,
over 3 parallelle rijen van
10 velden. De naam komt
van het oud-Egyptische
zn.t of sn.t (passeren), een
afkorting van de volledige
naam zn.t n.t h b, het passeerspel. De speelstukken
kunnen elkaar tijdens het
spel vrij passeren. In het
Oude- en Midden Rijk had
iedere speler 7 speelstukken; in het Nieuwe Rijk
verminderd tot 5. Het
oudste bord is gevonden
in de mastaba (afgeknotte
piramide) van Abu Rawash,
uit de tijd van Farao Dewen, ca 3000 v.Chr., van de
eerste dynastie [regeerperiode: 2939-2892 v.Chr., von
Beckerath, 1997].
Het spel is echter nog
ouder, want de hiëroglief
[liggende rechthoekige vorm met er op
geplaatste speelstukken]
is al gevonden in de late
pre-dynastieke tijd voor
3150 v.Chr. Het teken
mn, symboliseerde
eerst het mn-spelbord en
later het senetspel. [Mn ( =
men) was een spelbord met
16 naast elkaar liggende
speelvakken gescheiden
door lijntjes of inkepingen
(Kendall, 2007-33)]. Van
het senet waren in 1990
120 vondsten bekend in
verschillende vorm op
papyrus, hout, faience enz;
als achtergelaten graffiti
op diverse ondergrond en
als speldoos. Het ontwikkelde zich naar een vorm
met een religieuze betekenis waardoor duurzaam
vormgegeven exemplaren
werden gemaakt. De
speldoos is typisch voor de
periode van de late 17e
dynastie tot en met Ramses
II van de 19e dynastie. Uit
deze periode zijn 41 speldozen bekend (Piccione,
2007-54/5).
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werd mogelijk dankzij J. van
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