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Na een week spelen in meerdere groepen bleven 16 mannen 

en 16 vrouwen over om via knock-out finaleronden om de 

medailles te spelen. De ruim honderd spelers die zich niet 

geplaatst hadden voor deze fase, zorgden ervoor tijdig terug 

te zijn van dagje Beijing om de laatste fases van de partijen 

live mee te maken.

Uiterst links op de grote foto Alexei Tsjizjov (Rusland), achter 

hem Jean-Marc Ndjofang (Kameroen). In het midden kijkt 

toernooiwinnaar Alexander Georgiev (Rusland) naar de stand 

op het bord van zijn eigen partij tegen Tsjizjov.

Linksonder: de 3e barrage in de halve finale tussen Zoja 

Golubeva (Letland) en Olga Balthazi (Oekraïne).

1ST WORLD MIND SpORTS GAMES BEIJING
3-18 oktober 2008
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Zilveren tanya chub is de rust Zelve

Door martiJn van Der Klis

in het post-olympische beijing was de speel-
zaal anderhalve week lang het domein van 
Chub. in de voorrondes versloeg ze de ene 
na de andere favoriet. Chub hield het hoofd 
echter koel: “ik ben alleen met mezelf bezig 
geweest en heb me per wedstrijd gefocust. 
ik wist in de voorrondes niet eens hoeveel 
punten ik had. ook in de play-offs (de beste 
16 speelde volgens een knock-out-schema) 
behandelde ik iedere partij op zich. ik heb me 
bewust afgesloten voor alles van buitenaf, 
behalve mijn gezin.” 

mediTeren
Het toernooi was desondanks lang en zwaar. 
De rust wist Chub te bewaren door te medite-

ren. “vitalia Doumesh, die werd uitgeschakeld 
in de achtste finales, is docente transcenden-
tale meditatie. Zij heeft het mij geleerd. in 
het jaar dat ik ermee begon, wist ik direct 
europees kampioene te worden. misschien 
is daar geen direct verband tussen, maar het 
helpt in elk geval enorm om mijn hoofd leeg 
te maken.” De huidige nederlands kampioene 
speelde na haar zegetocht destijds echter nau-
welijks internationale toernooien. “en nu heb 
ik ook besloten dat het voorlopig weer over is. 
ik vind het moeilijk om mijn man en zoontje 
van tweeënhalf achter te laten.”

Chub interesseert zich in sportpsychologie. 
mentaal vindt ze zichzelf erg sterk. “roy 
martina, een bekend selfness coach, schreef 
eens dat ‘winnen niets te maken heeft met 

een medaille’. tijdens een partij ben ik dan 
ook nergens anders mee bezig dan met de 
wedstrijd op zich. tussen partijen probeer ik 
veel te wandelen om de damstress kwijt te ra-
ken.” overigens denkt Chub als ze speelt geen 
enkel moment aan verliezen. Ze komt om te 
winnen en dat is dan ook enige gedachte die 
ze toelaat.

sportief
over het toernooisysteem is ze goed te 
spreken, al beseft ze dat dat mede komt 
door haar goede klassering voorafgaand 
aan de play-offs. Ze vindt dat een toernooi 
altijd sportief moet zijn. Het is sport, je moet 
voor een resultaat vechten. “De persoonlijke 
confrontaties in de play-offs zijn hard, maar 
maken het wel een toernooi waar ook echt de 
sterkste wint. Je moet fysiek en mentaal top 
zijn.” Dat laatste was ze ook zeker, maar het 
was desondanks niet genoeg om de gehaaide 
golubeva (veelvuldig wereldkampioene in de 
jaren negentig) te verslaan. “ik denk dat ik in 
de finale net de verkeerde tactiek heb geko-
zen. Wat wel leuk was, is dat we na afloop het 
feest samen gevierd hebben. ik kon eindelijk 
mijn ervaringen delen, want tijdens een toer-
nooi spreek ik bijna met niemand.”

Tanya Chub is tweede geworden in het vrouwentoernooi op de eerste World 
Mind Sports Games in China. In de finale verloor ze van de Letse Zoja Golubeva, 
waardoor het zilver haar deel was. Zelf treurde ze niet lang over het missen 
van de gouden plak in het prestigieuze evenement: “Ik heb alles gegeven en was 
volkomen leeg na de finale. De prijsuitreiking is eigenlijk langs me heen gegaan.”
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Van 3 tot en met 18 oktober werden in de Chinese hoofdstad Beijing de eerste World Mind Sports Games gehouden, in het 
olympisch dorp, als groots opgezet evenement om vijf denksporten min of meer een olympische status te geven en later mogelijk 
te integreren in de reguliere Olympische Spelen.
Nederland was vertegenwoordigd met 109 spelers, onder wie 23 dammers. De Rus Alexander Georgiev werd de eerste 
gouden medaillewinnaar van het 100-ruitenspel. Bij de dames won de Nederlandse Tanya Chub zilver.   

‘Dit is toch fantastisch!’

Dammen in Beijing

Xianqi-spelers in Beijing
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Door Jos Kool

Foto’s: HanK vanDerstoel

We waren bijna op de grote muur, tijdens 
een dagtochtje op een van de weinige vrije 
dagen, toen ik aan pim meurs vroeg of hij ooit 
gedacht had Jean-marc ndjofang te kunnen 
verslaan. 
‘ik heb gewonnen gestaan,’ antwoordde hij, 
en zweeg verder. 
Hij was als enige nederlander doorgedron-
gen tot de achtste finales en door een remise 
uitgeschakeld. 
Dammers zijn introverte mensen. als ze één 
ding gemeen hebben, dan is het dat wel. Ze 
zeggen niet veel. ‘Zat er echt winst in de partij 
van pim?’ vroeg ik even later aan Kees thijs-
sen. 
‘Jawel,’ zei hij, ‘maar het was een hele diepe 
spelgang die we pas na lange analyse vonden. 
Het is niet verwonderlijk dat hij achter het 
bord wat anders deed.’

teleurstellende prestaties
Het was een gelegenheidsgroepje, hoofdzake-
lijk nederlandse spelers met de bondscoaches 
rob Clerc en rik Keurentjes. De stemming was 
opgewekt, maar over het toernooi werd niet 
veel gesproken. Dat een bezoek aan de grote 
muur tevens een kennismaking is met een toe-
ristische kermis, namen we op de koop toe. 
ik herinnerde me de harde woorden van Clerc 
over de prestaties van de nederlanders: ‘Die 
zijn zwaar teleurstellend. alle nederlandse 
topspelers hebben wel een partij verloren. 
ik had gehoopt op drie nederlanders bij de 
laatste zestien. minstens twee: thijssen en 
scholma of Heusdens.’
Zoekend naar een verklaring: ‘We hebben 
een slappe mentaliteit. aan de conditie ligt 
het niet. alle topspelers doen aan fitness, 
vrijwel dagelijks. Het zit tussen de oren. van 
de zestien finalisten kwamen er dertien uit 
voormalige sovjetstaten. speltechnisch is het 
verschil niet zó groot, het is een kwestie van 
mentaliteit. op mentaal gebied is er voor ons 
nog een wereld te winnen.’
auke scholma had ik daags daarvoor horen 
klagen over de klok, de Fischerklok, een nieuw 
fenomeen in de damwereld. ‘als je eenmaal in 
tijdnood zit, kom je er niet meer uit. vroeger 
kon je na twee uur bedenktijd en vijftig zetten 
er nog eens rustig voor gaan zitten.’
tja, die Fischerklok geeft een minuut bedenk-
tijd per zet, bovenop de één uur en éénen-
twintig minuten bij het begin. na ongeveer 
vijf uur was elke partij beslist. aan het einde 
spannend voor de toeschouwers. andere 
nederlanders vonden de drie dagen met twee 
partijen vervelend. ‘tien uur dammen per dag 
is slavenarbeid.’

Clerc: ‘Dat gold voor de andere spelers toch 
ook? De russen klagen toch ook niet? spelers 
uit de voormalige sovjet-Unie kunnen beter 
omgaan met druk, met wisselende omstan-
digheden. Ze redden zich er altijd wel uit. Ze 
sterven liever, dan dat ze gaan calculeren. als 
je zegt: “Wat vervelend twee partijen op een 
dag,” dan sta je al achter. Het ergste vind ik 
nog dat er spelers zijn – ik noem geen namen 
– die niet eens ontevreden zijn over hun spel. 
Je ziet ze lachen. voor mij is dat onbegrijpelijk. 
Het is tópsport. van de professionals, die be-
taald worden, wordt volledige inzet geëist. als 
je dan aanstuurt op een salonremise, dan ben 
je geen sportman. Wat doe je dan hier?’
Hij had zich echt kwaad getoond. ‘ik ben 
bondscoach sinds augustus. ik wil afgerekend 
worden op resultaten, maar niet al na twee 
maanden. ik stel voor dat we beginnen met 
mentale begeleiding. ik zie het als mijn taak 
om dat structureel in te voeren. misschien 
nodigen we een psycholoog uit. of individu-
ele sessies. Desnoods verplicht. er moet wat 
gebeuren. veel trainen. Je bewust worden dat 
profsport een volledige dagtaak is. Het water 
staat ons aan de lippen. Wie die inzet er niet 
voor over heeft, valt wat mij betreft af.’

lichtpuntjes
pech had de nederlandse afvaardiging wel 
met de verhindering van alexander baljakin, 
die geen visum voor China kreeg, omdat zijn 
naam in zijn paspoort anders was gespeld dan 
op de Chinese uitnodigingsdocumenten. blun-
der of amateuristische fout? Zou iemand als 
michael phelps iets dergelijks zijn overkomen? 
in elk geval was de tijd te krap om de naam 

te corrigeren. ‘Dat was een grote tegenvaller,’ 
verzuchtte Clerc. ‘een lichtpuntje is pim meurs. 
en natuurlijk tanya Chub.’ (later zou de jonge 
roel boomstra, die ongeslagen was gebleven, 
het nog ver brengen in het rapidtoernooi).
Chub had als enige nederlandse een me-
daille behaald: zilver, na een barrage tegen 
Zoja golubeva. Het was de enige keer dat de 
nederlandse vlag werd gehesen tijdens de 
eerste World mind sports games. Clerc was 
trots op haar. ‘aan haar kunnen veel mannen 
een voorbeeld nemen. Zij leeft van ‘s ochtends 
vroeg tot ‘s avonds voor de sport. stipt om tien 
uur gaat ze naar bed.’
Ze is van oekraïense afkomst, waarmee hij 
eigenlijk zijn mening onderstreepte. ‘Ze is een 
en al vechtlust. op dat gebied hoef je haar 
niets te leren. Ze zit een kwartier van te voren 
al achter het bord om zich tot het uiterste te 
concentreren.’
bij de nederlandse mannen kwam nog wel 
eens iemand de toernooizaal binnen wanneer 
de partijen al begonnen waren. Clerc: ‘nog-
maals, laat ik geen namen noemen, maar dat 
lijkt toch nergens op?’
ander lichtpunt: Heike verheul. ‘vijftien jaar, 
geweldig talent, haalde vijftig procent. voor 
haar een prachtige leerschool. nee, over de 
vrouwen heb ik niets te klagen.’

china
Dammen in een land dat het grootste en 
snelste veranderingsproces doormaakt dat de 
mensheid ooit heeft gekend. 
ik kende China van zesentwintig jaar geleden, 
toen iedereen nog in maopakjes liep en het 
land volkomen vervallen was. een bezoek 
aan China was toen een eeuw in de tijd terug 
stappen. nu kijk je in beijing je ogen uit bij het 
zien van de infrastructurele prestaties en gro-
teske bouwwerken: de achtbaans wegen, de 
viaducten, de wolkenkrabbers, de krioelende 
menigte in de ondergrondse, de  glanzende 
shoppingmalls, de geconditioneerde massa die 
uitgerust is met mobieltjes.
De hutongs, de woonhofjes tussen de winkel-
straten, voor een groot deel gesloopt, hebben 
nog de dorpse sfeer en kleinburgerlijke cultuur 

Pim Meurs

Bondscoach Rob Clerc (rechts)Pieter Steijlen (links) analyseert met coach Rik Keurentjes
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van vroeger; het intense sociale leven – één 
toilet voor de hele buurt, weinig privacy – 
waar de rust, zelfs stilte nog overheerst.
overal tref je mensen. Waar twee of drie men-
sen het werk zouden kunnen verrichten, lopen 
er dertien of veertien rond, want arbeid kost 
toch niets, al zijn de prijzen in een supermarkt, 
viel me op, niet veel lager dan in nederland. in 
een strakke hiërarchie met kadaverdiscipline 
voert iedereen zonder morren zijn of haar 
taak uit. De kracht van een ondemocratisch 
land als China, strak van bovenaf geleid, 
bestaat uit de snelle wendbaarheid. is vandaag 
het besluit genomen de aanpak te verande-
ren, dan wordt daar morgen al massaal aan 
gewerkt. 

dammen zonder zorgen
De World mind sport games werden gehou-
den in het biCC, het beijing international 
Convention Center, aan de rand van het olym-
pisch dorp, vlak bij het vogelnest, vlak bij de 
appartementen waarin de spelers gehuisvest 
waren en de hotels waar ze op vertoon van 
hun identiteitskaart driemaal per dag konden 
eten. 
Je moest wennen aan de honderden geünifor-
meerde veiligheidsagenten, die je passeerde in 
en voor het hotel, en elke speelzaal nauwlet-
tend in de gaten hielden op wie er binnen-
kwam. Zelf had ik een ruim en gerieflijk appar-
tement (en van de anderen heb ik niets anders 
dan lof gehoord, evenals over de maaltijden), 
dat ik een weekje deelde met twee andere 
nederlandse dammers, wat jongensachtig 
leuk was, om ‘s avonds bij een blik bier elkaars 
partijen door te nemen. 
een leven zonder zorgen, behalve dammen. 
alles is voor je geregeld, en laat dat de Chi-
nezen maar doen. ik kan me niet herinneren 
dat dammers via een roltrap hun speelzaal 
betraden. 
De feestelijke openingsceremonie was minder 
groots opgezet dan voor de reguliere olym-
pische spelen (binnen, geen vuurwerk), maar 
deed daar kwalitatief zeker niet voor onder, 
gelet op de uitstekende choreografie van de 
balletvoorstellingen die de denksporten op 

allerlei manieren, aan de hand van het credo 
van de World mind sport games (‘Civilization 
varied, Wisdom Unbounded’), etaleerden als 
een unieke manier om nader tot elkaar te 
komen. beijing als stad voor denkers uit 143 
landen die ervaringen zouden uitwisselen. 

orGanisatie
spoedig begreep ik dat je tegenover Chinezen 
dikwijls hetzelfde verhaal moet vertellen of 
dezelfde vraag stellen. De bureaucratie vereist 
dat de eerste ontvanger van de boodschap zijn 
baas erbij roept, al of niet met een mobieltje, 
die het verzoek opnieuw beluistert en vervol-
gens zijn superieur oproept – een gezelschap 
dat kan groeien tot zes of zeven mensen. Dan 
neemt er iemand een besluit en wordt de 
uitvoering in omgekeerde richting gecom-
municeerd. Het duurt even, maar afspraak 
is afspraak. Het hoeft ook niet allemaal op 
papier te staan. 
marcel Kosters, secretaris van de KnDb, die 
met andere nederlanders de website – www.
wmsg-draughts.org – verzorgde en een aantal 
damborden elektronisch aansloot op internet, 
zei: ‘Kort voor het begin was er nog veel te 
doen. De toernooizaal was nagenoeg leeg. 
overleg met de Chinezen duurt lang, maar als 
de zaak duidelijk is, staat er ineens zóveel man 
klaar om aan te pakken dat je binnen een uur 
een heel eind bent.’
allicht was er wat aan te merken op de organi-
satie, allicht waren er wat kinderziekten, maar 
over het geheel genomen waren de toernooi-
en uitstekend georganiseerd. 
Wat weten Chinezen van dammen? inmiddels 
wat meer, sinds de nederlandse zakenman 
Casper van der tak en oud-wereldkampioen 
alexei tsjizjov jonge Chinezen trainden. som-
migen hebben het niet slecht gedaan, zoals de 
tienjarige Quinrang Zeng, die vele Chinese ca-
mera’s op zich zag gericht nadat hij remise had 
afgedwongen tegen internationaal meester 
valery Kudriavcev. 
tsjizjov, rondlopend met heel wat ontvangen 
yuans om te wisselen voor vertrek, slofte regel-
matig bij zijn bord weg om de verrichtingen 
van de Chinezen te volgen. ‘Zoals Zeng zijn er 

tientallen jonge talenten die heel ver kunnen 
komen,’ zei hij. sommige spelers waren al pro-
fessional in go of xiangqi (Chinees schaken).
stel dat China dammen tot (al is het maar een 
kleine) volksport verheft, dan zullen we heel 
wat beleven. tot dusver ging de meeste publi-
citaire aandacht uit naar xiangqi, go en bridge. 
bij go is de jarenlange hegemonie van Japan 
overgenomen door China. De schaaktoer-
nooien, met een grote Chinese vertegenwoor-
diging, hadden te lijden onder de afwezigheid 
van de sterkste spelers. van de top honderd 
op de wereldranglijst waren er slechts enkelen 
aanwezig. Uitgekeken werd naar veselin 
topalov en anatoli Karpov, die min of meer 
zijn comeback zou maken. beiden bleven weg. 
in het restaurant van het Continental grand 
Hotel sprak ik Zhaoqin peng, internationaal 
grootmeester, uitkomend voor nederland. Ze 
zei: ‘De sterkste schakers komen niet als er 
geen geld te verdienen valt. ik speel mee om 
te trainen voor een volgend toernooi.’

sterke beZettinG
Het damtoernooi daarentegen was buitenge-
woon sterk bezet met vijf oud-wereldkampi-
oenen en de huidige wereldkampioen. van 
de wereldtop ontbrak alleen mark podolski. 
mogelijk was het het sterkst bezette toernooi 
uit de geschiedenis. 
niet alleen de top, maar ook de subtop was 
goed vertegenwoordigd met sterke spelers 
uit litouwen, letland, oekraïne, Frankrijk en 
afrikaanse landen en, een niveau lager, italië 
en polen. Dit laatste land, van oudsher niet 
echt een damland, had een flinke delegatie, 
gehuld in sporttenue, met aankomende talen-
ten gestuurd. 
van de 110 spelers, verdeeld in twee groepen 
(great Wall en Forbidden City), gingen er zes-
tien door naar de finales. De nieuwe regel die 
daarna werd gehanteerd was even effectief 
als omstreden, namelijk dat de lager geklas-
seerde speler van een groep in de achtste- , de 
kwart- en de halve finale moest winnen van 
een hoger geklasseerde om door te gaan. als 
dat niet in een gewone partij lukte, dan vanaf 
de kwartfinale in elk geval in een snellere bar-

een chinese 
verrassinG

Menig deelnemer aan de WMSG verbaasde 
zich over het relatief sterke optreden 
van de Chinese damequipe. Tienmalig 
wereldkampioen Alexei Tsjizjov toont zich 
niet verrast. Hij legt uit dat het een logisch 
gevolg is van de serieuze aanpak van deze 
nieuwe denksport voor China. Het land 
kent een denksportcultuur. Met name het 
Xianqi, Chinees schaken, is er populair. Als 
alle sporten, wordt ook het dammen in China 
professioneel getraind. 

In het Russische Ufa heeft het nieuwe 
damland een jaar geleden hun licht 
opgestoken over de organisatie van een 
damtoernooi. Ook zijn daar de eerste 
contacten gelegd met Tsjizjov. De uitnodiging 

Qianran Zeng
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ragepartij. alleen in de finale moest één van 
de twee winnen. 
Je hoefde geen ziener te zijn om te voorspel-
len dat de twee groepswinnaars, alexander 
georgiev en alexander getmanski, de beste 
kans maakten om in de finale te komen. Dit 
reglement werd de meeste spelers pas tijdens 
het verloop van het toernooi duidelijk. thijs-
sen: ‘Wilde je kans maken op een medaille, 
de halve finale, dan moest je in je groep heel 
hoog eindigen.’ Het finalesysteem verlangde 
wonderen van wie, met slechts een enkel punt 
achterstand, vijfde of zesde of lager in zijn 
groep was geëindigd.
De achtste finale bevestigde die vrees, want 
wereldkampioen alexander schwarzman 
kwam remise overeen met georgiev. Hoelang 
speelden ze? anderhalf uur? 
‘Dat is shit, schwarzman er nu al uit,’ zei een 
van de toeschouwers. Clerc later: ‘als je de 
partij volgde, kon je niet zeggen dat hij op 
winst speelde, en zijn tegenstander uiteraard 
helemaal niet. ik denk dat het van schwarz-
man een statement was om duidelijk te maken 
dat hij het niet eens is met deze bepaling.’ 
De vroege uitschakeling kwam hem overigens 
niet slecht uit, want zodoende kon hij nog 
op tijd aanschuiven bij het toernooi op 64 
ruiten, aangeduid als Brazilian draughts, dat 
gelijktijdig met het checkerstoernooi begon. 
(schwarzman greep weer naast een medaille. 
Hij werd vijfde). 

Was het voor het eerst dat deze drie speltypes 
in één zaal bijeen waren? Wellicht ja. er werd 
door de spelers wel over en weer naar elkaars 
spel gekeken, maar ze zijn slechts verre familie 
van elkaar. in de ogen van veel 100-ruitenspe-
lers is checkers een kinderspel, moeilijk, maar 
al uitgeanalyseerd door een computer. bij het 
braziliaanse en russische 64-ruitenspel werden 
lotingen verricht voor aanvangsstanden na een 
aantal zetten, soms met beide partijen al een 
schijf minder. De belgische speler bryan Wol-
laert zei in het voorbijgaan: ‘moet je kijken! 
om de remisekans te verkleinen. belachelijk. 
ik moet er niet aan denken dat dat bij ons spel 
ook gebeurt.’

barraGes en finales
stille bewondering voelde ik voor viacheslav 
shchegoljev, oud-wereldkampioen, jaren 
afwezig op grote toernooien, die met zijn ach-
tenzestig jaar nog behoorlijk kon meekomen. 
Het viel me op dat hij heel snel speelde tot het 
late middenspel en er dan voor dunne standjes 
eens goed voor ging zitten. een ander die 
bewondering afdwong was anatoli gantwarg, 
zestig jaar, die in de kwartfinale als enige wist 
te winnen (van iwan tokusarov) en zowaar 
uitzicht kreeg op een medaille.
Die finales en barragepartijen namen hele 
dagen in beslag; van ‘s ochtends tien uur tot in 
de avonduren. slopend voor de spelers, zeker 
wanneer de bedenktijd werd ingekort. Zo ging 
gantwarg ten slotte onderuit tegen guntis 
valneris, zo ging Chub in de finale ten onder 
tegen golubeva. De spanning droop ervan 
vanaf. toeschouwers klommen op stoelen om 
iets van het spektakel te zien. ndjofang ver-
loor reglementair, omdat zijn mobieltje tijdens 
de partij afging. menigeen raakte de tel kwijt 
van het aantal barrages dat al gespeeld was. 
voor de finale gold dat er doorgespeeld werd 

tot een beslissing viel, al was het pas ‘s nachts.
Zover kwam het niet. rond halfzes ging get-
manski door de knieën tegen een superieure 
georgiev, die stralend de vele felicitaties in 
ontvangst nam en zich gewillig met iedereen 
die erom vroeg liet fotograferen. Het geluk 
dat van zijn gezicht straalde  bleef tot op het 
podium in de huldigingszaal, waar een echt 
schavot voor de medaillewinnaars klaarstond. 
en geheel volgens protocol: bij het hijsen van 
de vlaggen het spelen van het russische volks-
lied. bij de dames het letse volkslied.
al werd er niet om geld gespeeld, de inzet van 
de spelers leed daar zeker niet onder. Het siert 
profspelers als georgiev, getmanski, valneris 
en gantwarg dat ze alleen voor de eer zo’n 
ijver aan de dag legden.

huldiGinGen
De huldigingen, die in rap tempo werden af-
gewerkt, waren vanaf de eerste week routine-
werk geworden voor de Chinese organisatie. 
De schakers speelden veel rapidtoernooien, 
de bridgers kenden allerlei onderverdelingen 
van jeugd tot 24 jaar, jongeren tot 26 jaar, 

Heike Verheul (rechts)

om China te helpen bij het ontwikkelen 
van de damsport, vond hij interessant en 
nam hij graag aan. Op 18 mei van dit jaar 
was Tsjizjov in China voor een 10-daags 
verblijf. In deze periode speelde hij veel 
simultaans, analyseerde partijen en, heel 
belangrijk, hij trainde de trainers. Kort na 
zijn verblijf startten de eerste damscholen 
met professionale damtrainers. Hierdoor kon 
het gastland van de WMSG het aanwezige 
talent zelf opleiden. Het potentieel aan talent 
in dit immens grote land is enorm volgens 
Tsjizjov. Inmiddels telt het land al ruim 200 
enthousiaste dammers. 
 
In de zomer zijn er kwalificatietoernooien 
gespeeld voor de WMSG. De zeven geplaatste 
dammers, aangevuld met nog een paar 
talenten, hebben twee maanden lang fulltime 
getraind! Dagelijks werden twee sessies 
van drie uur durende trainingen gevolgd. 
Daarnaast werden zelfstandig opdrachten 

gemaakt en ook veel online gedamd. De 
laatste twee weken van de intensieve 
trainingsperiode was Tsjizjov in China om de 
spreekwoordelijke puntjes op de i te zetten. 
Met deze inspanningen in gedachten lijken de 
goede prestaties dan ook meer op loon naar 
werken dan op een plotselinge verrassing.

China heeft overigens niet alleen voor de 
speelsterkte complimenten ontvangen. Ook 
de arbiters, die voor de WMSG zijn opgeleid, 
toonden zich zeer ter zake kundig.

Tsjizjov is ervan overtuigd dat China binnen 
korte tijd een rol van betekenis gaat spelen 
in het internationale damwereld. Te beginnen 
met de jeugdwedstrijden. „Toen ik dit jaar in 
polen de Europese jeugdkampioenschappen 
bezocht, zag ik dat het niveau van de spelers 
tijdens dat kampioenschap niet veel hoger 
ligt dan wat ik in China gezien heb. Als de 
Aziatische damlanden het voor elkaar krijgen 

om Aziatische kampioenschappen te spelen, 
zal dat een impuls geven aan de damsport 
in dit deel van de wereld. China kan de strijd 
met Mongolië, Armenië, Azerbeidjan en meer 
landen uit het Aziatische werelddeel nu al 
goed aan.” 

De jonge dammers die actief waren tijdens de 
WMSG hadden, ondanks hun leeftijd al ruime 
ervaring in het spelen van toernooien. Allen 
waren ze eerder op een hoog niveau actief in 
een andere denksport: xianqi, go of schaken. 
Ce Zhen is een derde dan gospeler. 

De tienjarige Quinrang Zeng wist alle ogen op 
zich gericht na zijn remise tegen de Litouwse 
meester Kudriavcev. Uiteraard kreeg Tsjizjov 
de vraag voorgelegd of deze jongen wellicht 
hét talent voor de toekomst is. Het antwoord 
is even simpel als duidelijk: „Deze jongen is 
niet uitzonderlijk, er is een groep dammers 
van zijn leeftijd die even sterk speelt als hij.”
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senioren, teams, paren enzovoort, en ook go 
en xiangqi hadden meer medailles te verde-
len dan de dammers. bij elkaar waren er 35 
onderdelen. volgens de belg Johan Demasure, 
actief als FmJD-functionaris en arbiter, wilden 
de Chinese autoriteiten uit chauvinistische 
overwegingen niet dat er bij dammen meer 
medailles waren dan bij xiangqi. ‘Ze wilden de 
xiangqispelers voor zes gouden medailles laten 
strijden en de dammers, in alle spelvormen, 
voor maximaal vijf.’
Het 100-ruitenrapidtoernooi (140 spelers) 
kreeg niet dezelfde status. Het werd allure 
gegeven door het te kwalificeren als het 
wereldkampioenschap rapid van de FmJD. De 
prijsuitreiking was daarom niet in de huldi-
gingszaal, maar in de speelzaal. georgiev 
bewees opnieuw zijn superieure vorm door 
ook dit toernooi te winnen.

denksporten
De extra waarde van de World mind sports 
games zat voor mij persoonlijk in de gesprek-
ken die ik in de wandelgangen en bij het eten 
voerde met mensen uit tientallen landen. voor 
de ware wereldburger was dit een paradijs 
– zoveel nationaliteiten bijeen. Dan hoor je 
weer eens wat. 

Dikwijls moest ik aan bridge- en gospelers 
eerst uitleggen wat dammen precies inhoudt. 
soms kwamen ze later een kijkje nemen, 
evenals ik tijdens vrije uren de andere zalen 
bezocht. maar afstand bleef. Wim berkelmans, 
coach van de (twaalf) nederlandse gospelers: 
‘op de ruim vierduizend denksporters zijn 
ruim honderd nederlanders. Het is jammer 
dat ze niets gezamenlijk doen, al is het maar 
het laten maken van een groepsfoto. of het 
opzetten van een soort Holland House, waar je 
elkaar ‘s avonds ontmoet.’
Zal de tweede editie van World mind sports 
games over vier jaar in londen worden ge-
houden? ik vroeg het aan Demasure. Hij zei: 
‘Wat ik ervan gehoord heb is dat londen er 
weinig voor voelt. er wordt zelfs al gesproken 
over het uitwijken naar een andere plaats. st. 
petersburg wordt genoemd. maar los daarvan 
moeten wij als FmJD nog eens goed bij onszelf 
te rade gaan. Het was een prachtig toernooi 
dat verlopen is zonder noemenswaardige 
problemen, maar de aanloop is heel moei-
zaam geweest, al was het maar om afrikaanse 
spelers erbij te halen. anders zou het toernooi 
zijn gedevalueerd. er waren veel visapro-
blemen en financiële problemen. nu nog is 
het onduidelijk wat het een en ander heeft 

gekost. en we zijn maar een arme dambond.’
op de slotceremonie, buiten, na de toespraken 
een informele bijeenkomst, hoorde ik niette-
min regelmatig: ‘see you back in london!’
Kijkend naar het overdadige eten, luisterend 
naar de jazzmuziek, een glas bier heffend, zei 
Cor verdel, tijdens het toernooi aanwezig als 
arbiter: ‘er zijn dammers die nu nog lopen te 
kniezen over die ene stomme zet die ze speel-
den. Hoe dat toch kon!’
‘Dammers zijn serieuze mensen,’ zei ik.
‘Ze hebben er geen oog voor hoe leuk het hier 
is,’ zei hij. ‘Dit is toch fantastisch! We hebben 
toch een geweldige tijd gehad?’
ik gaf hem volkomen gelijk. indrukwekkend 
was het evenement zeker. De omvang, het 
niveau, de entourage, de sfeer, de professiona-
liteit, de gastvrijheid van de Chinezen die de 
spelers als ware atleten behandelden. ik heb 
ervan genoten, elke dag. om met voetbal-
trainer rinus michels in 1988 te spreken: ‘We 
zullen het nooit vergeten.’
  

van De aUteUr versCHenen boeKen over ZiJn vele 

reiZen: onDer meer OP AArDE (2006) en GElukZOEkErs 

(2008), Uitgegeven Door nymFaeUm pers, 

WWW.nymFaeUmart.nl en WWW.boeKWinKeltJes.nl

MEDAILLESpIEGEL WORLD MIND SpORTS GAMES:

  goud zilver brons totaal
1.  China 12    8 6 26
2.  Rusland        4   1  3 8
3.  Oekraïne    2   4   3 9
 Zuid-Korea  2    4 3 9
5. Noorwegen    2    1   3 6
6.  Turkije   2     0  0 2
7.  Engeland  1   2   0 3
8.  Bulgarije    1     1  0 2
 Frankrijk      1   1   0 2 
10.  Letland   1   0    2 3 
21.  Nederland     0   1      0   1

Deelnemers WorlD 
minD sports Games:

Bridge 2.642
Go   717
schaken    669
Dammen 333
Xiangqi  196 

Qianran Zeng mag voor de tv-camera uitleggen hoe de spelregels zijn.
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Held!
Enigszins besmuikt vertel ik het toch maar: 
sommigen vinden me een held. 
Vast niet op het dambord, want daarvoor zijn m’n 
prestaties te bescheiden gebleven. Af en toe eens een 
leuke uitslag, daarna weer een pijnlijke deuk in het 
zelfvertrouwen. Nee, niet als dammer, maar een 
échte held.
Wijze mannen in Apeldoorn hadden besloten om de 
tiende stad van Nederland eens goed onder de loep 
te nemen. Beetje provinciale uitstraling weliswaar, 
maar wel degelijk een plaats die er zijn mag. Even 
Apeldoorn bellen. Ik bedoel maar.
Zo’n stad barst ongetwijfeld van de ruwe 
diamanten die het verdienen om te worden 
gepolijst. En daarmee was het idee geboren 
om een heuse heldenverkiezing te organiseren. 
Een flinke jury werd geformeerd en na tal van 
brainstormsessies werden er tien categorieën met 
tien kandidaat-helden samengesteld. Zonder dat 
ik daar nog lucht van had stond er ineens een 
fotograaf op de redactie van mijn krant. Ik moest 
even op de foto want ik was genomineerd. Als held.
Het was een van die schaarse momenten dat ik 
met de mond vol tanden heb gestaan. Geintje 
zeker? Maar het bewijs stond op de website die 
speciaal voor de heldenverkiezing was gebouwd: 
www.heldengala.nl. Ik bleek een van de kandidaten 
te zijn in de categorie media. Even slikken. Als 
journalist schrijf je over helden. Je bent er geen.
Maanden later blijk ik nog steeds in de race. Ik 
ben doorgedrongen tot de laatste vier en mag me 
op 13 december in smoking hijsen, als de winnaars 
bekend worden gemaakt tijdens een chique 
heldengala, omlijst met artiesten als Gare du Nord 
en The Young Sinatras. Alleen dat vooruitzicht van 
die smoking al maakt me stil. M’n trouwpak uit de 
mottenballen halen zal niet volstaan…
Of de kans op eeuwig heldendom reëel is? 
Concurrent is onder meer een jongerensite met een 
paar duizend leden. Die heeft vast meer stemmers 
dan ik. Mijn eerste steunbetuiging was ‘hoi pap, 
leuk dat je in de finale zit. Veel succes’. 
Wie weet zijn er wat dammers die een collega in 
de spotlights willen zetten. Even stemmen, omdat 
die stukjes in Het Damspel soms wel puntig en 
raak zijn. Maar misschien stemmen ze juist niet, 
omdat die stukjes in Het Damspel soms wel puntig 
en raak zijn. 
Wie weet is me het heldendom gegund. 
www.heldengala.nl. Media. Gep Leeflang. 
Stemmen dus.

G e p  l e e f l a n G

de 1.32-28 16-21 openinG
Door tJalling goeDemoeD

alweer een damboek van 
de hand van lambert Jan 
Koops! voor wie is het 
openingsboek van Koops 
interessant? Welnu, voor 
veel dammers zal dit een 
nuttig boek zijn, getuige 
het feit dat in de variant 
1.32-28 16-21 2.31-26 11-
16 3.37-32 7-11 4.41-37? 
de meest gespeelde zet is, 
terwijl de theorie 4.36-31! 
aanbeveelt! Waarom dat 
zo is? lees het boek!
Het boek is interes-
sant voor ieder die zijn 
openingsrepertoire uit wil 
breiden of op wil poetsen. 
in tien hoofdstukken 
worden de belangrijkste 
openingsschema’s in de 
1.32-28 16-21 opening 
besproken. Wat ik zelf 
jammer vind aan de theo-
rie van het damspel is dat 
er zo weinig namen van 
openingen zijn. Dammers 
hebben wel weer heel 
veel namen voor diverse 
slagzetten, maar veel 
openingen wachten nog 
op een naam. 
De variant met 1.32-28 16-
21 2.31-26 11-16 3.37-32 
7-11 4.36-31 19-23 5.28x19 
14x23 6.33-28 21-27 is 
veelvuldig toegepast 
door Clerc in zijn match 
tegen gantwarg. ik heb 
deze opening altijd Clerc-
opening genoemd in mijn 
damlessen. speelt zwart 
6. … 13-19 om na 7.31-27 
een keer uit de Kvo te 
ruilen met 17-22 dan kun-
nen we spreken van de 
Dibman-opening. Dibman 
paste dit idee toe met 4…. 
1-7 5.41-36 19-23 6.28x19 
14x23 7.33-28 13-19.
Wiersma was in zijn match 

tegen gantwarg succes-
vol met de zogenaamde 
valkenburg-variant. 1.32-
28 16-21 2.31-26 18-22 
3.38-32 11-16 4.43-38 7-11 
5.49-43 1-7 6.37-31 21-27 
7.32x21 16x27 8.42-37 11-
16 9.37-32 16-21 10.41-37 
20-24

Diagram 1 

een spannende uitgangs-
positie voor een duel 
in de partie bonnard. 
Zoiets heldhaftigs wil toch 
iedereen graag een keer 
spelen? of niet? Wiersma 
versloeg gantwarg met 
zijn partie bonnard in 
valkenburg. 
een ander variant die al 
een naam draagt is de 
andreiko-variant. 1.32-
28 16-21 2.31-26 11-16 
3.37-32 18-22 4.41-37 7-11 
5.46-41 1-7 6.34-29 20-25 
7.40-34 (Koops gaat ook in 
op 7.29-23) 15-20 8.45-40 
10-15 9.50-45 4-10! 

Diagram 2

De zet 4-10 is bedoeld om 
de opstoot 28-23x23 beter 
op te kunnen vangen 
dan na 5-10. in het boek 
worden de zetten 10.32-27 
(sijbrands – andreiko) 
10.29-23 en 10.28-23 
besproken.
De Kvo-opening 1.32-
28 16-21 2.31-26 11-16 
3.38-32 7-11 4.37-31 19-23 
5.28x19 14x23 6.31-27 23-
28 7.32x23 18x38 8.43x32 
is liefst 22 maal in een 
geregistreerde zwartpartij 
van georgiev voorgeko-
men. Daarom is de naam 
georgiev-opening op zijn 
plaats.
ieder hoofdstuk behandelt 
eerst de theorie. Dat ge-
beurt op sijbrandsiaanse 
wijze, zakelijk en met 
varianten als 3.3.1.4 enz. 
Daarna wordt een aantal 
geanalyseerde partijen 
aangeboden gevolgd door 
enkele partijnotaties sec.
Het boek is te bestellen 
door € 22,20 over te ma-
ken op 31.29.08.539 t.n.v. 
l.J.a. Koops te bemmel. 
Het boek is bovendien te 
koop via het bondsbureau.
Het volledige artikel staat 
op http://damspel.kndb.nl. 

Rectificatie

in Het Damspel van september staat op pagina 13 een fout in 
het artikel over de bekercompetitie. De juiste uitslagen moeten zijn: 

rdC rijnsburg ons genoegen utrecht regulier
richard Kromhout arne van mourik 1-1
eric Jan van reenen Cock van Wijk 1-1
Frerik andriessen sjef valk 2-0
richard meijer Dick de boer 1-1

rDC heeft dus gewonnen met 5-3.
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Het onderhavige artikel 
daarentegen staat in het 
teken van de allereerste 
partij die ghestem op 
mondiaal niveau speelde, 
te weten het openings-
duel van zijn WK-match 
tegen maurice raichen-
bach. Hoewel het geen 
foutloze partij betreft (in 
het - geladen - middenspel 
grijpen beide spelers fors 
mis, terwijl zij ook in de 
beslissende 10x10-fase niet 
altijd even nauwkeurig te 
werk gaan), blìjft het een 
genot dit gestroomlijnde 
klassieke duel na te spelen 
en te bestuderen. met de 
prachtige overwinning die 
de witspeler nog vóór de 
vijftigste zet liet aante-
kenen, legde ghestem de 
basis voor een onbedreigde 
14-6 matchzege.

ghestem-raichenbach
(1ste matchpartij WK 1945)

1.32-28 18-23 2.33-29 
23x32 3.37x28 19-24 
4.39-33 14-19 5.41-37 20-
25 6.29x20 25x14 7.44-39 
12-18 8.46-41 7-12 9.37-
32 14-20 10.41-37 10-14
een zwartspeler die zijn 
tegenstander geen ge-
legenheid wil geven het 
randstuk op 35 op te lossen 
maar er evenmin voor 
voelt de 2x2-ruil 10…20-
24 11.28-22 toe te laten, 
zou kunnen overwegen 
9…14-20 te vervangen 
door 9…15-20 10.41-37 
20-24. overigens: aan het 
activeren van 35 werd 
destijds veel minder belang 
toegekend dan men in 
onze dagen pleegt te 
doen. ghestems veertiende 
zet spreekt wat dat betreft 
boekdelen.
11.35-30 17-21 12.30-25 
21-26 13.31-27 1-7
Zoals ik de vorige keer 
schreef, heb ook ik in de 
allereerste jaren van mijn 
carrière heel veel klassiek 
gespeeld. Waarbij ik mij er 
- achteraf - enigszins over 
verbaas dat ik de onderha-
vige openingsvariant zowel 
met wit als met zwart op 
het bord placht te bren-
gen. in een van die partij-
en: tegen Han(s) de groot 
uit het noord-Hollands 
Jeugdkampioenschap 1964, 
deed ik 13…18-23, in de 
hoop mij na 14.34-29 23x34 
15.40x29 20-24 16.29x20 

15x24 17.39-34 5-10 enz. 
op het strategische veld 
24 te kunnen handha-
ven; dit ondanks het feit 
dat de absentie van het 
randstuk op 35 een witte 
actie over veld 29 toch 
aanzienlijk zou moeten 
vergemakkelijken… met 
enige medewerking van 
mijn tegenstander slaagde 
ik in die opzet, zoals men 
in het eerste deel van mijn 
autobiografie, waarvan 
de feestelijke presentatie 
voor 14 april 2011 gepland 
staat, zal kunnen nalezen 
en -spelen.
14.40-35
Zie het commentaar bij         
zwarts tiende zet. in even-
tueel aanvalsspel over veld 
29 blijkt ghestem in het 
geheel niet geïnteresseerd.
14…20-24 15.34-30 18-23 
16.45-40 12-18 17.50-45 
7-12
Hiermee is een positie ont-
staan die karakteristiek is 
voor de Chefneux-variant: 
zij blijkt, al dan niet met 
vrijwel verwaarloosbare 
verschilletjes (zoals 49 op 
50 en/of 2 op 1), in ruim 
honderd(!) partijen te zijn 
voorgekomen, voor de 
eerste keer in H. de Jongh-
springer, WK 1928, voor 
het laatst in de competi-
tiepartij D. den ouden-W. 
groen van oktober 2007. 
Wit moet een principiële 
keuze maken tussen ener-
zijds 18.39-34 en anderzijds 
18.37-31. van die twee 
voortzettingen is de eerste 
veruit het populairst, maar 
ghestem zal juist voor 
de tweede mogelijkheid 
kiezen:
18.37-31 26x37 19.42x31
er valt zeker iets te zeg-
gen voor de stelling - ooit 
door piet roozenburg 
geponeerd - dat ghestem 
in deze partij zijn eigen 
beginselen ontrouw is. 
immers: met de ruil naar 31 
neemt wits voorsprong-in-
ontwikkeling nog verder 
toe (het verschil bedraagt 
inmiddels 8 tempi), wat 
inderdaad opmerkelijk is 
wanneer men bedenkt dat 
ghestem in zijn (klassieke) 
partijen steevast een ach-
terstand-in-ontwikkeling 
nastreefde.
maar de zaak steekt 
gecompliceerder in elkaar 
dan men denken zou. op 
pagina 103 van zijn boek 

Comment je suis devenu 
champion du monde legt 
ghestem namelijk uit dat 
het zijn bedoeling was 
het vijandelijke stuk op 5 
te handhaven en zwart er 
aldus toe te verplichten 
op enig moment 14-20 
(25x14) en 9x20 te spelen, 
wat na 30-25 en 4-9 op 
een ‘teruggave’ van (liefst) 
8 tempi zou neerkomen. 
“om dat doel te bereiken 
moet wit dus de rechter 
vleugel van zwart neutrali-
seren,” schrijft hij. vandaar 
18.37-31 en onder geen 
beding 18.39-34 en 19.34-
29, welke ruil “de zwakke 
schijf 5 [alleen maar] zou 
bevrijden”.
ik weet natuurlijk niet of 
hij dit tijdens de partij al-
lemaal daadwerkelijk heeft 
bedacht, of dat het een 
theorie betreft die hij er 
achteraf met de haren bij 
heeft gesleept. maar feit is 
dat ghestem er glansrijk in 
zal slagen zijn doelstellin-
gen te realiseren: nog vóór 
de dertigste zet is zwarts 
rechter vleugel inderdaad 
volledig ‘geneutraliseerd’ 
en zijn de tempiverhoudin-
gen drastisch in ghestems 
voordeel omgeslagen!
19…11-17 20.47-42
Hier merkt ghestem naar 
mijn smaak terecht op 
dat de 2x2-ruil 20.27-22(?) 
18x27 21.31x11 16x7(!) 
“zwart te veel vrijheid zou 
geven”.
20…17-21 21.27-22!? 
18x27 22.31x22
nu wèl. Het cruciale ver-
schil met 20.27-22 is dat 
zwart de witte voorpost 
niet in achterwaartse rich-
ting mag afruilen (22…12-
17 23.22x11 16x7??) 
wegens 24.25-20! +.
22…12-17
vanzelfsprekend niet 
22…12-18? wegens 
23.42-37 en 24.25-20! met 
verovering van schijf 27. en 
op 22…21-26 had de decor-
wisseling 23.25-20(!) 14x34 
24.40x7 2x11 25.22-17(!) 
11x22 26.28x17 (ghestem) 
wit op z’n minst gemakke-
lijker spel gegeven, daar de 
voorpost op 17 onschend-
baar is (26…16-21?? 27.17-
11! en 28.36-31 +).
23.22x11 6x17 24.36-31 
21-26?!
logischer lijkt een opstel-
ling met 24…13-18 25.31-
27 8-13. Het bij de eerste 

de beste gelegenheid 
formeren van het klaver-
blad 16/21/26 speelt slechts 
wit in de kaart.
25.31-27 17-21 26.39-34 
13-18 27.42-37 8-13 (zie 
diagram 1)

Diagram 1

28.43-39?
Waarom ghestem 28.34-29, 
een 2x2-ruil die hem onder 
de gegeven omstandighe-
den heel redelijk spel had 
gegeven, niettemin achter-
wege laat, is in de aanteke-
ning bij wits negentiende 
zet al ter sprake gekomen. 
maar met de tekstzet gaat 
hij voorbij aan een nogal 
verborgen mogelijkheid 
die hem in grote verlegen-
heid zou hebben gebracht. 
Want als raichenbach nu 
een opstelling met het 
schijnbaar a-positionele 
28…15-20!! had ingeno-
men, is niet goed te zien 
hoe wit ooit nog onder 
schijf- dan wel partijver-
lies had uitgekund! De 
materie, waarover zowel 
ghestem zelf als - later - 
roozenburg zich gebogen 
heeft, is echter dermate 
ingewikkeld en veelomvat-
tend dat ik dit fragment 
noodgedwongen laat 
rusten.
28…14-20?
ook raichenbach ontgaat 
die allerminst thematische 
wending 28…15-20!! +. 
Het gevolg is dat voor wit 
alles weer in orde is.
29.25x14 9x20 30.30-
25(!) 4-9 31.25x14 9x20
ghestem is erin geslaagd 
een 17x17-stand waarin hij 
tegen een ontwikkelings-
voorsprong van 8 tempi 
aankeek, om te buigen in 
een 13x13-stand waarin hij 
juist 4 tempi minder heeft!
32.48-43!
een bepaald chique 
voortzetting, bedoeld 
ter voorbereiding van de 
manoeuvre waarmee ghe-
stem binnen twee zetten 
geschiedenis zal schrijven. 

ton sijbRanDs

p a r t i j
a n a l y s e

in de vorige aflevering 
van deze rubriek liet 

ik de partij zien die 
toenmalig wereldkam-

pioen pierre Ghestem in 
het wk 1948 van oscar 
verpoest won. het was 

- zoals gezegd - een van 
de laatste gelegenheden 

waarbij ghestem de 
damwereld zijn kunnen 
toonde: na het wk 1948 

hield de legendarische 
fransman het damspel 

voor gezien.
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Desondanks moet ik even 
wijzen op de mogelijkheid 
32.34-30!? 20-25 33.39-
34!!?, een interessant plan 
dat zelfs wanneer het in-
correct mocht blijken, tòch 
een serieus en diepgaand 
onderzoek verdient!
32…5-10 33.34-30! 20-25 
(zie diagram 2)
Het alternatief 33…10-14 
34.30-25 2-8 35.40-34*! 
was, zoals ghestem tame-
lijk overtuigend aan-
toont, nauwelijks veiliger 
geweest. al gebiedt de 
eerlijkheid te erkennen dat 
ook in dat geval, evenals 
in het partijverloop, de 
definitieve beslissing nog 
niet gevallen is.

Diagram 2

34.28-22!! 25x34 35.4 
0x20 15x24 36.33-28!
ghestem plaatst de door-
stoot waarmee zijn naam 
tot in lengte van dagen zal 
voortleven! er past slechts 
één kanttekening bij: hoe 
kansrijk 34.28-22 en 36.33-
28 ook is - wit staat nog nìet 
in alle varianten gewonnen. 
maar daar zal over drie zet-
ten verandering in komen…
36…10-14! 37.39-34!
Dat de ghestem-doorstoot 
een tweesnijdend wapen 
is dat zich ook gemakkelijk 
tegen de initiatiefnemer 
kan keren, moge bijvoor-
beeld blijken uit de variant 
37.45-40? 14-20! 38.40-34 
24-29!! 39.39-33* 29x40 
40.35x44 20-24: na 3-9-14-
20-25 en - essentieel - 2-7-
11!! is het niet wit maar 
zwart die, ondanks zijn 
voorsprong van 3 tempi, 
aan het langste eind trekt!!
37…14-20! 38.49-44 (zie 
diagram 3)

Diagram 3

38…2-8?
pas na deze speculatieve 
voortzetting (raichenbach 
hoopt op 39.34-30? 23-29!! 
40.30-25? 26-31!! 41.25x34 
31x33 42.28x39 24-29! 
43.34x12 8x37 +) staat 
zwart werkelijk verloren. 
Hij had zonder dralen 
38…20-25! moeten doen, 
om op 39.44-39 te vervol-
gen met 39…3-9! 40.34-30 
25x34 41.39x30 24-29! 
42.45-40 (42.30-25 9-14! is 
geenszins beter) 42…29-
33!! 43.28x39 9-14! na het 
tegenoffer 44.22-17 21x12 
staat wit weliswaar nog 
steeds (iets) beter, maar 
winst zit er na 45.39-33 12-
17! 46.27-21 niet meer in.
in deze spelgang dient 
zwart zich overigens te 
hoeden voor  het schijn-
baar eveneens speelbare 
41…23-29? Daarop doet 
wit namelijk niet 42.22-
17?, 43.28-23 en 44.30x17 
(44…18-22! +) maar speelt 
hij al zijn tempi uit met 
42.45-40! 18-23 43.30-25 
9-14 44.43-39 2-7 45.39-
34!! 7-12 46.34-30!! (zie 
analyse-diagram 4).

Diagram 4

ondanks de schijn van het 
tegendeel gaat wit dan 
altijd winnen, ongeacht of 
zwart kiest voor 46…12-18 
47.40-34*! 29x40 48.35x44 
24x35 49.38-33! 23-29 
50.33x24 19x30 51.25x34 
14-20* 52.34-29! 20-25 
53.28-23 (in de halve 
finales van het nK 1991 
won ron Heusdens op deze 
fraaie wijze van Cock van 
leeuwen) dan wel voor het 
offer 46…12-17 47.22x11 
16x7 48.27x16 13-18. in dit 
laatste geval immers tovert 
wit met behulp van het te-
genoffer 49.40-34!! 29x40 
50.35x44 24x35 51.38-33! 
een volmaakt symmetrisch 
7x7-standje tevoorschijn, 
waarin de vóór-zet zwart 
fataal wordt!
39.44-40! 24-29 40.35-30!
en vooral niet 40.43-39? 
vanwege het vernietigende 
40…19-24!! en 41…20-25! 
+.
40…20-24 41.40-35! 

29x40 42.45x34 3-9 (zie 
diagram 5)

Diagram 5

43.43-39?!
in het zicht van de haven 
begaat ghestem een on-
nauwkeurigheidje dat de 
winst wellicht nog op losse 
schroeven had kunnen 
zetten. in elk geval was 
43.38-33! exacter geweest. 
omdat 43…9-14 na 44.43-
38! op zetverwisseling met 
het (voor zwart kansloze) 
partijverloop neerkomt, 
doet deze laatste nog het 
beste 43…8-12. Daarop for-
ceert wit evenwel de winst 
met 44.22-17! 9-14 45.17x8 
13x2 46.43-38! en nu:
1) 46…2-7 47.28-22! 23-28 
48.32x1 21x41 49.22-17! 
24-29* 50.33x13 41-47, 
waarna zelfs al 51.13-8! 
47x2 52.34-29! 14-19* 
53.29-23! 19x28 54.30-24 
2x30 55.35x24 (met de 
dodelijke dreiging 56.17-11 
+) zou kunnen.
2) 46…2-8 47.34-29!! (de 
werkelijke pointe van 
43.38-33! en 44.22-17!) 
47…23x25 48.28-23 19x39 
49.38-33 39x28 50.32x3 
21x41 51.3x36 +.
43…9-14?!
maar raichenbach laat zijn 
allerlaatste kans op red-
ding onbenut. Die bestond 
uit 43…8-12(!), waarop 
zich de volgende mogelijk-

heden aandienen:
1) 44.39-33? 12-17! 
45.22x11 16x7 46.27x16 
7-12! 47.30-25 9-14! en wit 
staat met lege handen.
2) 44.30-25 9-14 45.34-30.
ghestem claimt dat wit in 
deze variant alsnog zou 
gaan winnen. inderdaad 
redt zwart het niet met 
45…12-17? 46.22x11 16x7 
47.27x16 7-12 48.38-33! 
23-29 49.32-27! 29x38 
50.39-33! 38x29 en nu òf 
51.28-23 19x28 52.30x17 
(ghestem), òf het brood-
nuchtere en daardoor des 
te verrassender 51.16-11!! 
+. maar de analyse leert 
dat hij na 45…23-29! 
46.28-23 19x17 47.30x10 
17-22! 48.39-33(!) 22x42 
49.38x47(!) 29x27 50.10-5 
het - toegegeven - onge-
wone afspel moet kunnen 
houden.
3) 44.22-17(!) en nu:
3.1) 44…9-14? 45.17x8 13x2 
46.39-33!, waarna wit wint 
als eerder gedemonstreerd.
3.2) 44…24-29(!) 45.17x8 
29x40 46.35x44 13x2 47.39-
33(!) 19-24(!) 48.30x19 
23x14 en hoewel wit op 
zeer groot voordeel kan 
bogen, staat de winst nog 
niet vast.
44.39-33! 8-12 (zie dia-
gram 6)

Diagram 6

45.22-17!!

ghestem zet de kroon op 
zijn werk. De arme rai-
chenbach wordt vermor-
zeld.
45…23-29* 46.17x8! 
29x40* 47.35x44 
13x2 48.28-22! 24x35 
49.22x24
Zwart geeft het op.
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i n t e r v i e w

hoe komt dc lent aan dat mooie clubhuis?
in 1986 stelde de verhuurder van het Jeugdgebouw in 
lent, waar de vereniging tot dan toe speelde, dusda-
nige exorbitante financiële eisen, dat het bestuur op 
zoek ging naar andere mogelijkheden. voorzitter roel 
rijndertse kwam te weten dat een ‘noodapotheek’ 
in  barneveld naar een definitieve behuizing overge-
heveld werd en het betreffende gebouwtje vrij kwam. 
Het gebouwtje leek goed geschikt voor een damclub 
en met een lening van tienduizend gulden kon de club 
het pandje aankopen. Het werd voorzichtig afgebro-
ken en naar lent getransporteerd. Daar werd het weer 
opgebouwd en opgeknapt door leden van de vereniging 
en hun familieleden en vrienden. Het clubhuis stond op 
gemeentegrond aan de visveldsestraat en werd ‘’t Kla-
verblad’ genoemd, naar een motief op het dambord.
in het begin van deze eeuw kreeg sportpark visveld een 
andere bestemming: de damclub en ook de voetbalclub, 
de tennisclub en de ponyvereniging moesten het veld 
ruimen en na lange onderhandelingen met de gemeente 
(eerst nog elst en later nijmegen) werd er overeenstem-
ming bereikt, waarbij een aangeboden zaal boven de 
sporthal werd afgewezen door DC lent. De ponyver-
eniging viel af en de voetbal-, tennis- en damverenging 
hebben nu een prachtige locatie in het sportpark vos-
senpels. na lang onderhandelen met de gemeente nij-
megen door de toenmalige voorzitter gerald Willemsen 
en penningmeester geert geurts, werd het clubgebouw 
van DC lent in 2005 onder de noemer ‘nieuw voor oud’ 
door de gemeente neergezet en aan de vereniging in 
eigendom gegeven met een financiële ondersteuning 
voor de vijftien tot twintig jaar daarna. Wel moet zelf 
voor het onderhoud gezorgd worden.

hoe ben je zelf in de damwereld verzeild geraakt?
min of meer gedwongen. ik had verkering met gien 
geurts, een oudere zus van lenie (tweevoudig neder-
lands kampioen bij de vrouwen). als ik bij haar thuis 
kwam stond binnen een half uur het dambord op tafel 
en werd ik door mijn aanstaande schoonvader en broers 
van gien ‘ingewijd’ in de beginselen van het damspel. 
ik herinner me vooral dat ik niet te snel mocht zetten. 
nadat ik uit militaire dienst kwam ben ik toen zelf gaan 
dammen. maar het dammen kon me niet echt bekoren. 
nadat ik in 1971 lid van de verenging was geworden, 
werd ik na drie maanden al tot secretaris gebombar-
deerd en dat ben ik nu nog. Dammen doe ik al lang niet 
meer, maar ik ben wel met gien getrouwd.

je hebt dus ook het ‘hoogtepunt’ van lent meege-
maakt: het clubkampioenschap in 1979.
Ja, in 1973 kwam piet levels naar lent. Hij kwam over 
van Dv Huissen, waar enige onenigheid was ontstaan 
tussen levels en het bestuur van Huissen, hetgeen veel 
te maken had met de voortvarendheid waarmee piet le-
vels meestal te werk ging. Hij nam ook ruud palmer en 
Jan linssen mee. bij lent zorgde levels voor sponsoren 
en de bijbehorende financiën, waarmee successievelijk 
een sterk eerste tiental werd opgebouwd. in 1978 werd 
het kampioenschap net gemist (een verloren beslissings-
wedstrijd tegen rox Dual uit groningen), maar in 1979 
werd het kampioenschap behaald en in dat zelfde jaar 
werd ook lenie geurts kampioene.

daarna hebben we lent niet meer op topniveau 
gezien. hoe ging dat mis?
Zoals vaak bij gesponsorde verenigingen moet een 
aantal van de oorspronkelijke leden hun plaats in de 
hogere teams afstaan aan spelers die daar ook nog 
voor betaald krijgen en dat leidt vaak tot problemen. 
ook bij ons. in 1980 moest daarom het eerste tiental 
opgeheven worden en werd het teruggetrokken uit 
de hoogste klasse; dat mocht toen nog… We gingen 
verder met het tweede team aangevuld met de over-
gebleven spelers van het eerste en zijn op eigen kracht 
weer opgeklommen tot de landelijke hoofdklasse. We 
houden nu strak vast aan de samenstelling van het eer-
ste team: de eerste zeven van de onderlinge competitie 
en drie keuzeplaatsen.

door hoeveel leden wordt het clubhuis doorgaans 
bevolkt?
Het ledenaantal schommelt tussen de 55 en 65.

Door Herman van Westerloo

Foto’s Jos Janssen

Damclub LentDamclub Lent

Evenals dit jaar nam ik twee jaar geleden deel aan het Plusminus 55 Toernooi van Damclub Lent. Toen had ik al willen 
vragen hoe DC Lent aan dat mooie clubhuis kwam. Vergeten blijkbaar. Dit jaar stelde ik deze vraag –en nog enkele 
andere- aan Jos Janssen, secretaris van Lent sinds 1972.

Jos Janssen
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wat wordt er aan gedaan om het 
ledenaantal op peil te houden?
(voor het beantwoorden van deze vraag werd 
sander spaans erbij gehaald. Hij behartigt de 
jeugdzaken als bestuurslid van lent. en ook 
peter litjens, coördinator jeugdzaken en op 
dit moment arbiter bij het plusminus 55 toer-
nooi, kwam er even bij.) 

sinds 1973 heeft lent een jeugdafdeling en 
daar wordt nog steeds actief mee omgegaan. 
er zijn op dit moment zeven(!) gediplomeerde 
jeugdleiders en damtrainers, die op vrijdag-
avond de jeugdtrainingen verzorgen en op 
zaterdagen bij de jeugdwedstrijden assisteren. 
Dat zijn, in alfabetische volgorde: Frank barten, 
Henk Derksen, Joop geurts, peter litjens, 
sander spaans, peter vink en marcel Wijers. 
Het aantal jeugdleden schommelt tussen de 
vijftien en de twintig. sander spaans werd op 
zijn achtste jaar lid van de jeugdafdeling en 
is nu 22. een van de bekendste spelers uit de 
jeugd van lent is Jasper lemmen, nu spelend 
voor Huissen, maar nog wel steeds lid van lent 
en deelnemer aan de onderlinge competitie. 
Frank barten is in het verleden met een aantal 
jeugdspelers naar israël geweest. ook met 

seniorenteams zijn we enkele keren naar het 
buitenland geweest, onder andere polen en in 
Frankrijk naar amiens, beauvais en gaillac..

de naam plusminus 55 toernooi is al een 
paar keer gevallen. waar komt die naam 
vandaan?
in het verleden zijn er wel wat kleine toer-
nooitjes georganiseerd voor de jeugd. er 
bleek ook behoefte aan een toernooi voor 
oudere spelers en zo werd in 1993 het eerste 
plusminus 55 toernooi georganiseerd. De 
naam is gerelateerd aan het oprichtingsjaar 
van de club: 1938. in 1993 bestond de club 
dus 55 jaar. Het is de bedoeling dat hieraan 
door spelers deelgenomen kan worden van 
vijftig jaar en ouder. Het toernooi begon 
met circa dertig deelnemers uit de regio. 
inmiddels dit jaar dus al weer het zestiende 
toernooi met 48 deelnemers uit het hele 
land.
(sander spaans opende en sloot het toernooi 
dit jaar, door afwezigheid van voorzitster 
lianne van ampting en ik meende in zijn 
toespraakje te horen doorklinken dat hij met 
verlangen uitkijkt naar het moment dat hij 
ook kan deelnemen –plusminus in 2035 dus.)

de club is dus opgericht in 1938. dit jaar 
zeventig jaar geleden. is er nog iemand 
lid uit die tijd?
nee, maar wel sinds 1939, dat is ons erelid 
en erevoorzitter Chris roeleven sr. Zijn zoons 
spelen ook al heel lang bij lent.

werden die zeventig jaar nog gevierd? 
alleen binnen de vereniging - zeventig jaar is 
niet echt een jubileumjaar.

wordt er in 2013, als de club 75 jaar 
bestaat, wel iets bijzonders gedaan?
vaste plannen zijn er nog niet, maar we wil-
len dit zeker niet ongemerkt voorbij laten 
gaan.

met deze belofte wordt ons gesprek afgeslo-
ten.

DC lent heeft ook een fraai clubblad, 
voorheen De orkaan, nadien onregelmatig 
verschijnend als ‘berichten van het competi-
tieslagveld’ en nu gewoon DC lent geheten. 
De redactie is in handen van Willem van den 
berg. De website www.damclublent.nl wordt 
verzorgd door maarten nas.

winnaars van het plusminus 55 
Toernooi

1993 Dick Jurcka arnhem
1994 Frans Keizer papendrecht
1995 Jan Fokkink terborg
1996 Frans Keizer papendrecht
1997 ad van tilborg tilburg
1998 ad van tilborg tilburg
1999 ad van tilborg tilburg
2000 Henk Kleinrensink Wageningen
2001 aart Walraven Zoutelande
2002 Frans bax tilburg
2003 theo Dijkstra gouda
2004 theo Dijkstra gouda
2005 ruud palmer nijmegen
2006 ruud palmer nijmegen
2007 ruud palmer nijmegen
2008 ed Holstvoogd Delft

de eerste tien van 2008

1. ed Holstoogd  11 (wp 61)
2. theo van den Hoek  11 (wp 60)
3. theo Dijkstra  11 (wp 55)
4. ad van tilborg  10
5. Jelle groeneveld   9 (wp 59)
6. Herman van Westerloo    9 (wp 58 sb 72)
7. barbara graas   9 (wp 58 sb 67)
8. Derk Kleinrensink   9 (wp 57)
9. Henk Kleinrensink   9 (wp 55)
10. albert eggink   8

het kampioensteam van 1979

Plm 55 toernooi 2006

Na afloop aan de bar. plm 55 2006

Waldo aliar
marijn alofs
theo braam
theo de bruijn
Frank Drost
geert geurts
Joop geurts
Hans Jansen

iser Kuperman
Jan linssen
Chris roeleven jr
rob schippers
Harm Wiersma

Plm 55 toernooi opening, staand sander spaans
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t o p d a m m e n

van 20 tot 27 december vindt het 

Groningen seaports masters 2008 plaats. 

een internationaal invitatietoernooi met 

12 damgroot meesters. het toernooi wordt 

gehouden in Theater en Congrescentrum 

de molenberg in delfzijl. 

via internet is het toernooi live te volgen: 

www.groningen-seaports-masters.eu. 

Er is een eerste prijs van 
€ 3750, - en een startgeld 
van € 1000, - voor iedere 
deelnemer. 

Tijdens het toernooi geeft 
damlegende Ton Sijbrands 
op zaterdag 20, zondag 
21 en op vrijdag 26 en 
zaterdag 27 december 
commentaar bij de 
partijen. 

Het organisatiecomité 
wordt gevormd door rob 
van Heukelem, Harm 
Wiersma en siep buurke. 

Voor meer informatie over 
het toernooi: siep Buurke, 
tel. 050-3189720.

Europees kampioenschap in Tallinn
Guntis Valneris en Tamara Tansykkuzhina werden eind augustus beiden 
Europees kampioen in de Estse hoofdstad Tallinn. Beste Nederlanders waren 
Nina Hoekman met een vijfde plaats en Kees Thijssen met een zevende plaats. 

WK-uitdager alexander georgiev werd tweede en 
veteraan bouzinsky werd derde. bij de vrouwen 
werd wereldkampioene Darya tkachenko tweede 
en de jonge matrene nogovitsyna derde. 

Guntis Valneris Tamara Tansykkuzhina Nina Hoekman

mannen

1. guntis valneris letland  13
2. alexander georgiev rusland  12
3. edvard bouzinski litouwen 12
7. Kees thijssen nederland 11
8. alexander baljakin nederland  11
9. martin Dolfing nederland 11

vrouwen

1. tamara tansykkuzhina rusland 12
2. Darya tkachenko oekraine 12
3. matrena nogovitsyna rusland 12
5. nina Hoekman  nederland 12

Het idee voor het toernooi ontstond op de reis van salou naar nederland, na een 
damtoernooi in salou. rob van Heukelem en Harm Wiersma wilden een toernooi in 
nederland organiseren. rob werkt als ambtenaar bij de gemeente Delfzijl. Hij sprak 
daar zijn wethouder sportzaken. Die was gelijk enthousiast en zo ontstond het  idee 
om in Delfzijl te gaan dammen. Wethouder thea van der veen had als scholiere in 
leeuwarden met het schooldammen meegedaan. Zij en wethouder Joop boertjes zijn 
damliefhebbers en hebben de sponsors geworven.

met dit toptoernooi willen de organisatoren de internationale ambities van de 
vierde zeehaven van nederland en het internationale bedrijfsleven verbinden met de 
eemsdeltaregio als economische kernzone in de provincie groningen. De bedoeling is 
dit toernooi de komende jaren op de damkalender te zetten. 
aan het groningen seaports masters 2008 doen de beste spelers ter wereld mee, 
ze zijn afkomstig uit vier continenten. Wereldkampioen alexander schwarzman en 
zijn uitdager alexander georgiev, beiden uit rusland. De wereldkampioene Darya 
tkachenko uit de oekraïne en de onttroonde wereldkampioene tamara tansykkuzhina 
uit rusland. verder de vicewereldkampioen mark podolski uit Duitsland; twee van de 
sterkste spelers uit afrika, leopold Kouogueu uit Kameroen en macadou n’Diaye uit 
senegal; de sterkste speler van azië, Dul erdenebileg uit mongolië en uit Zuid amerika 
komt allan silva (brazilië). tenslotte de tienvoudig wereldkampioen alexei tsjizjov 
en de nederlandse oud-kampioenen auke scholma uit baflo en martin Dolfing uit 
groningen. 
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kampioenschap van 
frankrijk 2008
van 9 tot 17 augustus 
werd in lannion het 
Frans kampioenschap 
gespeeld. even ter  
plaatsbepaling: lannion 
ligt in de Côtes d’armor, 
bretagne. met arnaud 
Cordier, laurent nicault, 
oscar lognon hebben 
de Fransen zeer sterke 
dammers. Dit jaar deed 
voor het eerst ook 
de al geruime tijd in 
Frankrijk woonachtige 
internationaal grootmeester Flaubert ndonzi mee. 
een sterk deelnemersveld kwam dus achter de borden 
in bretagne en spanning was er dan ook tot het einde 
van het toernooi. Uiteindelijk was arnaud Cordier de 
beste, kort voor ndonzi, lognon en nicault. 
in de laatste ronde behaalde arnaud Cordier een   
belangrijke overwinning op thierry Delmotte (zie 
diagram). laatstgenoemde heeft met wit zojuist fou-
tief 31.48-42? gespeeld waarna Cordier op bekende 
manier dam haalde door 31...23-29! 32.34x23 12-18 
33.23x12 13-18 34.12x23 24-30 35.35x13 9x47! en 
zwart won later de partij.

eindstand aan kop: 1. a.Cordier 11-17; 2. F.ndonzi 
11-16; 3. o.lognon 11-15; 4. l.nicault 11-14; 5. 
t.Delmotte 11-11. Voor meer informatie, zie de zeer 
informatieve toernooiwebsite: 
http://championnatdefrance-jeudedames.fr/

diagram 1
T. delmotte – a. Cordier

aRjen timmeR

internationaal

d a m n i e u w s

varna open en ek blitZ
Een bijdrage van Anton van Berkel

in het bulgaarse varna – in het hoogseizoen een miljoen inwoners, in het nasei-
zoen is het aantal geslonken tot 300.000 inwoners - aan de Zwarte Zee werden 
onder de bezielende leiding van Janec bogdan twee toernooien georganiseerd: 
het varna open en het eK blitz. aan varna open deed een grote delegatie 
nederlanders mee, tezamen met enkele enthousiaste bulgaren. er deden drie 
grootmeesters mee. enkele grootmeesters wilden liever alleen aan het eK mee-
doen. begrijpelijk, maar jammer voor het toernooi. Watjeslav sjtsjogoljev won 
het toernooi. Zelf mocht ik eindelijk na jaren tegen deze legende spelen.

Het dammen in bulgarije heeft het moeilijk. er zijn weinig dammers en het 
ministerie van sport erkent het dammen niet als sport ... schaken echter wel. met 
dit toernooi wordt geprobeerd het dammen weer wat op de kaart te zetten. in 
een gemoedelijke sfeer wordt er overdag gedamd en ’s avonds lekker gegeten. 
overdag kan er gezwommen worden bij 25 tot 30 graden of kan de stad beke-
ken worden. Het is een aanrader om dit toernooi volgend jaar in je persoonlijke 
damkalender op te nemen.

Het eK zelf werd gesplitst tussen de mannen – zestien stuks – en de vrouwen – 
zes stuks. De vrouwen speelden een dubbele ronde op 12 september, de mannen 
een enkelvoudige ronde op 12 en 13 september. bij de vrouwen werd tamara 
tansykuzhina europees kampioen, bij de mannen haalde raimond vipulis mede 
door een directe overwinning op de zilveren prijswinnaar guntis valneris de eer-
ste prijs. Joeri anikeev haalde evenveel punten als mouradoullo amrillaev, maar 
behaalde meer overwinningen en werd hiermee keurig derde.

Zaterdag was de gezamenlijke prijsuitreiking van de beide toernooien. van de 
gehele groep is een foto toegevoegd. op zondag had ik op mijn verjaardag mooi 
de tijd om de stad nog eens goed te bezichtigen. Dat het die dag ineens regende 
mocht de pret niet drukken. na een afsluitend etentje samen met Joeri anikeev 
en alexander getmanski ben ik dezelfde nacht afgereisd naar nederland.

tenslotte nog wat openingstheorie hoe het als witspeler vooral niet moet (ik wit, 
olga baltazhy zwart). 1. 32-28, 19-23 2. 28x19 14x23. 3. 37-32 10-14 4. 41-37 5-10 
5. 46-41 14-19 6. 35-30 20-25 7. 40-35 9-14 8. 44-40 17-21 9. 50-44 17-21 10. 33-29 
(dubieus) 21-26 11. 30-24 19x30 12. 35x24 11-17 13. 38-33 6-11 14. 43-38 17-21 
15. 48-43 11-17 16. 33-28 7-11 17. 28x19 14x23 18. 38-33 1-6 19. 33-28? (de witte 
stand is al een drama) 15-20! 20. 28x19 9-14 21. 24x15 13x33 22. 39x28 14-20 23. 
15x24 21-27 24. 31x13 8x50 25. 43-38 50x22 26. 32-27 met schijfverlies en ondanks 
compensatie een mooie ronde nul. ik heb olga maar bedankt voor de les.

wouter ludwiG europees 
studentenkampioen
van 14 tot 20 september werd in de hoofdstad van 
polen, Warschau, het eerste europese kampioenschap 
voor studenten gespeeld. enige nederlander was 
Wouter ludwig, student econometrie aan de Univer-
siteit van tilburg. in een zeer klein gezelschap was al 
snel duidelijk wie de te kloppen man was. De sterke 
oekraïense meester malafeevskyi ging als een speer 
van start, terwijl ludwig meteen enkele remises moest 
toestaan. met een sterke eindsprint – met onder meer 
een overwinning op concurrent malafeevskyi – wist 
ludwig toch nog de eerste plaats te behalen met 
één punt voorsprong op de oekraïener. De italiaan 
roberto tovagliaro werd op gepaste afstand derde.

einstand
1 ludwig, Wouter  nederland  7-11 
2  malafeevskyi, olexandr  oekraïne  7-10 
3  tovagliaro, roberto  italië  7-8 
4  socha, bartosz   polen  7-7 
5  Janavicius, mantas   litouwen  7-7 
6  Kosobudzki, przemyslaw   polen  7-7 
7  sobiegraj, marcin  polen  7-6 
8  petkov, petar bulgarije  7-0

Deelnemers Varna Open 2008
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leo aliaR
sassenheimstRaat 14

6843 mK aRnhem
(026) 381 79 97

l.aliaR@chello.nl

k i j k j e s  i n  d e  d a m w e r e l d

Huizum met zwart 28-33 
en verloor later. 

Diagram 7
Piet Bouma

rein van der Pal

Zijn tegenstander rein 
van der pal had vanuit de 
diagramstand gehoopt op 
16-21 24-20 en nu pas 28-
33. en hoe veilig veld 4 ook 
afgeschermd is, toch zou de 
witspeler een dam op dit 
veld toveren. Je kan zeggen 
dat het gewoon vanzelf 
gaat met 29-24 33x42 48x28 
22x33 31x22 17x28 26x17 
11x22 en nu 43-38 33x42 
41-37 42x31 en de rest, zal 
ik maar zeggen. mooi.

Diagram 8
sietse Nagel

Willem leijenaar

in de stand van diagram 8 
neem ik u mee naar een 
stand die ik al analyserend 
ben tegengekomen. mijn 
plezier deel ik graag met 
u. Wit aan zet speelt hier 
27-22 18x27 31x22 en na 
15-20 34-29 speelt zwart 
nu een lokzet met 20-24 
29x20 10-15 wit ziet een 

Diagram 1

Zwart aan zet speelt in 
hevig tijdnood 5-10 en 
omdat 43-39 niet direct iets 
oplevert speelt wit eerst 
20-15 en aan u de vraag 
hoe verder te gaan. let 
wel: het is een hevig tijd-
noodsituatie en je wil wit 
geen hartaanval bezorgen. 
Uitwerking aan het eind 
van diagram 9.
Het verhaal van de ensche-
dese Damclub begint hier. 
in de eerste ronde van de 
landelijke damcompetitie 
2008-2009 speelde mijn 
vereniging CtD arnhem 
thuis tegen eDC. ik had het 
genoegen na afwezigheid 
van één jaar aan bord 9 te 
mogen spelen tegen Jan 
Hoven, een man met hele 
grote handen. 

Diagram 2
Jan Hoven

leo Aliar

in de stand van diagram 2 
speelde ik met wit 47-42. 
Hoven zag dat nu 27-21, 
33-28 en 43-39 dreigde en 
speelde 12-17 en verhin-
derd onbewust de voor 
de handliggende 38-32 

jubileumGeluk
Ik kan het niet direct verklaren, maar EDC Enschede is dit keer heel erg nadrukkelijk aanwezig in 
deze rubriek. Of zou het misschien jubileumgeluk zijn? De Enschedese Damclub bestond in oktober 
dit jaar 75 jaar. Neem van mij maar aan dat het puur toeval is.
Het begint erop te lijken dat het de gewoonte wordt van mij om te beginnen met een oefenstandje. 
Mijn trainersinstinct drijf mij ertoe. In de stand van diagram 1 een zogenaamde tijdnoodsituatie.

wegens verrassend 16-21 
27x16 23-28 32x21 14-19 
25x23 13-18 23x12 en 8x48. 
Wit ging hier verder met 
45-40 8-12 40-34 14-19 
25x14 19x10 30-24! en na 
17-21 dacht de zwartspe-
ler dat wit geen goede 
tempo meer had, maar na 
24-20! keek hij heel serieus 
naar mij en gaf na enkele 
minuten denken een hele 
grote hand.
ik blijf bij eDC. tijdens de 
onderlinge competitie 
deed zich de stand van 
diagram 3 voor. 

Diagram 3
Paul van de Veen

Jan Hoven

Jeugdleider Jan Hoven 
staat met wit een schijf 
achter tegen de voorzitter 
en computerdeskundige 
paul van de veen. Wit kan 
in de diagramstand een 
remisecombinatie uitvoe-
ren met 33-28 22x33 24-19 
13x24 37-31 26x37 42x22 
33x42 48x37 24x33 43-38 
33x31 36x13 en 9-13. om-
dat wit dit alles niet gezien 
had ging hij verder met 
45-40 12-17 23-18 11-16 37-
32 en na 14-19? van paul 
van de veen volgde een 
dammetje met 42-37 19x30 
37-31 26x39 43x3, zwart 
raakte volgens het club-
blad een beetje in paniek 
en zag niet dat hij direct 
remise kon maken met 
4-10 18x9 10-14 9x20 15x42 
48x37 21-26 en 22-27.  

Diagram 4
luit Haan

Gino schirinzi

ook de standen van de 
diagrammen 4 en 5 komen 
uit de onderlinge compe-
titie van eDC. in diagram 
4 speelde gino schirinzi 
met wit 43-39 en luit Haan 
haalde uit met een hielslag 
door 17-22 28x17 12x21 
26x17 24-30 25x34 8-12 
17x8 18-22 27x18 23x3 
34x23 19x48.

Diagram 5
luit Haan

Johnny Gellekink

De stand van diagram 5 is 
de mooiste van allemaal. 
Johnny gellekink speelde 
met wit in de diagram-
stand 37-31. speel maar 
gerust mee en geniet. Het 
is nu niet overdreven om 
te zeggen dat zwart speelt 
en wint, luit Haan was er 
met zwart als de kippen 
bij om te vervolgen met 
24-29 33x24 19x30 28x19 
14x23 35x24 en dan 23-28 
32x23 13-18 23x12 21-26 
12x21 26x48. tot hier lijkt 
het mij voor iemand met 

een rating van nog geen 
1000 een aardig damzetje. 
maar het vervolg is even zo 
spectaculair, want wit gaat 
verder met 24-20 16x27 38-
32 27x49 20-15 48x34 (even 
treiteren) 15x2 49x35. nu 
is de stand als volgt: witte 
dam op 2 en schijven op 36 
en 45. Zwart 2 dammen op 
34 en 35 en schijf op 3 met 
wit aan zet 36-31 34-1 2-16 
1-7 16x2 3-8 2x13 35x8 en 
de rest laat ik aan u over. 
mooi!

Diagram 6
Basarat Baksoellah

Wim Bremmer

De stand van diagram 6 
komt uit nieuws bulletin 
van Damclub Den Haag. 
Wim bremmer staat met 
wit een schijf voor maar 
heeft een lastige positie te-
gen basarat baksoellah. na 
39-33 van bremmer sloeg 
baksoellah toe met 13-18! 
24x2 14-19 2x24 27-31 
36x27 22x42 38x47 18-23 
29x18 20x49. De redacteur 
van dit bulletin zegt: hier 
werd de vrede getekend. 
ik zou niet weten waarom 
zwart niet voor de winst 
gaat. De zwartspeler was 
met een schijf minder al-
lang blij met de remise.

De stand van diagram 7 
komt uit De Huizumer, 
clubblad van Damclub 
Huizum. De bedenker 
van toernooibase, piet 
bouma, speelde tijdens de 
onderlinge competitie bij 
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doorbraak met 39-34 15x24 
34-30 25x34 40x20 14x25 
35-30 25x34 33-29 34x23 
22-18 13x33 38x7 en nu pas 
de genadeklap met 11-17, 
want  op 7-1 volgt 2-7! met 
de meerslag 1x21 en 16x47. 

Diagram 9

in de stand van diagram 9 
ziet u een fraaie combina-

ties. Deze heb ik per e-mail 
ontvangen van Willem 
leijenaar. Het is een stand 
uit het Friese kampioen-
schap 2008. sietse nagel 
speelde met zwart 10-14? 
onze zeer geliefde tante 
truus ontdekte, dat zwart 
hier heel fraai had kunnen 
winnen met een dubbel-
dammer en wel door 22-28 
33x22 23-28 32x5 13-19! 
22x2 12-17 5x11 6x46 2x30 
en 25x21.
even terug naar diagram 1. 
Hoe zou u reageren in zo’n 
situatie met wit als zwart 
‘gewoon’ 33-38 zou spelen 
en na 15x4 23-28!! moet 
nu wel 4x42 slaan over 5 
schijven en 28x1. met dank 
aan theo van prooijen.

tot slot de traditionele prijsvraag in de stand van 
diagram 10.
Het staat u vrij om de stand ook te gaan analyseren, 
maar dat is geenszins de bedoeling van de auteur, al-
hoewel er leuke situaties kunnen ontstaan. bedoeling 
is gewoon: wit aan zet haalt een daverende slagzet 
uit en wint.
stuur uw oplossing en graag ook een paar fraaie 
fragmenten, composities of clubbladen naar bovenge-
noemd adres. ook tips, waar ik op het internet dam-
fragmenten kan aantreffen, zijn van harte welkom.

onder de inzenders van goede oplossingen wordt een damboek of damboekenbon 
verloot. veel succes ermee!
oplossing en winnaar van de vorige keer. Wit elf schijven op: 26, 30, 31, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 42, 44. Zwart elf schijven op: 4, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24.
na loting ging de prijs naar de heer Dick de vries uit Winterswijk. Hij geeft rijkelijk 
toe hulp gehad te hebben van zijn schoonzoon en een beetje van zijn buurman. 
Dan wordt het delen met de prijs meneer De vries. in ieder geval van harte!

prijsvraag
Diagram 10

Bron: Amstelveenweb.com

Het denksportevenement Brainwave, een initiatief van onder anderen Henk Fokkink, werd op zaterdag 6 september 
gehouden in Amstelveen. Op het Stadsplein waren tientallen marktkramen opgesteld met schaak-, dam- en go-borden 
om het Amsterdamse denksportevenement ‘Dammen op Dam’ in Amstelveen te laten herleven. Er werd onder meer een 
damsimultaan gegeven door Ton Sijbrands. Echter, door een krachtige windvlaag werden de kramen weggeblazen. Niemand 
raakte gewond, maar het evenement werd stopgezet. Alleen de bridgers konden binnen gewoon doorspelen. 
Zie ook: www.amstelveenweb.com.

brainwavebrainwave
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dammende topsporters: 
een uitstervend ras?
Op oude foto’s van het Nk zie je vaak bomvolle zalen 
waarbij toeschouwers letterlijk op stoelen staan. De 
aandacht van de media voor het dammen was na-
venant. Dagelijks grote verslagen in de landelijke 
dagbladen en nog geen twintig jaar geleden werd de 
match sijbrands-Tsjizjov zelfs intensief gevolgd door de 
televisie. Tegenwoordig moeten we als kleine, non-
fysieke sport vechten voor ons bestaan. Op sommige 
speeldagen zijn er meer spelers dan toeschouwers bij 
het Nk. Bij enkele regels in een regiokrant klappen we 
in onze handen. De topspelers zien deze ontwikkeling 
met lede ogen aan. De topspelers willen het dammen 
weer op de sportkaart van Nederland zetten.

In het voorjaar hebben de topdammers een Topsport-
manifest opgesteld waarin zij een aantal punten 
voordragen om van het Nk het uithangbord van de 
damsport te maken. Een professioneel vlaggenschip van 
het dammen met ieder jaar dezelfde randvoorwaarden. 
Hierbij gaat ‘t o.a. om puntentelling, perszaken, ge-
dragsregels en prijzengeld. Wij steunen de plusremise, 
die in onze ogen pas echt waarde krijgt als niet eerst 
naar het aantal overwinningen wordt gekeken. Wij 
presenteren een barragesysteem waarbij na maximaal 
1 uur herkampen een winnaar gegarandeerd is. Wij 
pleiten voor een vaste kNDB-perschef die langdurige 
contacten met de pers onderhoudt. Het mag niet 
opnieuw gebeuren dat media ruimte voor ons reserve-
ren, maar deze niet kunnen invullen door een gebrek 
aan informatie, zoals afgelopen Nk bij NOs teletekst. 
Wij stellen een nieuw schema op voor het prijzen-
geld met een totaal van zo’n 12.500 euro. Dit lijkt ons 
bijzonder realistisch in vergelijking tot een bedrag van 
20.000 gulden in de jaren ‘80. Met al deze maatregelen 
proberen wij een volwassen Nk te formeren en dit op 
een positieve manier onder de aandacht van de pers te 
brengen. En “wij” is in dit geval ook echt “wij”: vrijwel 
alle dammers die de laatste 5 jaar minimaal 2 keer in 
het Nk speelden, hebben hun handtekening onder dit 
Topsportmanifest gezet!

Ons plan was om dit Topsportmanifest met het kNDB 
bestuur te bespreken en hier vervolgens afspraken over 
te maken. Hoewel wij, als vertegenwoordigers van deze 
groep van 14 topdammers, enkele gesprekken en veel 
correspondentie met het bestuur hadden, lukte ‘t he-
laas niet om dit in afspraken om te zetten. Het bestuur 
keurt ons voorstel voor de puntentelling en barrage af, 
zonder aan te kunnen geven waarom zij de deskundige 
mening van alle topspelers negeert. Het bestuur geeft 
aan geen functie te willen creëren voor “perschef” of 
ruimte te willen maken voor een (zeer bescheiden) 
onkostenvergoeding voor een externe vertegenwoor-
diger. In het Beleidsplan van de kNDB staat als 1 van 
de 3 doelstellingen vermeld “Doorstroming talentvolle 
jeugd naar nationale top”, met als obstakel “Zolang 
met topdammen geen normaal inkomen kan worden 
verkregen, zullen jonge spelers voor een maatschappe-
lijke carrière kiezen.” Toch weigert het bestuur, bij een 
jaarlijks budget van € 150.000 voor Topsportbeleid, een 
minimale bijdrage aan het prijzengeld te garanderen.

Alle topdammers beseffen dat de toekomst van dam-
men als wedstrijdsport in gevaar is. Zij zijn allen bereid 
om hun principiële punten om te buigen tot één sys-
teem waar iedereen achter staat. De vlag staat immers 
op vallen voor het topdammen, en daarmee ook voor 
de breedtesport. Nu is het kNDB bestuur aan zet, de 
klok loopt...

Namens de topdammers,
sven Winkel & Jeroen van den Akker

Groet uit Basel

Door anDreas KUyKen

Diagram 1
lucien lebourg : wit wint!

een waar wonder voltrekt  
zich hier na drie mysteri-
euze 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!!!

sleuteldiagram lebourg : 
de noodlottige kwetsbare 

dam 48
Diagram 2

Zwart aan zet. Wit wint!
ongelooflijk: zwart, met 
een voorsprong van drie 
stukken (en wel twee schij-
ven en een volle dam!), 
en ook nog eens aan zet 
zijnde, staat onherroepelijk 

verloren!!! 
men zie:
• Wit dreigt dam op 2 of 

4, vertrekkend vanaf 
veld 35.

• Na (32-38) wint 39-33!! +
• Sluit zwart veld 24, dan 

vertrekt wit winnend 
vanaf veld 40. Dus (19-
24) 34-30x19, 40x38+. of 
(20-24) 34-30, 40x9+.

• Kon zwart die noodlot-
tige dam maar ergens 
kwijt!! Dat kan noch op 
42, noch op 43!!

• Vertrekt de dam in rich-
ting 26, dan komt 47-42 
39-33 35x2 en wit dreigt 
meteen weer dubbel, 
met slaan naar links en 
met de truc 2-19 en 25x5 
naar rechts. Waar groot-
meesterschap!

SWISSNES, het betekent ook: GEDULD. En :VOLHARDING. Waarom de 
technische varianten, een glashelder betoog, in het sleuteldiagram van 
Lucien Lebourg’s allermooiste in het laatste nummer zijn weggevallen, is 
mij niet bekend. In dit geval nu luidt mijn besluit: we doen het gewoon over!

Het miniatuur ter oplossing 
zag er als volgt uit:

Diagram 3
andreas Kuyken: wit wint!

eerste publicatie

De oplossing luidt: 34-29!! 
ten eerste verliest nu (28-
33) verrassend na 30-24! 
(33x42) 24x15 en wit wint 
in de aanval! pion 42 wordt 
altijd uitgevangen! ten 
tweede dreigt wit met 30-
25!+. Dus (20-25) gedwon-
gen. thans verschijnt het 
thema na 41-37! (25x23) 
37-31!!  Zie diagram!

sleuteldiagram Kuyken : 
het noodlottige tempo! 

Diagram 4
er geldt: Wit aan zet: 

zwart wint!
Zwart aan zet: wit wint!!!

Zwart staat twee schijven 
voor. Kon hij maar passen! 
na het slaan wint hij het 
dan in de aanval! maar 
hij moet zetten! en hij 
heeft geen enkele zet! 
een schoolvoorbeeld van 
zetdwang! op (28-32) 
of? komt 31x22 (32x43) 
49x38, 26x6! (23-29) 
38-32, 36-31, 6-1 (26-31) 
1x36 (29-33) 36-27 (33-
39) 27-49 +.
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maRten walinga
buoRRen 10
8845 sg waaKsens
maRtenwalinga@hotmail.com

f r i e s
d a m m e n

in memoriam hiele walinGa

na een ziekbed met ups en downs is mijn vader Hiele 
Walinga op 17 juli overleden. Hij was een dammer in hart 
en nieren en heel zijn leven stond in het teken van alle 
facetten van het damspel. als topper wist hij vier maal 
de hoogste podiumplaats te behalen, maar damsuccessen 
waren voor hem van ondergeschikt belang. Hij gebruikte 
liever zijn talenten om anderen te enthousiasmeren 
voor de sport. Hij deed dat door belangrijke bijdragen 
te schijven zoals in 1974 de jeugdcursus Fries Dammen, 
in 1976 geheimen van een eindspel (een diepgaande 
studie van één dam tegen een dam en een schijf) en later 
nog een boek met tweehonderd slagzetten die in de 
openingstheorie voor kunnen komen (een tweede deel 
zat in de pen). en dan natuurlijk zijn levenswerk, ‘oer al-
les’, een driehonderd pagina’s dik standaardwerk over de 
geschiedenis en ontwikkeling van het Fries dammen. Zijn 
hele leven verzamelde hij alles wat maar met het Friese 
damspel te maken had en in dit boekwerk kreeg dat alles 

gestalte en kreeg ook de plaats die het Friese damspel 
hier had en heeft meer een gezicht. 

maar bovenal was het een liefhebber van de problema-
tiek, hij componeerde vele honderden problemen en 
heeft bijvoorbeeld ook roel bergsma indertijd met raad 
en daad bijgestaan toen die zich volop met de Friese 
damproblematiek bezighield. 

als problemist stond mijn vader bekend als iemand die 
streefde naar een verklaarbare stand, zinvolle schijven 
en een mooi slotmotief. Zo maakt hij er honderden die 
hij de laatste tijd aan het herschikken was om er een 
boekwerk van te maken.

Hieronder volgen enkele problemen met de oplossing, 
voor wie ze zelf wil oplossen adviseer ik om even de 
oplossing af te dekken.

Verder zou ik alle dammers cq. problemisten van HD dit damseizoen willen uitdagen om eens een probleem in het Friese damspel te maken. Voor 
iedereen die meedoet is er een problemenboekje van roel Bergsma en het mooiste probleem wordt beloond met het boek Oer Alles.

probleem 1 probleem 2 probleem 3 probleem 4

en als laatste nog een 
leuke creatie:

Gratis promotiemateriaal 
De nieuwste DamZ!-uitgave is weer verkrijgbaar. Deel 

het uit tijdens het schooldamtoernooi, braderie of 

gewoon als aardigheidje op de jeugddamclub. De cd is 

gratis, u betaalt alleen de verzendkosten.

Op de cd staan gefilmde en geschreven interviews, 

damprogramma Veldheer, DamMentor (inclusief gratis 

modules!), een kleurplaat en nog veel meer! Bestel 

de cd vandaag nog bij het bondsbureau van de KNDB: 

bondsbureau@kndb.nl of telefoon 026-4952309.

Klik op de pijl om verder te gaan

Michelle 
de jong

Oplossing 1: 30-35 15x33; 44-39 
33x35; 38-32 18x20; 24x15 5x25; 
29-24 25x23; 32-28 23x32; 42x2 
35-40; 2-35! 40-45; 31-26! 45x25 
(damslag gaat voor).

Oplossing 2: 32-28 30x50; 47-41 
36x47; 33-29 50x22; 43-39 
22x41; 35-30 24x42; 30x37 
15-20; 45-40 20-24; 37-32 24-29; 
40-35.

Oplossing3: 33-28 36x47; 28-22 
47x49; 29-24 49x29; 24x2 21x23; 
2-35 29-40; 35x1 40-49; 1-40 
49x35; 45x25.

Oplossing 4: 21-17 27x7; 32-28 
29x27; 38-33 34x32; 42x11 1x21; 
46-41 21-26; 16x36 27-32; 41-37 
32x41; 36x47. 
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haRRy De waaRD

v u u r w e r k

Diagram 1
39.33-28?!

Diagram 2
28.32-28?

Diagram 3
38.21-26?

Diagram 4
38.30-35

Diagram 5
17.7-12?

Diagram 6
33.43-39?

Diagram 7
32.18-22

Diagram 8
39.24-30?

Diagram 9
40.39-33?

Diagram 10
23.15-20 ??

Diagram 11
33.34-30?

Diagram 12
47.38-33? 

1. m.palmans – 
b. provoost. ereklasse
hyken dtc - orlam tele-
com twente, 20-09-2008
39.33-28 26-31 40.37x26 
24-30 41.35x24 19x30 
42.28x19 13x24 43.22x2 30-
35 44.2x30 35x42 45.48x37 
25x34

2. r.Bhawanibhiek – 
T.Chub. ereklasse
bart smit volendam – 
amsterdam 80, 20-09-
2008
28.32-28 23x32 29.37x28 
12-18 30.39-34 18x27 
31.34x23 13-19 32.23x5 
9-14 33.5x2 3-8 34.2x31 
26x50

3. a.presman – 
r. pennekamp. hoofd-
klasse a, 20-09-2008
vad-apeldoorn
38.21-26 39.39-33 28x48 
40.30-24 19x30 41.25x34 
48x25 42.40-34 25x32 
43.37x10 

4. m.van dijk – 
h. hilberink. hoofd-
klasse a, 20-09-2008. 
ijmuiden – witte van 
moort 2
38.30-35 39.33-29 35-40 
40.29x9 40x49 41.9-3 49-35 
42.34-29 25-30 43.29-
24 1-6 44.24x13 30-34 
45.39x30 35x4 46.32-27 
4x31 47.36x27 2-8 48.28-
23 17-21 49.23-18 21x32 
50.18x7 11x2 51.3x38 16-21 
52.38x16 6-11 53.16x7 2x11

5. h.ruesink – p.trapman 
jr. hoofdklasse b, 20-09-
2008. 
denk en zet Cul. – denk 
en Zet hG
17.7-12 18.38-33 29x49 
19.40-34 49x29 20.27-
21 16x38 21.42x4 23x32 
22.4x49

6. a.vermeulen – 
p. malahé. hoofdklasse 
b, 20-09-2008. 
heijmans excelsior – den 
haag
33.43-39 25-30 34.35x24 
19x30 35.34x25 26-31 
36.37x26 17-21 37.26x17 
8-12 38.17x19 14x45

7. w.sipma – G.j. hoeve
1a, 20-09-2008
hijken dtc 2 – deZ/nGkZ
32.18-22 33.23-18 12x23 
34.29x18 20x29 35.34x23 
25x45 36.18-12 13-18 
37.12x3 18x29 38.33x24 
22x33 39.38x29 27x38 
40.42x33 45-50 41.33-28 
50x22 42.37-31 26x37 
43.24-19 14x34 44.3x18

8. b.de harder – b.Graas
1b, 20-09-2008
Barnsteen - zaanstreek
39.24-30 40.34-29 30-35 
41.40-34 35-40 42.25-20 
14x25 43.29-23 40x29 
44.23x3

9. h.kleinrensink – 
e.sanders. 1c, 20-09-2008
damcomb. 
nijmegen - wsdv
40.39-33 24-29 41.33x24 13-
18 42.24x22 14-20 43.25x14 
3-9 44.14x3 12-17 45.3x21 
26x50

10. w.van mourik – 
e.evers. 1c, 20-09-2008
damcomb. 
nijmegen - wsdv
23.15-20 24.25x14 9x20 
25.27-22 18x27 26.32x21 
23x43 27.48x39 16x27 
28.35-30 24x35 29.37-32 
27x38 30.42x15

11. f.slot – a.de hoon
1c, 20-09-2008
angarde 2 – westlandse 
dam Com.
33.34-30 12-18 34.30x19 
13x24 35.22x2 20-25 
36.2x30 25x23

12. h.risselada – jan 
hoogterp. 2a, 20-09-2008
huizum 3 – oG drachten
47.38-33 18-22 48.27x29 
14-20 49.25x14 4-9 50.14x3 
11-17 51.3x21 16x49 
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wereldrecord kloksimultaan voor 
anton van berkel

Er zijn van die wereldrecords die vaak achter elkaar gebroken worden: schaatsrecords  sneuvelen soms drie, vier keer in een seizoen. Met het 
wereldrecord kloksimultaan lijkt het ook die kant op te gaan. Nadat Alexander Schwarzman in 2007 als eerste een wereldrecord gevestigd had 
(25 tegenstanders), legde Jeroen van den Akker er op 13 juli van dit jaar een flinke schep bovenop door tegen 30 tegenstanders een 45-15 zege 
te boeken. Vervolgens was het op 10 oktober in Tilburg de beurt aan Anton van Berkel om het record weer van Jeroen over te nemen: tegen 32 
tegenstanders wist hij met zijn score van 45-19 net boven de FMJD-limiet van 70 procent te blijven. En binnenkort staan Jean-Marc Ndjofang 
(20 december) en Bennie Provoost (voorjaar 2009?) alweer klaar om de lat nog een gaatje hoger te leggen…

Door tHeo van Den HoeK

in het sportcentrum van de tilburgse universi-
teit heeft anton van berkel het zich bepaald 
niet gemakkelijk gemaakt. Het deelnemers-
veld telt twee tegenstanders meer dan dat van 
Jeroen, en heeft ook een iets hogere gemid-
delde FmJD-rating. bovendien is anton niet te 
bang geweest om de keuze van de kleur aan 
zijn tegenstanders te laten: hij speelt 23 keer 
met zwart en 9 keer met wit.

Wie 32 serieuze partijen tegelijk moet spelen 
en daarvoor omgerekend zo’n vijf à zes 
seconden per zet beschikbaar heeft, moet 
niet alleen goed kunnen dammen, maar ook 
een atleet zijn. De sporthal (die meteen na de 
kloksimultaan weer in bezit wordt genomen 
door de basketballers) is dan ook de perfecte 
entourage: voor de toeschouwers om vrij rond 
te kunnen lopen, en voor anton om zigzag-
gend van het ene naar het andere bord zijn 
sprintjes te kunnen trekken.

anton krijgt zijn wereldrecord niet cadeau. 
na een uurtje constateert hoofdarbiter Francis 
Huijsen met een zorgelijk gezicht dat antons 
tempo toch wel wat lager ligt dan dat van 
Jeroen, die in Den Haag als een speer van start 
was gegaan. en als Joeri Hezemans na twee 
uur spelen schijfwinst afdwingt en anton zijn 

eerste nul bezorgt, voelt iedereen dat er een 
spannend middagje in het verschiet ligt. pas 
na negen partijen ligt anton met een 13-5 tus-
senstand op koers voor de vereiste 70-procent-
score. maar dan breekt er een bloedstollend 
half uur aan waarin van berkel op verschillende 
borden vliegende tijdnood heeft. Heen en 
weer rennend door de speelzaal weet anton 
de schade beperkt te houden, maar het is wel 
op het nippertje: op zes notatiebiljetten prijkt 
na afloop een verbruikte bedenktijd van 1.59… 
alleen aan het bord van Kees van bakel gaat 
het alsnog mis: antons vlag valt, bij een stand 
waarin hij overigens toch al verloren stond.
Dat zijn dus twee verliespartijen tegen be-
vriende tilburgers: Joeri Hezemans die nota 
bene zelf bij de organisatie betrokken is en 
tDv-clubgenoot Kees van bakel (“ik ben erop 
gebrand in deze simultaan het angstgegner-
gevoel dat ik bij anton heb uit mijn lijf te 
bannen.”). een treffende illustratie dat anton 
bepaald niet met fluwelen handschoenen is 
aangepakt.

na de eerste tijdcontrole staat anton op een 
score tussen de 70 en 75 procent. Hij kan nu 
iets rustiger de tijd nemen om in de reste-
rende veertien partijen nog minstens vijf keer 
de winst te vinden. en dat lukt precies. als na 
bijna zes uur spelen Jeanine van der Horst en 

ad van tilborg een remise uit het vuur hebben 
gesleept, staat er een 45-19 eindstand op het 
scorebord: een score van 70,3 %, het resultaat 
van vijftien overwinningen, vijftien remises en 
twee nederlagen. anton kan gehuldigd wor-
den als de nieuwe wereldrecordhouder.

bij de sluiting krijgt professor Frank van der 
Duyn schouten, de rector magnificus van de 
Universiteit van tilburg, de promotieprijs 2007 
van de KnDb uitgereikt als waardering voor 
de succesvolle organisatie van de blindsimul-
taan van ton sijbrands in oktober 2007. 
op zijn beurt overhandigt de rector aan de 
nieuwe wereldrecordhouder een abonnement 
voor het tilburgse sportcentrum, en kondigt 
hij samen met de tegenwoordig ook in tilburg 
werkende ‘schaakprofessor’ Jaap van den 
Herik aan dat de universiteit na de blindsimul-
taan van ton sijbrands en deze kloksimultaan 
ook in de toekomst best vaker gastvrijheid aan 
een denksportevenement wil bieden. goed 
nieuws voor de aanwezige dammers, want dit 
smaakte beslist naar meer!
alleen voor anton van berkel hoeft het 
voorlopig eventjes niet. “Het was een mooie 
ervaring, maar een zware bevalling. ik wens 
Jean-marc en bennie veel succes bij hun po-
ging om mijn wereldrecord aan te vallen, maar 
ze mogen het zeker niet onderschatten!”
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Als je niet oppast zit het ingebakken: een grote vorm van beschei denheid over het dammen. Of sterker geformuleerd: een 
minder waardig heidscomplex. Wij kennen het allemaal wel door de voortdurende versprekingen en vergissingen met 
het schaken. Onlangs kwam ik echter een niet-dammer tegen die bij hoog en laag beweerde niets van het bovenstaande 
te be grijpen. Ja, bij korfbal had ze dat wel, maar bij dammen helemaal niet. Ik was een tijdje stil en eigenlijk ge loofde ik 
het niet. Maar ze hield vol. Het was echt zo. Okay. Mooi. Maar het is onder meer hiervoor dat we Maarten Kolsloot als 
mediat rainer hebben. Want het is belangrijk voor jezelf en voor je omgeving hoe je praat en denkt over ons dammen. 

Hier moest ik aandenken toen 
ik gebeld werd door omroep 
gelderland met de medede ling dat 
het dammen aan het uitsterven was 
volgens het alge meen Dag blad. ik 
was eventjes overdonderd. gelukkig 
zou ik worden terugge beld en dan 
pas rechtstreeks in de uitzending 
komen. Kortom: ik kon me nog even 
herstellen en voorbereiden, maar 
met te weinig tijd om maar ten te 
bellen. 
vervolgens deed ik wat ik altijd 
maar probeer te doen: een eerlijk 
evenwicht behouden. noemen wat 
er alle maal goed gaat, en dat is 
meer dan genoeg, bijvoor beeld de 
complimenten van noC-nsF en de 
onder steuning door de sportkoepel. 

maar inder daad: het ledenaan-
tal blijft maar teruglopen met alle 
negatie ve gevolgen.
Het volgende noemde ik niet, 
simpelweg omdat ik er niet aan 
dacht: we hadden nog niet zo lang 
terug het geweldige grote project 
‘Kader traint Ka der’. in het hele land 
werden ver korte cursussen gegeven 
hoe je bijvoorbeeld training kunt 
geven aan kinderen. in het hele land 
waren dammers erg en thousi ast 
bezig.
op een centrale bijeenkomst 
op papendal vroeg ik aan de 
vertegenwoordigers van ons bestuur 
of de KnDb dit project ging volgen 
en volhouden en het antwoord was: 
`ja!’. ik kan nogal doordrammerig 

uit de hoek komen dus mijn vraag 
heb ik nog zeker één keer herhaald 
en het antwoord bleef `ja!’. maar 
helaas: het is ingezakt en niet zo 
weinig ook. ontzet tend jammer. Het 
zou weer opgepakt moeten worden, 
bij voorbeeld met een bijeenkomst 
met alle mensen die toen die 
verkorte cursus hebben gegeven 
en hebben gevolgd. en hoe zit het 
eigenlijk met al die regiocoördinato-
ren?   

johan KRajenbRinK
piet heinstRaat 45
6512 gs nijmegen

(024) 360 38 05

G e l i j k  o f  o n G e l i j k

k o r t  d a m n i e u w s

Alexander Baljakin stond slechts één remise toe
alleen mike koopmanschap snoepte van de wit-rus een punt af

Door Harry De WaarD

De 28e editie van het open dam-
kampioenschap van amersfoort behoort 
weer tot het verleden. een evenement, 
zeg maar gerust spektakelstuk, waar 
iedereen graag naar toekomt.

maar naast de gezelligheid werd er vier 
dagen serieus gedamd, op drie dagen 
zelfs twee partijen! een loodzware 
klus, temeer daar ook de temperatuur 
in de speelzaal soms tot ver boven de 
twintig graden uitsteeg. De verhitte 
strijd op het dambord was dus duidelijk 
waarneembaar. 
toch wist menigeen het hoofd in de 
speelzaal koel te houden, ook al viel 
dat in sommige tijdnoodsituaties lang 
niet mee. soms met mokerslagen op 
de klok probeerden de dammers hun 
tijdnoodperikelen door te komen en 
werd op de wedstrijdklok ‘geramd’, dit 
tot vermaak natuurlijk van het publiek.
alexander baljakin wist zijn zenuwen 
het meest in bedwang te houden. Deze 
47-jarige Wit-rus stond alleen tegen mike 
Koopmanschap in een… ja zelfs verloren 
positie!

alle andere duels won hij met speels 
gemak, ook in de laatste ronde 
tegen aDg-preses Cees strooper. De 
aDg’er ging in deze partij volop in de 
omsingeling, daarbij het centrum volledig 
aan zijn tegenstander latend. pas in het 
late middenspel moest strooper zijn 
meerdere erkennen door middel van een 
venijnige combinatie die op slag uit was.
maar liefst drie punten achterstand had 
mike Koopmanschap, die goede tweede 
werd, op baljakin. vervolgens een 
peloton negenpunters waaronder 
aDg-preses Cees strooper. 

eindstand: 
  1. alexander baljakin  7–13
  2. mike Koopmanschap  10
  3.  Cees strooper  9 (62)
  4.  leopold sekongo  9 (60)
  5.  leo rosendaal  9 (65)
  6.  rob van eijk  9 (57)
  7.  Foeke tiemensma  9 (57)
  8.  arjen timmer  9 (55)
  9.  paul sier  9 (52)
10.  roep bhawanibhiek  9 (51)
11.  andrew tjon a ong  9 (50)
12.  Jan Jacobs  8
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v a n  h e t 
b e s t u u r

voorZitter haitZe meurs  
TreedT Terug

op de plek van zijn vaste column vindt u een brief 
van voorzitter Haitze meurs aan de bondsraad waarin 
hij zijn aftreden uiterlijk in de vergadering van maart 
2009 aankondigt. Het bestuur heeft Haitzes beslissing 
met gemengde gevoelens ontvangen maar beschouwt 
deze situatie óók als een kans voor het vinden van 
een uitstekende opvolger en heeft een zoekcommissie 
geformeerd bestaande uit marcel Kosters 06-28646010 
marcelkosters@gmail.com (secretaris), Harry de groot 
0592-265875 groot1466@zonnet.nl (penningmeester) en 
theo van den Hoek 013-4639886 th.vdhoek@hotmail.com 
(kandidaat-bestuurslid training&opleiding). misschien 
heeft u suggesties waarmee de zoekcommissie haar 
voordeel kan doen? Wij houden ons daarvoor van harte 
aanbevolen, en garanderen u dat wij met alle suggesties 
en commentaren – die wij graag voor 1 december 
zouden ontvangen - strikt vertrouwelijk zullen omgaan.

bondsraadsverGaderinG 
uitGesteld
mede met het oog op een geprojecteerd begrotingstekort 
van 45.000 euro voor 2009 is de bondsraadsvergadering 
van 8 november uitgesteld. in een ingelaste bestuurs-
vergadering heeft het bestuur in samenhang met het 
beleidsplan naarstig naar verantwoorde en contributie 
neutrale oplossingsrichtingen gezocht. vanaf medio 
december kunt u de relevante stukken op kndb.nl inzien 
en 10 januari beslist uw bondsraad over de te nemen 
maatregelen.  

topsportmanifest
bondsraadslid Fred ivens dient naar aanleiding van het 
topsportmanifest van de topspelers twee voorstellen 

in voor de finale van het nederlands Kampioenschap. 
Het bestuur zal deze voorstellen overeenkomstig de 
reglementen van een pre-advies voorzien. op voorhand 
willen we melden dat we – kennis genomen hebbend 
van de voorstellen – de stem van de topspelers zwaar zal 
meewegen. elders in dit blad leest u een brief van hen. 

kandidaat bestuurslid 
CoördinaTor Trainingen en 
opleidinGen

voor de in februari dit jaar ontstane vacature coördinator 
trainingen en opleidingen heeft het bestuur theo van 
den Hoek bereid gevonden zich kandidaat te stellen. Het 
bestuur hecht eraan te melden dat, in geval de bondsraad 
besluit akkoord te gaan met deze kandidatuur, theo 
zich op het aandachtsgebied opleidingen – die in 2009 
omgevormd moeten worden – zal laten bijstaan door 
Jeanine van der Horst. 

in HD01 2009 zult u meer over deze onderwerpen lezen. 
We houden u op de hoogte.

overleden
Het bestuur geeft met leedwezen kennis van het 
overlijden van: J. selhorst, UDg-vriendenkring Utrecht; 
H. Havik, bart smit volendam; l. philipsen, oDb Haeghe 
Z Den Haag; K. Jacobs, amsterdam ‘80; a. mijdam, vgo 
Hoogblokland; H. groeneveld, Des lunteren; J. manders, 
alphen (gld); C.m. verhagen, DeZ Woudrichem; 
J. bruinenberg, De Harste suameer; m. rombouts, 
Constant-Charlois rotterdam; W. van Kessel, eDC 
enschede; F. verboven, psv Dammen

Geacht college, 

In de verstreken jaren heb ik de kans gehad 
om tussen en achter de schermen van het 
bestuur van de kNDB actief te mogen zijn. 
Dat was zowel verhelderend als vaak een 
waar genoegen!

In weerwil van vele wijzende vingers uit het 
veld met kritiek op het functioneren van de 
verschillende bestuursleden, dan wel op het 
voltallige bestuur, wil ik hier graag opmer-
ken dat er in mijn ogen door de verschillende 
bestuursleden belangeloos bergen werk 
verzet wordt, zeeën van tijd geïnvesteerd 
wordt en soms op toppen van emoties gelo-
pen wordt om de kNDB in alle opzichten van 
dienst te zijn.
Dat er daarbij soms de nodige foutjes en 
onvolkomenheden aan het licht komen is 
begrijpelijk, immers, het veld is zwaar in 
beweging, de materie is vaak complex en ie-
der bestuurslid heeft nog een volle dagtaak 

ernaast waar “het verdiend moet worden”. 
Zelf reken ik me met betrekking tot dit 
laatste ook tot een “slachtoffer” aangezien 
ik de functie van voorzitter van de kNDB niet 
(goed) kan combineren met mijn dagelijks 
bestaan als ondernemer in binnen- en bui-
tenland. Mijn noodgedwongen afwezigheid 
in de verschillende Bondsraadvergaderingen 
vormen daarvan mede het bewijs.

Ik heb sterk het idee dat het voor alle 
partijen heel goed zou zijn wanneer er een 
ander persoon bereid gevonden zou worden 
om de - in mijn ogen uitdagende -  func-
tie van voorzitter kNDB op zich te nemen. 
Betrokkene kan zich gelukkig prijzen in een 
actief bestuur terecht te komen dat met volle 
energie de toekomst tegemoet treedt. 

Mijn voorstel is om de komende periode op 
zoek te gaan naar mijn opvolger, waarbij 
zeker ook voor de Bondsraad een belang-
rijke rol weggelegd is om hierin actief mee 

te denken cq keuzes te maken. In mijn beeld 
vertrek ik zodra er een opvolger bekend 
geworden is, met als uiterste datum 1 maart 
2009.

Voor degenen die zich zorgen maken over 
het feit of ik persoonlijk niet in een groot 
zwart gat beland met mijn vertrek, heb ik 
een aantal geruststellende opmerkingen 
beschikbaar. Wel zal ik de vaak hartver-
warmende collegialiteit van bestuurleden 
en vrijwilligers van de kNDB missen. reden 
waarom ik na mijn aftreden naar vermogen 
graag mijn diensten ter beschikking stel van 
de kNDB voor kortdurende acties.

rest mij u als Bondsraad dank te zeggen 
voor de betoonde samenwerking en het in 
mij gestelde vertrouwen, en wil ik ons allen 
veel succes toewensen met het vinden van 
een geschikte(r) opvolger. Het ga u allen 
goed.

Haitze

aan de bondsraad van de kndb
Van Haitze Meurs, Beusichem, 28 oktober 2008 
Betreft: motivatie voorgenomen beëindiging voorzitterschap KNDB
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alex mathijsen
lange hezelstRaat 113

6511 cg nijmegen
alex@KnDb.nl

Z e t j e  s c h r a p !

oplossingen serie 25
289. niels verboon - Hidde Hoekman 1-1  

Hidde miste hier de meerslagcombinatie 
1.30-25? 23-28!  2.25x12 28x48  3.12-7 
8-12  4.7x18 13x22

290. Jaco Kastelein - niels verboon 2-0  
een vijfklapper van Jaco na de vingerzet 
1…14-19?  2.26-21 16x36  3.37-31 36x27  
4.32x5

291. Jannes Kromhout - alex Ketelaars 0-2  
na 1.38-33? won alex met het Zetje 
van Weiss door 1…24-29  2.33x24 23-29  
3.24x33 14-20  4.25x23 18x47

292. Hidde Hoekman - alex Ketelaars 1-1 
alex combineerde met een vijfklapper: 
1.48-43? 26-31 2.37x26 24-30  3.35x24 13-
19  4.24x22 17x30  5.26x17 11x31  6.36x27 
maar liet de partij remise lopen.

293. adriaan molendijk - tom swelsen 2-0 
een fraaie damcombinatie van adriaan: 
1…2-7? 2.27-22 18x27  3.32x21 16x27  
4.28-23 19x28  5.37-32 28x37  6.42x2

294. arwin lammers - martijn van iJzendoorn 
2-0 
na 1…20-25? sloeg arwin toe met de 
coup royal: 2.27-21 16x27  3.31x22 18x27  
4.32x21 23x34  5.40x16.

295. gilles yeung - alex Ketelaars 0-2 
De spectaculaire ontknoping in de laatste 
ronde. na 1.30-25? combineerde alex 
naar dam met 18-22!  2.25x14 19x10  
3.28x30 22-27  4.31x22 17x46.

296. Jaco Kastelein - Wopke de vries 1-1 
Dit zetje komt in elk nK pupillen voor! 
na het logische 1.31-26 (om de lange 
vleugel te ontwikkelen) volgde 1…24-29! 
2.26x17 11x31  3.33x24 20x29  4.36x27 29-
33  5.38x29 23x25 met schijfwinst. Wopke 
wist de partij overigens niet te winnen.

297. gilles yeung - Wopke de vries 1-1 
gilles combineerde naar dam door 1…14-
20? 2.30-24 20x29  3.33x24 19x30  4.28x19 
13x24  5.37-31 26x28  6.38-33 21x32   

 
7.33x2. en toen gebeurde er iets geks: 
Wopke nam de dam af door 7…9-13!?  
8.2x19?? 24x13  9.35x24. Je ziet ongetwij-
feld wat hier mis ging!

298. martijn van iJzendoorn - Jannes Krom-
hout 2-0 
Het slot van een sterke technische partij 
van martijn. na 1.34-29 23x34  2.39x30 
staat zwart verloren, omdat behalve 30-
25 ook 28-23 dreigt.

299. rutger oskam - Jannes Kromhout 2-0 
rutger won met een juweel van een stille 
zet door 1.48-43! spelen op 24 is nu ver-
hinderd door de coup philippe met 27-22 
en 33-29. en op 6-11 volgt 32-28!

300.arwin lammers - gilles yeung 0-2 
gilles forceerde hier de winst met 1…13-
18! er dreigt nu een dam naar veld 46. 
Hiertegen kan wit niets meer doen, om-
dat op 2.41-37 eenvoudig 17-22 volgt.

opgaven seRie 26: 

De Kaatsingszet
Zoals je vast en zeker weet, zijn er heel veel zetjes met een naam. in deze serie gaan we oefenen op de kaatsingszet. 
Je kunt de kaatsingzet herkennen aan de manier waarop de combinatie verloopt: wit slaat, zwart slaat terug en dan 
slaat wit zijn slag. veel plezier met het oplossen! en je mag ophouden met noteren, wanneer wit zijn laatste slag 
heeft uitgevoerd. 

spelregels voor de 
laddercompetitie: 
•  Inzenden voor 28 de-

cember anders tellen je 
oplossingen niet mee.

•  Je kunt inzenden per  
e-mail of per brief.

•  Schrijf je naam bij je 
oplossingen. 

•  Noteer de volledige op-
lossing, dus niet alleen de 
eerste zet!

•  Een correcte bijoplossing 
wordt beloond.

•  De prijswinnaars begin-
nen weer onderaan de 
ladder.

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

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

Diagram 301 Diagram 302 Diagram 303

30-25? 14-19? 38-33? 48-43?

Diagram 305 Diagram 306 Diagram 307 Diagram 308

2-7? 20-25? 30-25? 31-26?

Diagram 309 Diagram 310 Diagram 311 Diagram 312

14-20? Wit wint Wit wint Zwart wint

Diagram 304
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de ladderstand
155 punten: Joris Ketelaars
147 punten: Martijn de Leeuw
143 punten: Gerwin Schimmel
140 punten: Steven Manders
135 punten: Arwin Lammers, 
Harmjan Lammers, Larissa 
Schimmel
133 punten: Jaco Hardenbol en 
Corné Leeuwestein
132 punten: Jannes Kromhout, 
Laura Timmerman, Aswin Witte  
131 punten: Tom Janmaat
129 punten: Kaspar Heijnen
125 punten: Bas van Berkel
121 punten: Dennis de Wit
120 punten: Jesse van Beek
116 punten: A. Finders 
112 punten:
Casey van Beek
108 punten: Alex Ketelaars en 
Arie v.d. Weteringh
106 punten: Jan Langeveld
104 punten: Thomas van der 
Klis
102 punten:  Lisa Aleven en 
Roel van der Hek
98 punten: Elle Straatman *
93 punten: Bart Turkenburg *
85 punten: Mara Langeveld 
84 punten: Sanne Hoksbergen * 
en Folkert Jansen
83 punten: Marco de Leeuw
81 punten: Anna Kosters
75 punten: Patrick van der Vlist
74 punten: Jan Groenendijk en 
Gérard Straatman *
72 punten: Wout Aleven * 
70 punten: Maaike Kamer *
69 punten: Rutger Oskam
66 punten: Jasper Verhoef
61 punten: Henk Jongbloed
60 punten: Soegriem Boedhram 
en Victor Elgersma
54 punten: Benjamin Guicherit, 
Anne Molenaar, Hugo Mole-
naar, André de Raad
49 punten: O. Zeeman
48 punten:
Michelle Kway, Mark Looman, 
Jasper van Meerten, Daymian 
van Sommeren, Sil Spieard, 
Gerben van Steenbergen, Luka 
Wissink, Koen van Zon *
47 punten: Bertus Scheer

De hele ladderstand is te 
vinden op:  
http://damspel.kndb.nl

De prijswinnaars zijn 
joris ketelaars,  
martijn de leeuw en 
Gerwin schimmel. 
van harte gefelici-
teerd! Het prijsje  
krijgen jullie binnen-
kort toegestuurd. 

oproep voor jubileumboek kndb 100 jaar

In 2011 bestaat de kNDB honderd 
jaar en dat gaat natuurlijk gevierd 
worden. Eén van de plannen is 
de uitgave van een jubileumboek 
‘Honderd jaar dammen in Nederland’. 
Een redactiegroep met onder anderen 
Johan Haijtink, Theo van den Hoek, Fred Ivens, 
Marcel kosters, Anton schotanus, Arie van 
der stoep en Herman van Westerloo is al druk 
doende met de voorbereidingen voor een 
boek waarin het allemaal aan de orde komt: 
van Cornelis Blankenaar tot Ton sijbrands, van 
dammen in de crisisjaren tot Jannes-bij-Mies, van 
huisdammerstoernooi tot Dammen op de Dam, 
van schooldammertje tot problemist.

Het moet een vrolijk leesboek, maar vooral ook 
een mooi kijkboek worden. rijk geïllustreerd met 
foto’s, met toernooi-affiches, met krantenknipsels, 
met tekeningen, enzovoorts. En dat 
beeldmateriaal moet alle facetten van honderd 
jaar dammen in Nederland laten zien: niet alleen 
foto’s van hoogtepunten en topspelers, maar ook 
plaatjes en curiosa die een kijkje in het ‘damleven 
van alledag’ van vroeger en nu, van Friesland tot 
limburg, geven.

u voelt de vraag al aankomen: de redactie heeft 
daarvoor uw medewerking nodig! Wij doen een 

dringende oproep aan alle dammers in 
Nederland om thuis in schoenendoos, 
plakboek of privé-verzameling te 
zoeken naar mooi beeldmateriaal dat 
in een jubileumboek over honderd jaar 
dammen in Nederland naar uw mening 

niet mag ontbreken. Alles is welkom, zolang het 
over de periode 1911-2011 gaat, met de damsport 
in Nederland te maken heeft, en de lezer een 
glimlach van herkenning kan ontlokken. 

Waar kunt u met uw foto’s en ander 
beeldmateriaal - en met uw tips! -  naar toe? 
Neem contact op met Paul Visser (026-4952309, 
postbus@paulvisser.nl), met Teus de Mik 
(tdmikbunnik@hetnet.nl) of met Theo van den 
Hoek (013-4639886, th.vdhoek@hotmail.com). Het 
beeldmateriaal dat we binnen krijgen, zal niet 
alleen gebruikt worden voor het jubileumboek, 
maar wordt ook meteen opgeslagen in een 
(digitaal) beeldenarchief dat de kNDB wil gaan 
aanleggen.

kortom: wij hopen stapels foto’s, affiches, knipsels, 
tekeningen en andere afbeeldingen van u te 
ontvangen! 

Namens de redactie,
Theo van den Hoek

voor alle standen Geldt: wit speelt en wint!

Diagram 1 Diagram 2

Diagram 4Diagram 3

bij Diagram 4 moet de volgende hint u op weg 
helpen: wit start met een combinatie die maar liefst 
acht zetten diep is. na de damafname zijn er twee 
eindspelvarianten mogelijk waarin wit nog even op 
zijn tellen moet passen, maar dan is het na twaalf of 
veertien zetten gewonnen.

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

KerstoploswedstrijdKerstoploswedstrijd
Ziehier een viertal composities 
ter oplossing, aangereikt door 
martin van Dijk.

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

georganiseerD Door De Kring voor DamproblematieK
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leen De Rooij

benonigaaRD 19

6831 bl aRnhem

l.De.Rooij@xmsnet.nl

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

een afscheid, een opdracht en illustere voorgangers
op 18 juni van dit jaar overleed in zijn woonplaats brancaleone in Calabrië de 
italiaanse problemist luigi Condemi. niet lang geleden plaatste ik een probleem van 
deze auteur, dat door de oplossers zeer gewaardeerd werd. als afscheid wordt deze 
rubriek geopend met het tweede en tevens laatste probleem dat ik van Condemi 
in portefeuille had. sinds 1961 heb ik, meestal met ruime tussenpozen, contact 
met deze damvriend gehad. in zijn eentje vertegenwoordigde hij de italiaanse 
damproblematiek, zoals blijkt uit de site van de FiD, waar hij de probleem- en 
eindspelrubriek (64 en 100 velden) verzorgde. 

arne van mourik draagt zijn probleem op aan zijn beste vriend iben nollet en diens 
‘kersverse’ echtgenote Jamey. Wat betreft de opdrachtproblemen zal ik me tot deze 
eenmalige ‘uitglijder’ beperken. voor iben en Jamey – die we veel geluk toewensen – 
is het de enige manier om in deze rubriek genoemd te worden. tenzij…

Diagram 1 
l. Condemi

Diagram 2 
a. v. mourik

Diagram 3 
J.C. vink 

Diagram 4
D. de ruiter

Diagram 5
C.K. Kaan

Diagram 7 
D. de ruiter

Diagram 8
a.J. de Jong

Diagram 6
t. smedinga   

Diagram 9
a.v.d.stoep

Diagram 10
r.de Jong

Oplossingen serie juni 2008
1. (timmer) 24,22,439,8. nieuw? 

(32,23,34,45)40,30,2. guerra
2. (De rooij) 23,3,42,25,27,261. 

nieuw? (8a)30,36,2. guerra 
a(2-7)30,38 t/m 49,2

3. (van der stoep) 
35,339,13,4(18)50.nieuw? 
(8-12a)217,27,17,2. guerra  a(7-
12)272(16)217.17. voor een aan-
tal oplossers viel het niet mee 
de scherpe variant in het motief 
te ontdekken. niet winnend 
is 35,339,12,2, want dan volgt 
(25-30) Wel b.o. is 35,339,16,2, 
b.v. (39a)27(44)13(50)9 en nu 

(17)22+ a(38)272. opgemerkt 
door plat, Holstvoogd en Uij-
terlinde.

4. (Wuijtenburg) 7,20,9,4. nieuw? 
(283)31,37,30,26,2. guerra.

5. (Kuijper) 39,21,32,28,3,49,504. 
Het motief is niet nieuw. De au-
teur van het probleem meldde 
mij zelf dat het motief op naam 
staat van…l. de rooij, 1999. 

b.o. 39,22,18,3,49,504, opmerking 
plat en Holstvoogd.

6. (bus) 29(40)21,44,11,15(22)24(2
8)19,10(33)5(29)32(39)49(34)42(
40,43)37,24(37)47                                     

sommigen zagen geen winst 
na 29(39), maar wit wint dan 
positioneel door 32. Dubieus 
lijkt 44(24)22(30)29, maar truus 
krijgt de winst niet helemaal 
rond.

7. 31(26*)43,42,38,2,48(30,14,14
)24  ook wint 31(26)482,42,2. 
opm.groot, Uijterlinde en 
adam. Het probleem is te red-
den: zet 39 en 48 op 43 en 44.

8. (De ruiter) 7,32,7,12. nieuw? 
(11)1(38,17)29(43)40,48  niet 
meteen 32,3, want dan is 
(7)27(32) remise.

9. (van mourik) 
428,31(36)42,32,1,45. scheijen 
1968 (49)44,7.

10.(smedinga) 41,41,29,12,7,22,
12,8,23,3,18,28. scheijen 1968 
(16)5(20)32, enz. Dit probleem 
kreeg, samen met nummer 9 de 
meeste lof van de oplossers.

na loting gaat de prijs naar 
f. uilhoorn in haarlem. 
gefeliciteerd. Deze keer toch nog 
geen ladder, want we hadden een 
geldprijs door loting beloofd.

in de rubriek van september 2007 liet ik tien problemen 
liet zien die door mij waren ontdekt, maar die eerder 
door anderen waren gemaakt. Dat leverde een aantal 
reacties op.
“Dat is me zo vaak gebeurd”, “ik vond het verschrikke-
lijk jammer”, “Kennelijk ben ik te laat geboren”. in deze 
rubriek laat ik u een aantal illustere voorgangers zien, 
gevolgd door recent werk van de ‘gedupeerde’ proble-
misten. Dat zal nog wel een vervolg krijgen.
De ruiter vond een voorganger in Jan vink, maar Dirk 
de ruiter was op zijn beurt ardjan de Jong te snel af. 

C.K. Kaan maaide het gras weg voor de voeten van 
tjipke smedinga en rens de Jong trof arie van der stoep 
op zijn pad. naar mijn smaak allemaal mooie problemen, 
die over het algemeen niet te moeilijk zijn. U kunt ook 
oplossingen insturen als u niet alles hebt gevonden. Dan 
wordt de ladder minder snel beklommen.

   
oplossingen graag voor het uitkomen van het volgende 
nummer (februari) inzenden naar de redacteur. Uw be-
haalde punten worden verwerkt in de ladderstand.
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kijk op dammen
Door siJbranD van eiJK

diagram 2
arthur Kalverboer 

ton sijbrands

43. … 13-18 44. 38-32 
29x27 45. 20x29 22x24 
46. 31x2 enz.

Jan Weerheijm kende zijn 
klassieken beter dan Her-
man spanjer:  

diagram 3
jan weerheijm

herman spanjer

ik was een Zondaar teGen jannes van der wal 

Door FreD ivens

na tussendoortjes met 
stormdam en de sport-
psycholoog doe ik mijn 
toezegging gestand en 
maak jullie nog één keer 
deelgenoot van wat de 
arbiterscursus, die ik 
vorig jaar bij Hans robben 
volgde, allemaal bij mij 
aan herinneringen deed 
opborrelen. bij het lezen 
van artikel 10.4 van het 
spel- en Wedstrijdregle-
ment ‘Het is de speler 
niet toegestaan tijdens de 
partij beide klokken stil te 
zetten’ moest ik terug-
denken aan 20 november 
1977. met rDg speelden 
we toen in groningen de 
allesbeslissende wedstrijd 
tegen roxy Dual (in die tijd 
was een tevreden roker 
nog geen onruststoker om 
met de grote provo Jasper 
grootveld te spreken). ik 
trof Jannes van der Wal 
tegenover me. nu ben ik 
allesbehalve een specialist 
in het spelen op remise, 
hakken zit me gewoon niet 
in de genen. Wel damde 
ik dit keer niet alle duivels 
uit de hel en  was tevreden 
met een rustiger klassiekje.

diagram 1
fred ivens

jannes van der wal

na 42. 28-22 rekende ik 
me al rijk met een punt 
na 23-28 43. 32x3 21x34 
44. 3x38 19-24 45. 38x20 
15x24 46. 25-20 24x15 
47. 35-30 34x25 48. 22-17 
13-18 49. 36-31 25-30 50. 
31-27 30-34 51. 27-21 
16x27 52. 17-11 18-23 53. 
11-7 23-28 54. 7-2 28-33 
55. 2-16 34-40 pffftt, het 
was nog even zweten maar 
het punt is na 40x49 toch 
mooi binnen. groot was 
mijn verontwaardiging 
toen Jannes pardoes 56. 
16x45 sloeg. ik zette de 
klokken stil, riep de arbiter 

en  beklaagde me erover 
dat Jannes een schijf te 
veel van het bord had 
genomen. Dat had het 
genie uit groningen in het 
verleden inderdaad – ex-
pres of per abuis – wel eens 
gedaan. in dit geval ging 
het spreekwoord ‘eens een 
dief altijd een dief’ echter 
niet op. of de arbiter me 
de (officiële) waarschuwing 
gaf die waar ik als zondaar 
recht op had, dat weet 
ik niet meer. Wel kreeg 
Jannes zijn verdiende loon, 
een ‘twee’ dus. overigens: 
uit het tijdverbruik wit: 
2.59 en zwart: 1.59 uur 
blijkt wel dat rekenen 
loont, maar dat wisten we 
eerlijk gezegd wel met 
Jannes.
Hoe het wel had gemoeten 
staat  op pagina 18 van de 
arbitershandleiding: ‘een 
speler, die zegt dat zijn 
tegenstander een onregle-
mentaire zet heeft gedaan, 
moet zijn tegenstander 
duidelijk zeggen waarom 
de gespeelde zet niet 
juist is. Dus niet: “Je slaat 
verkeerd”, maar (bijvoor-
beeld) “Je moet drieslag 
met schijf 3 nemen”. De 
speler mag daarbij eerst 
zijn klok indrukken, voor-
dat hij zijn tegenstander 
erop wijst wat de onregel-
matigheid is.’
bij het naspelen van de 
partijen uit dit kampioens-
duel viel me op dat ruim 
dertig jaar later hooguit de 
helft van de twintig spelers 
nog actief achter het dam-
bord zit. Daarbij reken ik 
dan ook de oud-internatio-
nal Jan Weerheijm mee die 
ik onlangs bij oDb Haeghe-
Z een vluggertje met Chiel 
overvoorde zag spelen. 
bij ons verloor ook nog 
Krijn toet van de toen al 
onnavolgbare Hans Jansen 
en evert bronstring van de 
lange Fries sjoerd visser. 
salomon de Jong liet de 
winst lopen tegen Herman 
van meggelen en zijn broer 
Fokke deelde de punten 
met Douwe de Jong. De 
overige vijf partijen ein-
digden alle in het voordeel 
van rDg. ton sijbrands 
forceerde (?!) vanuit de 
opening al de winst tegen 
arthur Kalverboer, die in 
het late middenspel onder 
de druk bezweek. 

35. 27-21 11-16 36. 40-34 
16x27 37. 32x21 23x32 
38. 38x27 24-29 39. 
34x14 13-19 40. 14x23 
18x49 41. 21-16 49x21 
42. 16x27 6-11 43.39-34 
11-16 44. 27-22 17x28 en 
zwart won.
verder won Frits luteyn in 
de aanval van Jan van bo-
ven, zette Cees rijkaart de 
Haïtiaanse dammer/dichter 
paul germain met een 
ghestemdoorstoot voor 
onoplosbare problemen en 
nam ed Holstvoogd met 
een nieuwtje (12. 38-32) 
in de opening 32-28 17-22 
28x17 11x22 peter van 
Harten te grazen.
Het was trouwens voor mij 
de zesde en laatste keer 
dat ik met mijn teamge-
noten kon toasten op de 
landstitel. rDg is niet meer 
(alleen nog statutair in de 
boezem van oDb Haeghe-
Z) maar de herinnering 
aan die dag blijft zoet. of 
liever: bitterzoet.
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johan bastiaannet
oRteliusstRaat 147 hs

1057 ax amsteRDam
fmjD.office@woRlDonline.nl

e i n d s p e l

Diagram 1
K. Malasjkevitsj, 

Wit-Rusland
Categorie B, 13e plaats

1.10-4! 33-39
biedt het veilig stellen 
van schijf 31 zwart nog 
overlevingskansen? nee, 
niet echt: 1…31-36 (net iets 
beter dan 1…21-27) 2.4-15! 
en nu:
1) 2…29-34 3.15x16 34-40 
(3…34-39 4.16-49 +) 4.16-
11 40-45 5.11-50 +.
2) 2…21-27 3.46-5/19 27-31 
4.5/19-32! 29-34 5.15x26 en 
verder nog:
2.1) 5…34-40 6.26-17 40-45 
7.17-50 +.
2.2) 5…34-39 6.32-16! met 
onpareerbare dreiging 
7.26-31 +.
overigens kan wit de sleu-
telpositie bij de vierde zet 
ook bereiken via 3.15-20 
27-31 4.46-32! . een zonde 
tegen de scherpe regels 
die, zo heb ik de indruk, 
niet door alle juryleden 
even ernstig is opgevat.  
rest me hier nog te melden 
dat 1…33-38 2.4x36 21-27 
zeker zo snel verliest als 
de tekstzet: 3.36x34 38-42 
4.46-37 +.
2.4x36 29-33
of 2…39-43 3.36-27 21x32 
4.46x48 +.
3.46-41! 21-26 
op 3...33-38 natuurlijk 
4.41-32 +.
4.41-46 39-44
na 4...26-31 beslist 5.36x22 
enz. +.
5.36-31 26x37 6.46x50 +.

een eindspel waarin wel-
beschouwd geen bijzon-

dere dingen gebeuren, het 
komt meer aan op ragfijne 
techniek. beslist aardig is 
de dammanoeuvre 46-41-
46. een hoge score zat er 
natuurlijk niet in: 47-55-30 
(De bruijn-mackevicius-
sjkloedov).  malasjkevitsj 
mag daarmee best tevre-
den zijn. 

Het ligt misschien niet zo 
voor de hand om aanslui-
tend het best gewaardeer-
de eindspel van categorie 
b diepgaand te bespreken, 
feit is wel dat we een paar 
elementen uit malasj-
kevitsj’ eindspel hierin 
weer terug zullen zien. al 
behoren die niet tot de 
allereerste varianten die 
hier de revue zullen pas-
seren…

Diagram 2
J. Bastiaannet, Amsterdam

Categorie B, 1e plaats

1.10-4!
verrassend, je zou hier 
eerder 1.10-5 verwachten. 
maar aan damhalen op 5 
blijken zelfs twee bezwa-
ren te kleven:
1) 1...17-21 2.43x16 24-30! 
(maar niet 2...33-39? 3.16-
11! 39-43 4.5-19! 24x22 
5.11x26 +) 3.5-32 30-34 
4.16-11 34-39 5.18-13 31-36 
en wit zou graag z’n beurt 
willen overslaan voor de 
nu klaar liggende winst 
6...33-38 7.32x34 36-41 
8.11-2 +. maar hij verkeert 
in tempodwang en moet 
zwart laten ontsnappen.
2) 1…24-29 en nu:  
2.1) 2.5-32 17-21! (niet 

2…33-38? 3.32-27! 31x13 
4.43x33 +) 3.32x16 31-36 =.
2.2) 2.5-19 17-21! 3.43x16 
29-34! (en hier niet 3…33-
39? 4.19-28! 29-33 5.16-2 
33x13 6.2x26 +) 4.19-32 
31-36 5.16-11 36-41 (of 
5…33-38) met remise. 
1...31-36
Het belangrijke alternatief 
1...17-21 stel ik pas verder-
op aan de orde. Dus kan ik 
hier volstaan met 1…31-37 
(er dreigde al 2.18-12 +) 
2.4-15 24-29 3.43-38 33x42 
4.15x47 met winst door 
tweede dam te halen op 
één der velden 1, 2 of 4.
2.18-12!
niet 2.4-15? 17-21! 3.15x16 
36-41 =.
2…17x8 3.4-15 24-29
of 3…33-39 4.43x2 36-41 
5.2-19 +.
4.43-32! 29-34
indien 4...8-13, dan 5.15-
20! en nu:
1) 5…29-34 6.20x42! 34-40 
(of 6…36-41 7.32x46 34-39 
8.42-33 39x28 9.46x2/8 +) 
7.42-33 40-45 8.33-50 13-18 
en nu bij voorbeeld 9.32-5 
18-22 10.50x6 45-50 11.5-28 
50x11 12.6x28 +.
2) 5…13-18 waarna wit 
op vele manieren kan 
aansturen op de sleutelpo-
sitie 29,33,31,36/d15,d32 
z.a.z. die we al kennen van 
malasjkevitsj’ eindspel !
5.15x42! 34-39
Helaas gooit na 5…36-41 
6.32x46 34-39 de bijoplos-
sing 7.46-23(!) wat roet in 
het eten, maar daarom niet 
echt getreurd…
6.32-16! 39-43
ook na 6…39-44 7.42-31 
36x27 8.16x2 of 6…36-41 
7.42-37 41x32 8.16x2 wordt 
zwart compleet van het 
bord gezet.
7.16x49 36-41 8.42-37 
41x32 9.49x3 +.

met dit combinatieve be-
sluit van mijn hoofdvariant 
is ook het juiste moment 
aangebroken om de oplos-

sing te onthullen van het 
luchtige eindspel aan het 
eind van aflevering 8.  

Diagram 3
J. Bastiaannet oktober 

2004

Had u die al zelf weten 
te vinden? goed zo! en 
vanuit diagram 3 wint wit 
als volgt:
1.40-49! 26-31
of 1…39-43 2.38-21! 26x17 
3.49x3 +.
2.38-42! 31-36 3.49-16! 
enz. +.

terug naar de stand van 
diagram 2, want zwart kan 
zich ook nog verweren 
met: 
1…17-21 2.43x16 31-36!
aanzienlijk sneller tot 
verlies leiden:
1) 2…31-37 3.4-15! 
(3.16-43? 24-29! =) 33-39 
4.15x31! 39-44 5.31-22 +.
2) 2…33-39 3.16-27! +.
3) 2…24-30 en nu zelfs drie 
winsten: 
3.1) 3.16-27 (de snelste) 
31x13 4.4x25 +.  
3.2) 3.16-11 33-38 4.11-16 
38-42 5.16-27 31x13 6.4x25 
+. 
3.3) 3.4-15 33-39 4.16-27! 
31x13 5.15-4 13-19 6.4-10 
19-24 7.10-15 +.
3.16-43! 36-41 4.43-32! 
41-46 5.32-5 24-30!
minder scherp is de winst 
na 5…33-38: 
1) 6.4-15? 46-32!! en slechts 
remise!
2) 6.4-9! 46-41 7.5x46 38-
42 8.9-4 24-29 9.46-41 (of 
met deze dam naar één 
der velden 5, 10, 14, 19 of 

32) 29-33 10.41-28! 33x13 
11.4x48 +.

Diagram 4
Stand na 5…24-30

6.4-9!
niet 6.4-15? 33-39 7.15-29 
30-34 8.29x40 46-41 =.
6…46-41 7.5x46 30-34! 
8.9-4! 34-40
indien 8…33-38, dan 9.46-
28! en nu: 
1) 9…38-42 10.28-41 (of 
10.28–19) 34-40 11.41-
47 (of 11.19-24) 42-48 
12.47-42 (of 12.24-42) 48x9 
13.4x45 +.
2) 9...34-39 10.28x44 (of 
x50) 38-42 11.44-28 42-48 
12.28-42 +.
3) 9...34-40 10.4-15! 38-43 
11.28-39 43x34 12.15-33 
40-45 13.33-50 enz. +.
9.46-28! 33x13 10.4x45 +.

in wezen een tweede 
hoofdvariant die niet of 
nauwelijks onderdoet 
voor de ‘enige echte’ 
die uitloopt in de stand 
8,36,39/d16,d42 z.a.z. 
Dat deze kiemcel zo mooi 
verdiept kon worden en 
verstrengeld met vele 
andere thema’s, is best een 
wonder. De jury was dan 
ook onder de indruk van 
deze fraaie creatie getuige 
de score 77-85-65, tevens 
de hoogste die in dit pWCe 
aan enig eindspel werd 
toegekend.  

Wordt vervolgd

Het eerste persoonlijke wereldkampioenschap 
eindspelcompositie - 9

in aflevering  8 heb ik u kennis laten maken met de beste eindspelen van de oekraïense deelnemers in 
categorie b. daarbij zal met name het fraaie blankenaartje van trofimenko indruk hebben gemaakt. hoe 
anders was evenwel het optreden van de vier witrussische auteurs: liefst zes van hun acht inzendingen 
moesten worden afgekeurd, waaronder alle van Grebenko en witosjkin. alleen malasjkevitsj en sjoelga 
vonden elk nog één van hun werkstukken in het klassement terug. van dit tweetal laat ik hier het eind-
spel van sjoelga (18e plaats) voor wat het is en richt ik me meteen op dat van krzysztof malasjkevitsj:
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Iedereen 
kan winnen

 ‘Winnen, verliezen, 
natuurlijk is het lek-
ker om te winnen en 

slik je wanneer je verliest. 
Toch gaat het bij mij om het 
sporten zelf. Klinkt mis-
schien 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 

Lotto. Een groot deel van 
hun opbrengst gaat recht-
streeks 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 bij-
drage van De Lotto kent de 
Nederlandse sport steeds 
meer jong talent. Dat vind 
ik pas een grote winst!’

‘Ik? EEn grotE wInnaar?’

Lotto maakt het niet alleen voor 
iedereen mogelijk om te sporten, 
maar ook om te winnen. De  
Lotto biedt elke dag kans op  
3 1.000.000. Op  zaterdag zelfs  

op een Jackpot van 3 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 3 1 per Lot.

www.lotto.nl

Wie wint er?
advertentie

t a l e n t  e n  t o p s p o r t

talentontwikkelinG en topsport 2007/2008
Door JoHan KraJenbrinK

in China ligt in oktober natuurlijk het zwaarte-
punt van het dammen. Het voelt voor mij 
wat anders omdat oktober belangrijk is voor 
de KnDb wat betreft topsport en talentont-
wikkeling. ik zal hieronder uitleggen waarom:

1. De KnDb is niet automatisch categorie 1 
topsport. Dat komt omdat er te weinig 
landen lid zijn van de FmJD en omdat er 
te weinig landen meedoen met een WK. ik 
hoop natuur lijk dat door ‘China 2008’ meer 
landen lid zullen worden van de FmJD. 
omdat wij niet automatisch cate gorie 1 
zijn moeten we daarvoor een gemotiveerd 
verzoek indie nen. Dat lijkt te gaan luk ken. 
omdat we via die zogenaam de `hardheids-
clausule’ in categorie 1 moeten zien te blij-
ven, zullen de prestatienormen voor onze 
a-sporter s en b-sporters wel zwaarder gaan 
worden. Dat is nieuw. Hoeveel zwaarder 
is op dit moment nog niet bekend. nieuw 
zal ook zijn, en erg positief, dat ook onze 
vrouwen weer een status kunnen verove-
ren! maar hun prestatie zal echt top moeten 
gaan zijn, maar dit is ook nog niet duidelijk.

2. na de olympische spelen breekt er een 
nieuwe periode aan voor topsport neder-
land. er moet veel gedaan worden in het 
najaar, bijvoorbeeld een nieuw sport-
technisch jaar plan, een jaarplanner, een 

meerjarentopsportbegro ting en nog heel 
veel meer.

3. We hebben moeten beslissen voor welke 
regelingen we in actie wilden komen. Zo is 
er een nieuwe regeling voor zogenaamde 
technisch directeuren (dat zijn coördina-
toren top sport/talentontwikkeling zoals 
ik ben). Kleine bonden kunnen dat alleen 
samen doen en een denk sportcluster ligt 
voor de hand. maar daar gaat het nog niet 
van komen zo lijkt het op dit moment.

4. We hebben wel met succes een aanvraag 
voor een voltijds ta lentcoach gedaan! onze 
kandidaat is rik Keurentjes: jong, ambi-
tieus, veel ervaring als trainer/coach en 
bijvoor beeld de ontwerper van de normlijst 
dammateriaal die ook op onze site staat 
via `kader’ en via `talentont wikke ling’. We 
mogen dit najaar een pro jectplan gaan 
schrij ven voor vWs. indien dit lukt, dan 
kunnen we bij ta lent ontwikke ling een stap 
verder zetten en weer een groter trainings- 
en wedstrijdprogram ma draaien. indien dit 
lukt is dit na de aanstelling van rob Clerc 
een vol gend erg groot succes.

5. in oktober ook een nieuwe certificering 
voor ta lentont wikkeling. De KnDb was de 
eerste bond die de aanvraag had afge-
rond en op 21 oktober is de zogenaamde 
auditdag op het bondsbureau met consul-

tants van bureau valkenbosch. valkenbosch 
heeft bijvoorbeeld ook de betaald voetbal 
organisaties beoordeeld op talentontwikke-
ling. resultaat doel is dat we de 3 ster ren be-
houden en hopelijk ook ongeveer dezelfde 
subsi die. Deze certificering geldt voor 4 jaar, 
dus dat zal veel zeker heid kunnen geven.

6. Rob Clerc is per 1 augustus 2008 onze 
voltijds trai ner /co ach voor onze a-sporters, 
b-sporters en Hp-sporter geworden. in onze 
plannen voor noC-nsF zal staan hoe de 
trainingen georganiseerd zullen worden 
en wat de regel maat zal zijn. vanzelfspre-
kend moet ook duidelijk worden wie waar 
zal spelen in 2009 en waar de coach bij zal 
zijn. Hoe sneller duidelijkheid hoe beter, 
ook financieel trouwens. vanzelfsprekend 
wil noC-nsF dit ook. trouwens: dit is een 
situatie (duidelijkheid) zoals we die al wel 
kennen bij talentont wik keling.

7. op zondag 7 september zijn de topsporters 
samen gekomen en is ondermeer versie 1 
van ons nieuwe topsportsta tuut besproken. 
na opmerkingen van iedereen (ook com-
mis sie trainingen en hoofdbe stuur) zal eind 
oktober versie 2 gereed zijn. Doel is om te 
kunnen teke nen met alle be trokkenen in de 
eerste helft van 2009. Doel: duide lijk heid 
over rech ten en plichten van topspe lers en 
KnDb.
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Elke zondagmiddag 
krijgen de kinderen een 
uur damles op Dam- en 
Schaakschool. 

In deze uitgave van Het Damspel lees je veel 
over de World Mind Sports Games. Als je al 
Engels kunt lezen, weet je dat dat Wereld 
Denksport Spelen betekent.

De Wereld Denksport Spelen werden in Beijing 
georganiseerd. Dat is de hoofdstad van China. Eerder dit 
jaar waren daar de Olympische Spelen. De bedoeling is 
dat de Wereld Denksport Spelen voortaan elke keer na de 
Olympische Spelen worden georganiseerd. 

Toen China besloot om de Wereld Denksport Spelen te orga-
niseren, werd er nog niet gedamd in hun land. Ze besloten 
het te gaan leren. Kinderen die willen dammen, kunnen 
nu naar een damschool. Eén van die damscholen nodigde 
twee Nederlandse deelnemers uit om wat te vertellen over 
het dammen in Nederland. Wim en Arne van Mourik werden 
enthousiast ontvangen door de kinderen en hun ouders.  

Wim van Mourik vertelde over de 
geschiedenis van het dammen. 
Alles wat hij vertelde, werd naar het 
Chinees vertaald door de Chinese 
damtrainster. 

Iedereen wilde 
de plaatjes uit 
het boek van Wim 
zien!

Damles in China

Applaus voor Wim 
en Arne!

Arne heeft een zetje op het bord 
geplaatst. De kinderen dachten hard 
na over de oplossing.

De kinderen kregen allemaal een tas 
met damafbeelding en een DamZ!
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december 2008
1 Sluitingsdatum inschrijving 

halve finale algemeen en 
vrouwen.

6  Clubcompetitie junio-
ren, aspiranten en pupillen.

7 NK rapid voorronde.
14  IJmuiden. Van der 

Wiele jeugdtoernooi. W. 
Winter (0626) 71 27 93.

13 Nationale Competitie 7e 
ronde.

20 Emmeloord. Wereldrecord-
poging kloksimultaan J.M. 
Ndjofang. H. Boers (0630) 
67 02 86.

21 NK rapid finale.
27 ‘s-Gravenpolder. 4e 

PWG-toernooi. J. Veerhoek 
(0113) 64 96 82.

27 Maarsbergen. 14e Kerst-
toernooi DAWO. D.C. van 
Setten (033) 277 39 68.

27 Wateringen. P. Helderman-
toernooi. J. de Koning 
(0174) 29 36 78.

29 Wamel. 31ste Open 
Sneldamkampioenschap. A. 
Janssen (0487) 50 14 08.

29 ‘s-Hertogenbosch. Ton van 
der Elzen Kerst Jeugddam-
toernooi. A. Beset (073) 
621 36 84.

29 Ter Apel. Oudejaarstoer-
nooi DC Stadskanaal. B. 
Brakels (0599) 62 19 14.

29 Utrecht. 18e Eindejaars-
toernooi Ons Genoegen. C. 
van Wijk (0346) 24 13 65.

30 Dedemsvaart. 20e Vrieling-
toernooi. G. Brink (0523) 
26 69 24.

30 IJmuiden. 21ste Oudejaars 
Sneldamtoernooi. M. van 
Dijk (075) 621 65 88.

30 Kurnik (internet). 5de 

Eindejaars Onlinetoernooi. 
R. Vandecaetsbeek (0032) 
89 24 00 04

januari 2009
2 IJsselstein. Nieuwjaars 

jeugdtoernooi. B. Habets 
(030) 688 64 23.

3 Woudsend. 52e Nieuw-
jaarstoernooi Eensgezind-
heid. S.S. Reekers (0514) 
59 16 39.

3 Den Ham. Damtoernooi 
De Hammerdammer. J. 
Braakman-Post (0546) 64 
50 85.

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

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.

24 Twijzelerheid. 5e Rapid-
 toernooi. H. van Dijk 

(0511) 47 60 24.
31 Nationale Competitie 9e 

ronde.

Februari 2009
1  IJmuiden. Van der 

Wiele jeugdtoernooi. W. 
Winter (0626) 71 27 93.

7/8 Halve finale algemeen en 
vrouwen.

7 Sluitingsdatum inschrijving 
HF pupillen algemeen en 
meisjes.

7 De Lier. 40e Lierse 
sneldamdag. P. Boekestijn 
(0174) 51 22 34.

7 Zwartsluis. TAMEK dam-

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

14 Nationale Competitie 10e 
ronde.

16-20 Halve finale aspiranten 
meisjes regio’s noord en 
midden.

21/22 Halve finale algemeen en 
vrouwen.

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

21 Schoonhoven. Open 
sneldamtoernooi DeZ. B. de 
Hoop (0182) 38 37 31.

23-27 Halve finale aspiranten 
meisjes regio zuid.

28 Nationale Competitie 11e 
ronde.

maart 2009
1  IJmuiden. Van der 

Wiele jeugdtoernooi. W. 
Winter (0626) 71 27 93.

7 Halve finale algemeen en 
vrouwen.

7  Halve finale pupillen 
meisjes dag 1.

7 Sluitingsdatum inschrij-
ving halve finale welpen 
algemeen.

7 Bondsraadvergadering.
7 Kampen. Kamper Damdag. 

P. Dijkstra (038) 331 86 02.
14 Nationale Competitie, 

nacompetitie.
14  Halve finale pupillen 

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.

21 Zwaagwesteinde. 30e 
Brugchelenkamptoernooi. 
L. van der Galiën (0642) 34 
78 06.

22  Centrale training juni-
oren, pupillen en meisjes.

24 Sluitingsdatum inschrijving 
schooldammen BO en VO.

april 2009
8-18 Huissen. NK algemeen.
4 Sluitingsdatum inschrijving 

Nationale Jeugddamdag.
10/11  Halve finale pupillen 

algemeen.
16 Sluitingsdatum inschrijving 

KNDB-beker.
18 Centrale training subtop, 

vrouwen en aspiranten.
19  Centrale training juni-

oren, pupillen en meisjes.
20-24 Wageningen. Open NK Ve-

teranen. H.G. Kleinrensink 
(0317) 41 18 73.

25  Nationale Jeugddam-
dag.

27-2/5 Halve finale junioren 
algemeen en meisjes.

27-2/5 Halve finale aspiranten 
algemeen.

27-2/5  NK pupillen algemeen 
en meisjes.

27-2/5 Bunschoten. Barnsteen-
toernooi. P.F. Koops (033) 
298 75 41.

mei 2009
1 Sluitingsdatum inschrijving 

Nationale Competitie.
9 KNDB-beker voorronde 1.
16 Sluitingsdatum inschrijving 

NK sneldammen.
16  Halve finale school-

dammen BO en VO.
20-24 NK visueel gehandicapten.
23 KNDB-beker voorronde 2.

23  NK welpen algemeen 
en meisjes.

30 Centrale training subtop, 
vrouwen en aspiranten.

31  Centrale training juni-
oren, pupillen en meisjes.

juni 2009
6 KNDB-beker kwartfinale.
6  NK schooldammen BO 

en VO.
13  NK sneldammen alle 

categorieën.
20 KNDB-beker halve finale.
20 Bondsraadvergadering
27 KNDB-beker finale
27  NK sneldammen voor 

jeugdteams.

juli 2009
8-18 NK junioren algemeen en 

meisjes.
10-18 NK aspiranten algemeen 

en meisjes.
18-25 Den Haag. DNC Open 

2009. A. Kruyshoop (070) 
888 25 61.

26-1/8 Nijmegen. Nijmegen Open 
2009. P. Visser (026) 325 
68 69.

augustus 2009
7-15 Brunssum. Brunssum Open 

2009. J. Hannen (0475) 46 
50 83.

september 2009
4-5 Groningen. Menno Kool-

mantoernooi. M. de Jong 
(0624) 98 71 41.

actuele kalender
op internet:

www.kndb.nl

 = jeugdevenement

toernooien, trainingen en wedstrijden. organisatoren kunnen hun informatie doorgeven aan het 
bondsbureau, 026-4952309. actuele kalender op internet: www.kndb.nl

toeRnooien, tRainingen en weDstRijDen

d a m k a l e n d e r

Wie wint de Nationale Jeugddamprijs 2008?
Wie wint de Nationale Jeugddamprijs 2008?

Beoordelingscriteria

Het is de bedoeling dat de jury iemand kiest die 
niet alleen goed damt, maar die ook op andere 
gebieden een positief voorbeeld is voor de 
dammende jeugd. De jury zal daarbij naar vijf 
aspecten kijken: prestaties, gedrag, trainingen, 
school en publiciteit. prestaties tellen daarbij 
zwaarder dan de andere criteria, maar het is 
niet alleen doorslaggevend.
als je iemand wilt nomineren dan wil de jury 
graag op alle vijf de aspecten een toelichting 
ontvangen.

• Welke damresultaten zijn er in 2008 behaald?
• Hoe gedraagt deze jeugdspeler zich ten 

opzichte van anderen? Denk aan gedrag ten 
opzichte van andere jeugdspelers, organisa-
toren, arbiters, gastgezinnen, bestuurders.

• aan welke damtrainingen doet deze jeugd-
spelers mee?

• geef een voorbeeld van een interview (tv, 
radio, krant).

• op welke school en in welke klas zit deze 
jeugdspeler? Wat is het gemiddelde cijfer op 
het schoolrapport?

iedereen mag nomineren

Wil je iemand nomineren, stuur dan een e-mail 
naar jeugddammer@live.nl. geef duidelijk aan 
wie je wilt nomineren en waarom. geef een 
toelichting op alle beoordelingcriteria. nomine-
ren kan tot eind december.

achtergrond

De verkiezing van de jeugddammer van het 
jaar is een particulier initiatief van Henk stoop. 
De prijs wordt gesponsord uit de verkoop van 
diverse damboekjes die onder zijn redactie zijn 
uitgebracht.

Vanaf dit jaar zal er jaarlijks een 
jeugddammer worden gekozen 
die de damsport positief in de 
belangstelling weet te plaatsen. 
Hiervoor mag iedereen jeugdspelers 
nomineren. Een tiental ervaren 
jeugdleiders en jeugdtrainers uit 
heel Nederland zal begin 2009 uit 
de genomineerden de jeugddammer 
2008 kiezen. De winnaar krijgt 
niet alleen een beker maar ook een 
bedrag van € 500,-.
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c u r i o s a

Wie het spelen van een spel met platte schijven 

op een geruit bord ziet, is al gauw geneigd te 

denken dat het een of andere vorm van dam-

men zal zijn. Het Chinese schaakspel Xiangqi 

wordt echter ook met schijven gespeeld, 

waarop de symbolen zijn aangebracht van de 

speelstukken: Keizer, Mandarijn, Olifant, Paard, 

Toren, Kanon en Pion. Het speelveld bestaat uit 

een bord van 9 x 10 lijnen, waarbij de stukken 

op de kruispunten staan. In het midden bevindt 

zich een brede strook : de Rivier. Er zijn twee 

Vestinggebieden voor de twee keizers, waar 

deze niet uit mogen. De spelregels en loop der 

stukken worden in het boek : Spelletjes uit de 

hele wereld, van Frederic V. Grunfeld,  

uitgebreider beschreven. 

< Literatuur > 
1. grunfeld, Frederic v. e.a., spelletjes uit de hele wereld, 1975, 70-76
< Site >
1. http://babelstone.blogspot.com/search/label/Xiangqi
2. http://images.google.nl/images?hl=nl&q=223868434ynpmvg_fs&um=1&ie=UtF-
8&sa=n&tab=wi

Foto uit: Zhongguo Meishu Quanji
vol.13 plate 83.
Een muurschildering uit ca 1319-1324, gevonden in wat 
wordt omschreven als: the lower Guansheng Temple in 
Hongdong county of the shanxi province in northern 
China.
Het bord heeft hier een groter aantal speelvelden: 9 x 12. 
Zie: site 1

Musée de l’Homme, Parijs.
Twee dorpelingen uit de provincie Hopei roken een  
opiumpijp bij het begin van een partij Xiangqi. Een foto 
uit het keizerlijke China van vòòr de revolutie.  
Grunfeld,73.

Een kunstwerk van een oudere man spelend met een kind en een toeschouwer. 
Verdere gegevens onbekend. Zie: site 2 Beijing, oktober 2008, omgeving van het Wall relic Park, 

Foto: Wim van Mourik.
Een groep oudere mannen speelde buiten op straat het 
Xiangqi. Zij spraken geen Engels en uw schrijver geen 
Chinees. Dan wordt het moeilijk communiceren, maar 
lachen kan altijd.
Het uitspreken van de spelnaam ‘Xiangqi’ en het tonen 
van de identiteitskaart van de WMsG om mijn nek, met 
gedeeltelijk Chinese tekst, zorgde plotseling voor grote 
waardering bij de mannen. 



pagina 35  

p a n o r a m a
 a f l e v e r i n G

 6 8
De World Mind Sports Games 
hebben prachtige reclame 
opgeleverd voor het damspel 
in China. Het nog jonge 
damland kan echter bogen op 
een oude, op zijde geschilderde 
damspelafbeelding uit de 18e 
eeuw. Is er echter wel sprake 
van een oude damcultuur in het 
grote China? Was de schilder 
Astiglione misschien een vroege 
dampromotor? Of heeft de 
schilder het mogelijk door hem 
waargenomen Xiangqi, ook 
een spel met platte schijven, 
geïnterpreteerd als het damspel 
uit zijn Italiaanse geheugen ? Hij 
zou dan de Friese schilder Alma 
Tadema zijn voorgegaan, want 
die plaatste het Friese honderd 
veldenbord ruim een eeuw later 
in Egypte. Zie Panorama 64.

Dammende hofdames in Beijing ?
De italiaan giuseppe Castiglione (milaan 
19-7-1688 // beijing 17-7-1766), woonde 
vanaf december 1715 als Jezuïet missionaris 
en schilder 51 jaar lang in beijing. ook was hij 
bekend onder de Chinese naam: lang-shih-
ning. Hij werkte onder drie Chinese Keizers van 
de Qing dynastie. in 2005, was Castiglione de 
hoofdpersoon in de televisie serie ‘palace artist 
in China’ van China Central television ( CCtv). 
Zijn schilderijen komen op meer dan veertig 
Chinese postzegels voor. Dit geeft aan hoezeer 
hij in China werd en wordt gewaardeerd. Zijn 
europese techniek en visie heeft Chinese schil-
ders beïnvloed en daarnaast heeft hij ook in de 
architectuur ontwerpen gemaakt die zijn uitge-
voerd. Hij realiseerde in westerse stijl paleizen 
in de keizerlijke tuinen van het oude Zomerpa-
leis. De aandacht voor europese gewoonten en 
gebruiken kan dus zeker geleid hebben tot het 
aan het hof spelen van het italiaanse damspel. 
in een rococo kamer zien we jonge Chinese 
hofdames aan het dambord. De schijven staan 

op de donkere velden van een zwart/wit geruit 
bord. in de rubriek Curiosa wordt een beeld 
gegeven van het spel dat in China bij uitstek 
wordt gespeeld: het Xiangqi, het chinese 
schaakspel met gedecoreerde schijven. van een 
nauwkeurig en gevierd schilder is nauwelijks te 
verwachten dat hij door zijn verblijf van meer 
dan een halve eeuw in China onbekend zou zijn 
met dit spel. Het schilderij is niet gedateerd, 
waardoor moeilijk is te bepalen of het misschien 
al snel na zijn aankomst zou zijn gemaakt. Dan 
zou het een foutieve spelinterpretatie kunnen 
zijn. Het zou echter even goed kunnen dat hij 
in beperkte kring voor een damcultuur op de 64 
velden heeft gezorgd, die later in de vergetel-
heid is geraakt. nu China de World mind sports 
games tot een succes heeft gebracht is te 
hopen dat het damspel er een grote vlucht gaat 
nemen. er wordt ruim aandacht aan besteed, 
zoals te zien is op de site: www.wmsg-draughts.
org. er zijn zelfs negen filmpjes te vinden van 
damspeluitzendingen op tv. 

Giuseppe Castiglione (toegeschreven aan),18e eeuw, 
tempera op zijde, 108 x 88 cm, Hamburgisches Museum 
für Völkerkunde und Vorgeschichte.

< Literatuur >
1. Beurdeley, Cécile et Michel. Castiglione, peintre 

jésuite à la cour de Chine. (Fribourg 1971). No 101, 
afb. p. 180

2. Het Damspel, Nr. 1, februari 2008, Panorama 64
3. Kruijswijk, K.W. Algemene Historie en Bibliografie 

van het damspel, 1966, 72, 261
4. Kruijswijk, K.W. Het damspel in de beeldende kunst, 

nr. 15, pag 139 In : Bonus Socius, Jubileum uitgave 
voor Meindert Niemeijer, 1977

5. Meister, Peter Wilhelm Eine Europerie des Lang-Shih 
Ning. In : Nachrichten der Ostasiatischen Gesell-
schaft. 1956 (48)

< Site > 
1 : http://www.dashan.com/en/projects/lang.htm
2 : http://en.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Castigli-

one_(Jesuit)
3: http://www.arthistoryarchive.com/arthistory/asian/

Giuseppe-Castiglione.html



uw advertentie op deZe plek?

http://damspel.kndb.nl
of

secretaris@kndb.nl

Lang aangekondigd, 
nu eindelijk verschenen:

Een portret (in 510 pagina’s) 
van de man die van grote 
betekenis is geweest voor de 
auteur en diens vorming-als-
dammer. Met onder meer:
• 30 integrale partij-analyses 
(waarvan 10 partijen tussen 
leermeester en leerling);
• 24 afwisselend korte en 
langere fragmenten;
• 50 rubrieken van Smit in 
het dagblad Trouw (1950-1971), 
van eigentijdse annotaties 
voorzien.

“Sijbrands’ meest persoon-
lijke boek”, aldus Johan 
Bastiaannet op het omslag.

U kunt Henk Smit, mijn leer-
 meester en inspirator bestellen 
door (e 32,50 + e  4,50 verzend-
kosten =) e 37,- over te maken 
op bankrekeningnummer 
67.94.57.984 ten name van 
“Ton Sijbrands Damboeken”. 
Gelieve uw naam, adres en post-
code duidelijk te vermelden.

Ton Sijbrands’ 
Henk Smit, 

mijn leermeester 
en inspirator

KNDB-BoNDswiNKel
www.KNDB.Nl

Damwerkboeken

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.

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

(VisumVoorRusland is onderdeel van Russia Travel)

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

Eenvoudig en goedkoop
Met Bennink gaat ‘t ú goed!


