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En na de prijsuitreiking….
dammen we verder
Gelders pupil Jan Groenendijk (rechts) en Brabants aspirant
Thijs van den Broek (links) kunnen er ook na de prijsuitreiking
van de Nationale Jeugddamdag in Harderwijk nog geen genoeg van krijgen.
Jannes Kromhout zit achterop en Wouter Sipma kijkt toe
terwijl de gouden medailles er achteloos bij hangen.
Foto: Hans Kromhout
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Aanvullingen:
De foto van Ron Heusdens in Het Damspel van februari 2009 op pagina 12 is gemaakt door Peter Derkx.
De foto van Anton van Berkel in hetzelfde nummer op pagina 31 is gemaakt door Georges Kalicharan.
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De kersverse kampioen
demonstreert zijn zege
op Jochem Zweerink
in de alles beslissende
laatste ronde.

Foto: Peter Derkx.

Baljakin blijft Heusdens vóór
In dambolwerk Huissen trok de plaatselijke vereniging DV VBI alles uit de kast
om het Nederlands Kampioenschap Dammen 2009 tot een goed georganiseerd
evenement te maken. Het clublokaal werd voor aanvang van het evenement
zelfs opnieuw geschilderd en voorzien van een splinternieuwe vloerbedekking,
zodat de speelzaal in optimale staat was.
door Lambert-Jan Koops

Dankzij bijdragen van hoofdsponsor Jansen
Totaal Wonen, de gemeente Lingewaard en
de KNDB konden de veertien voor het NK
geplaatste spelers - Ron Heusdens, Alexander
Baljakin, Hein Meijer, Jeroen van den Akker,
Kees Thijssen, Hans Jansen, Boudewijn Derkx,
Pim Meurs, Roel Boomstra, Sven Winkel, Frits
Luteijn, Wim van der Kooij, Martijn Vissers en
Jochem Zweerink - zich van 8 tot en met 18
april uitleven op het elektronische dambord.
Het ging hierbij niet alleen om de titel of het
geld - de prijzenpot was gevuld met 10.000
euro – maar ook nog om een plaats voor het
WK dat later dit jaar zal worden gehouden in
Brazilië.
Alvorens er ook maar een partij gespeeld
werd, ondertekenden de topspelers en het
KNDB-bestuur tijdens de opening een convenant waarin de voorwaarden staan vermeld
waaronder het NK voortaan wordt gespeeld.
Voor de in het convenant vastgelegde plusremise bleek gaande het toernooi al snel een
belangrijke rol weggelegd. Topspelers Sven
Winkel en Jeroen van den Akker vertellen verderop in dit blad meer over het convenant.

Daverende verrassing
De eerste ronde begon meteen met een daverende verrassing. Supertalent Roel Boomstra
wist met een combinatie te winnen van een
van de favorieten: Alexander Baljakin. De enthousiastelingen wisten het al zeker: Baljakin
was al kansloos voor de titel en Boomstra zou
wellicht de jongste Nederlands Kampioen aller
tijden worden. Er gebeurde echter nog veel
meer in deze openingsronde: Meijer won van
Derkx, Winkel van Jansen en Heusdens van
Van den Akker. Ook was de eerste plusremise
van het toernooi een feit: Martijn Vissers
scoorde een voordelige remise tegen Jochem
Zweerink.
In de tweede ronde konden de Boomstra-fans
nogmaals juichen, toen de junior van het
spelersveld Wim van der Kooij op indrukwekkende wijze van het bord zette. Tegelijkertijd
werd duidelijk dat Van den Akker, die toch als
outsider naar Huissen was afgereisd – vorig
jaar was hij nog vierde – zijn eventuele titel
aspiraties wel gedag kon zeggen. Hij verloor
weer. Ditmaal van Luteijn. Debutant Zweerink
en Derkx vlogen elkaar in de haren met
als uitkomst een winstpartij voor de laatst
genoemde.
In ronde drie komt koploper Boomstra uit

tegen veelvuldig oud-kampioen Thijssen. Deze
laatste heeft al een enorme reeks remises op
het NK aan laten tekenen en deze keer is de
uitslag niet anders. Hans Jansen verliest zijn
tweede partij. Zijn jubileum-NK, hij speelt de
finale voor de 25e keer, zal puntentechnisch
weinig florissant verlopen, maar wellicht is dat
voor een speler als Jansen ook wel van ondergeschikt belang. Ron Heusdens laat ondertussen zien dat hij niet voor niets Nederlands
kampioen is en wint van Van den Akker, die
zijn derde opeenvolgende nul scoort, maar
daarmee de gifbeker wel heeft leeggedronken. Hierna zal hij zich herstellen.
Eigen schuld dikke bult
Na de derde ronde begint er tekening in het
toernooi te komen. Heusdens en Boomstra
staan gezamenlijk aan de leiding terwijl Baljakin zich heeft teruggevochten naar de middenmoot. In het middengedeelte van het NK
gebeurt er vervolgens van alles. Ron Heusdens
is bij twee opmerkelijke uitslagen betrokken.
In de vijfde ronde geeft hij uit pure frustratie
een plusremise cadeau aan Baljakin in een
stand die een gelijkwaardige remise waard is.
Lees verder op de volgende pagina.
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Ron Heusdens ontvangt de tweede
prijs uit handen van burgemeester
Harry de Vries van Lingewaard.
Foto: Peter Derkx.

Vervolg >>

Drama
De laatste ronde brengt spanning en drama,
onverwachte wendingen en onbegrijpelijke
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gebeurtenissen. In eerste instantie lijkt Boomstra zich te verzekeren van een plaats bij de
eerste twee door Winkel in de opening weg
te zetten en een schijf te winnen. Vervolgens
verloopt de partij op een bekende manier:
Winkel speelt met een schijf minder heel snel
om zijn tegenstander onder druk te houden
en Boomstra probeert zich daardoor niet gek
te laten maken en bouwt zijn voordeel rustig
uit. Maar toch gaat het mis! In een vlaag van
damblindheid verrekent Boomstra zich en levert hij zijn plusschijf in bij zijn tegenstander.
Die frommelt zich er vervolgens doorheen
en krijgt een volle remise aangeboden, ook
omdat Boomstra het door de teleurstelling
van de gemiste winst niet meer kan opbrengen om voor de plusremise te gaan. Dit jaar
dus geen jongste Nederlands Kampioen aller
tijden.
Baljakin kan wel met de druk omgaan en weet
te winnen van Zweerink, waarna hij de bus
naar huis neemt om zich om te kleden voor de
prijsuitreiking. Daarmee mist hij de climax van
het NK die plaatsvindt in de partij Heusdens Meijer. Via creatief omsingelingsspel weet
Heusdens zijn tegenstander onder druk te

zetten en het lijkt er lang op dat hij kan winnen. Dat kan hij weliswaar wel, maar hij doet
het niet en zo moet Heusdens berusten in een
teleurstellende plusremise. Als Baljakin later
in zijn verse kleren de zaal weer binnenkomt
is hij Nederlands Kampioen. Hij heeft evenveel punten behaald als Heusdens, maar een
beter saldo aan plusjes, dankzij de plusremise
die hij scoorde tegen Heusdens. Toch zou het
te makkelijk zijn om het kampioenschap van
Baljakin op die ene partij af te schuiven. Want
Baljakin had wel degelijk recht op de titel: niet
alleen beschikt de Huissense speler over een
fantastische techniek, hij heeft ook de ijzeren
discipline om zichzelf terug te vechten na een
verliespartij in de eerste ronde. Bovendien
weet hij als geen ander dat er altijd nog fouten kunnen worden gemaakt en gaat hij ook
nog op zoek naar kansen in standen die door
anderen al lang remise zouden zijn gegeven.
En een speler met zo veel discipline, techniek
en doorzettingsvermogen verdient het om
Nederlands Kampioen te worden.
Op http://toernooibase.kndb.nl zijn de
NK partijen beschikbaar.
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Heusdens legt zelf uit waarom: ,,Ik moest nog
naar een verjaardag in Dinteloord.” Het is
maar waar je prioriteiten liggen.
Omdat de Nederlands kampioen het niet
meer op kan brengen om de stand uit te
spelen geeft hij Baljakin een plusje en krijgt
Heusdens een min, een uitslag die nog grote
consequenties zal blijken te hebben. Maar dat
is een kwestie van eigen schuld, dikke bult
voor Heusdens, zo geeft hij zelf toe: ,,Ik heb
het volkomen aan mijzelf te wijten. De kosmos
straft direct.”
In de zevende ronde zit Heusdens wederom
aan de verkeerde kant van het bord, maar
nu dan tegen Kees Thijssen. Deze zal ongetwijfeld in zijn nopjes zijn geweest met de
overwinning op Heusdens, want de 33-jarige
Amsterdammer had inmiddels 21 achtereenvolgende partijen op het NK remise gespeeld.
Ook Boomstra was ongetwijfeld tevreden met
de overwinning van Thijssen, want hij kwam
hierdoor alleen aan de leiding.
In ronde acht laat Baljakin zien dat hij er nog
steeds in gelooft en zet hij Van der Kooij
weg, waarmee de Arnhemmer zich al heeft
opgewerkt naar een gedeeld tweede plaats.
Heusdens herstelt zich snel en knap en weet
weer aan kop te komen dankzij een overwinning op Pim Meurs. Als Heusdens dan ook nog
wint van Zweerink en Baljakin van Vissers, is
het twee ronden voor het eind bloedspannend
aan de top van het klassement. Heusdens ligt
een punt voor op het peloton achtervolgers
Baljakin, Winkel, Derkx en Boomstra, waarvan
Baljakin de beste papieren heeft dankzij zijn
plusremise tegen Heusdens. In de voorlaatste
ronde weet Meijer bovendien nog te winnen
zodat de laatste ronde vuurwerk belooft: zes
spelers zijn nog in de race voor de titel terwijl
de WK-plaats ook nog beschikbaar is.

topsport convenant

Deelnemers en officials
van het Jansen Totaal
Wonen NK Dammen 2009
poseren voor ‘t Koelhuis.
Staand van links naar
rechts: Johan Haijtink
(arbiter), Anton Janssen
(arbiter), Kees Thijssen,
Jochem Zweerink, Ron
Heusdens, Wim van der
Kooij, Hans Jansen, Frits
Luteijn, Sven Winkel, Boudewijn Derkx, Hein Meijer,
Alexander Baljakin en Joop
Hendriksen (voorzitter
organisatiecomité). Zittend
van links naar rechts: Roel
Boomstra, Martijn Vissers,
Pim Meurs en Jeroen van
den Akker. Organisatoren
Paul Visser, Joost Hendriksen, Jo ten Westeneind en
KNDB bestuurslid Gert van
Willigen ontbreken.
Foto: Wilma Hendriksen

Topspelers en bestuur tekenen
Topsport Convenant
door Sven Winkel & Jeroen van den Akker

De vaderlandse damtop en het KNDB
bestuur hebben bij de opening van het
NK in Huissen het Topsport Convenant
ondertekend. Hiermee geven beide
partijen aan dat zij het Nederlands
Kampioenschap als het belangrijkste
toernooi van de KNDB zien. Het bestuur
is verantwoordelijk voor de organisatie
op professioneel niveau, de spelers zeggen hun medewerking toe om het NK als
topsporter te beleven. Dat lijkt allemaal
logisch en van een lage nieuwswaarde.
Dat is het echter niet, getuige de aanwezigheid van het NOS sportjournaal!
Het afgelopen decennium leek het NK
soms een speeltuin. Elk jaar veranderden
de speelvoorwaarden. Drie punten voor
een overwinning, dan toch weer twee.
Het aantal overwinningen dat beslissend
is bij gelijk eindigen. De plusremise. Of
toch liever eerst het aantal overwinningen, en dan de plusremise. Zondag
is rustdag, twee partijen op een dag.
Fischer-systeem na 75 zetten, of misschien de hele partij met Fischer systeem?
Veertien deelnemers, of liever twaalf.
Allemaal ideeën waar natuurlijk een
gedachte achter zat. Maar de deskundige
mening van de professionals, de spelers,
werd niet gehoord. Helaas lieten de spelers zich zelf ook niet horen. Hooguit in
negatieve zin, door te klagen over wéér
een onnozele verandering. Helaas wisten
zij hun sport ook niet goed te promoten.
Niet aan dammers, niet aan bestuurders,

en niet aan sponsors. Een herkamp om
de Nederlandse titel, verspeeld lange tijd
na het NK, die door loting beslist moest
worden na twintig barragepartijen. Dat
kan en dat moet anders, en dan vooral
beter!
De eerste stap was om met alle spelers
één gezamenlijke gedachte te ontwikkelen om van het NK het visitekaartje
van de damsport te maken. Dat lijkt
makkelijker dan het is. De ene speler wil
graag twee partijen per dag, zodat er
minder vakantiedagen hoeven te worden
opgenomen. Een ander wil juist weer
twee rustdagen. Puntentelling blijft een
kwestie van persoonlijke voorkeur. Barragesystemen met versneld tempo kunnen
een zegen zijn of een regelrechte ramp.
Maar goed, de toppers zagen een gezamenlijk doel, en sloten compromissen
bij het leven. Alle spelers die zich in de
laatste vijf jaar minimaal twee keer voor
het NK kwalificeerden, sloten zich bij het
initiatief van Sven Winkel en Jeroen van
den Akker aan.
De volgende stap: steun van het bestuur.
Wij hadden natuurlijk wel voorzien dat
financiële punten als prijzengeld gevoelig konden liggen. Helaas bleken ook
puntentelling, barragesysteem en keuzeplaatsbeleid geen abc-tjes. Na ruim een
half jaar vergaderen met bestuur zonder
doorbraak, besloten wij onze voorstellen
namens de topspelers aan de Bondsraad
voor te leggen. Tegelijkertijd spraken wij
in een column in Het Damspel onze teleurstelling richting bestuur uit. Gelukkig

bleef deze oproep niet onbeantwoord:
hernieuwde gesprekken met het bestuur
leidden tot gezamenlijke Bondsraadsvoorstellen en een aangepast Topsport
Convenant. Dit werd bekrachtigd met de
ondertekening tijdens de opening van
het NK 2009!
,,Okay, leuk, zo’n Topsport Convenant”,
horen we u denken. ,,Maar wat betekent
dat dan?” Voor de spelers betekent dit
dat het NK op een professionele wijze
georganiseerd wordt, met goede randvoorwaarden. Organisatie en sponsoren
kunnen er op rekenen dat hun toernooi
door de spelers gesteund wordt, met positieve verhalen in de pers en bijdragen
tijdens demonstraties. Bovendien is de
kampioen op de slotdag gegarandeerd
bekend dankzij de plusremise (die dit jaar
voor het eerst een serieuze rol speelde!)
en een uitgekiend barragesysteem.
Inmiddels heeft het initiatief van het
Topsport Convenant navolging gehad in
de oprichting van de Commissie Topsport:
vertegenwoordigers van de dames en
heren Topdammers zullen in de toekomst
betrokken worden bij het Topsportbeleid.
Het belang voor het dammen van een
solide organisatie van de topsport mag
niet onderschat worden: de toekomst van
de damsport hangt af van het imago en
de populariteit van haar boegbeelden.
We hopen dat hiermee voor u inmiddels
duidelijk is: het Topsport Convenant is
voor de damsport geen plusremise, maar
pure winst!
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Roel Boomstra

Het NK van Roel Boomstra
Selectie uit de verslaggeving voor het Dagblad van het Noorden, dat de bijzondere prestatie van de
debutant naar waarde schatte en zijn verrichtingen op de voet volgde.

Dinsdag 7 april

Huissen - De damwereld houdt de adem in bij
de entree van Roel Boomstra in het NK dammen, dat vanaf woensdag in het damstadje
Huissen bij Arnhem verspeeld wordt. Volgens
de organisatoren kan de zestienjarige de tijden van Ton Sijbrands en Harm Wiersma doen
herleven en men droomt al van de opening
van het NOS journaal. Zelf blijft Boomstra
nuchter onder alle aandacht. ,,Ik vind het hartstikke mooi dat ik er bij zit maar de concurrentie is zwaar. Met een klein plusje ben ik al
dik tevreden”.

des zes remises op rij, maar gaat nog steeds
fier aan de leiding, met een horde hongerige
wolven in zijn spoor. (…..)
Dat Boomstra nu echt bij de grote jongens
hoort werd gisteravond duidelijk. In plaats
van een manmoedige poging na zijn nederlaag tegen Thijssen de koppositie te heroveren
boog grootmeester Heusdens deemoedig het
hoofd en ruilde zonder blikken of blozen de
schijven in het doosje.Een grootmeesterremise
heet dat in het jargon, ware het niet dat Roel
Boomstra nog geen grootmeester is. Maar dat
zal niet zo lang meer duren

Vrijdag 10 april

Donderdag 16 april

Boomstra na veegpartij alleen op kop
Na een technisch en vooral tactisch meesterlijke zege op routinier Wim van der Kooij
staat Roel Boomstra al na twee ronden alleen
op kop in het NK dammen in Huissen. Het
toernooi duurt nog lang en de concurrentie
slijpt de messen. Maar hoe het ook afloopt, de
damwereld heeft er een nieuw fenomeen bij.
,,Van der Kooij versloeg ik mooi”, zong Jannes
van der Wal ooit uit volle borst bij het behalen
van een van zijn nationale titels. Roel Boomstra is niet zo’n uitbundig type. Bovendien
komt hij aan dichten niet toe, want zijn eerste
NK is nog maar net begonnen. Maar de wijze,
waarop de zestienjarige de onvoltooide hekstelling van dezelfde Van der Kooij omtoverde
in een treurig bosje sprokkelhout, is absoluut
kandidaat voor de Huissense hitparade.
Waar hij in de eerste ronde tegen de blunderende Baljakin slechts de schijven van het
bord hoefde te rapen, moest Boomstra het
dit keer helemaal zelf doen. Opmerkelijk
was vooral het tactisch vernuft waarmee de
jongste bediende te werk ging. In plaats van
een actuele variant met actieve randschijven,
liet Boomstra zich vrijwillig in de onvoltooide hekstelling nemen, een favoriet speltype van zijn opponent. ,,Ik wilde wel iets
scherps op het bord, maar heb het net even
anders gespeeld dan gebruikelijk.” Met
enkele fraaie temporiserende zetten werd
de zwartspeler in het defensief gedwongen. Het was een lust voor het oog, hoe de
zwarte schijven als door een sneeuwschuiver naar de bordranden werden gedreven.
Nog voor de tijdcontrole gaf de volledig
overspeelde Van der Kooij in een zeven
om zeven op. ,,Het is me vandaag prima
gelukt”, sprak Boomstra met gevoel voor
understatement.

Dinsdag 14 april

Horde wolven in spoor Boomstra
Het NK dammen is ruim over de helft en
nog steeds kan Roel Boomstra de jongste winnaar ooit worden. De zestienjarige scholier uit Emmen produceerde
na zijn dubbelslag in de openingsron-

Roel Boomstra gaat voluit in zinderende
finale
Zeven dammers op een kluitje strijden de
komende dagen om de 92ste nationale titel.
Onder hen debutant Roel Boomstra uit Emmen, die nu al tien ronden van geen wijken
weet en tegen grootmeester Hein Meijer een
adembenemende winstpoging ondernam. (…)
De jeugdige Emmenaar toonde de ware topsportmentaliteit, weigerde op safe te spelen
en koos voor een lichtvoetige maar gewaagde
omsingeling. Met kleine plaagstootjes werd
het witte centrum voortdurend bestookt. De
vergelijking met Mohammed Ali in zijn beste
dagen drong zich op: ”Dance like a butterfly
and sting like a bee.” Ook Meijer liet echter
zijn beste spel zien en dwong Boomstra met
enkele venijnige combinatieve dreigingen gas
terug te nemen. Na een volgens bondscoach
Rob Clerc en diens assistente computer Truus
foutloos gespeeld middenspel kwamen de
spelers remise overeen.

Zaterdag 18 april

Boomstra scoort gouden plus in
damfinale
Met een gouden plus is Roel Boomstra aan
het laatste hoofstuk van een meeslepend
NK debuut begonnen. De ontknoping en
de titel ontbreken nog, maar nu al is zijn
spannende jongensboek een thriller van de
eerste orde. Na een gouden plusremise tegen
Jeroen van den Akker zet Boomstra vandaag
in een groep van vijf topdammers pal achter
titelverdediger Ron Heusdens aan voor de
beslissende jump.
Met verbluffend gemak liet Boomstra opnieuw een internationaal grootmeester spitsroeden lopen. Van den Akker verdedigde zich
inventief maar moest zijn opponent toch een
voordeelremise toestaan. In de eindafrekening
kan dat plusje nog cruciaal worden. Wie van
de zes kanshebbers als enige wint is meteen
kampioen. Dus ook Boomstra en zijn opponent Sven Winkel geven plankgas. Het kan
zelfs nog uitdraaien op een sneldambarrage
met sudden death. En wie weet ligt maandag
de gedroomde bestseller in de schappen: ‘Roel
Boomstra slaat alles’.

door Bert Dollekamp

Maandag 20 april

Boomstra haalt brons met gouden rand
Ruim een week beheerste een zestienjarige
scholier uit Emmen het NK dammen. En bleek
na 594 vrijwel foutloze zetten ook maar een
mens. Na een dramatische misgreep ontglipten Roel Boomstra de titel en een WK-ticket.
Die gaan nu naar de schlemiel van het eerste
uur Alexander Baljakin. Boomstra is toch
blij met brons en het applaus van dammend
Nederland.
De slotronde is zaterdag amper een uur
onderweg als grote opwinding ontstaat. Al na
twaalf zetten zet Roel Boomstra zijn bord met
een gevaarlijke opstoot in vuur en vlam. Het
leidt tot kortsluiting in het brein van kersvers
neuropsycholoog Sven Winkel, wiens verlangen naar winst niet spoort met de kwaliteit
van zijn stelling. Boomstra profiteert onmiddellijk en forceert in een handomdraai een
superieure stand met een volle schijf meer.
,,Roel gaat dit winnen,” zegt achtvoudig
kampioen Rob Clerc beslist. Op de toernooisite
verschijnt een berichtje met de veelzeggende
aanhef ,,ROEL!?!” waarin alvast een voorschot
op de sensationele afloop wordt genomen.
Ondertussen krabt Sven Winkel zich achter de
oren. De in het Drentse De Wijk opgegroeide
Arnhemmer heeft in een prachtig NK zijn
meerdere gevonden en staat op het punt op
te geven. Dan gebeurt het ongelooflijke. Met
een onbegrijpelijke ruil laat Boomstra een
levensgroot lek in zijn defensie vallen. De
verbaasde zwartspeler doet wat elke beginner
zou doen en betreedt het paadje naar de damlijn. Met een laatste krachtsinspanning offert
Boomstra zijn plusschijf en gooit de indringer
terug. Even later is het remise.
De Emmenaar is snel bij zijn positieven en
analyseert nuchter. ,,Tot die schijfwinst liep het
gesmeerd, maar toen had ik ineens geen energie meer. Een combinatie van vermoeidheid en
spanning denk ik. Die doorbraak heb ik totaal
niet zien aankomen, ik was helemaal leeg. Het
leek me maar beter om remise te geven.” (…)
,,Mijn nederlaag in de openingsronde heeft
me achteraf geholpen,” lacht kampioen Baljakin na afloop ,,Ik had niets meer te verliezen
en alle aandacht ging naar Roel. Hij heeft
fantastisch gespeeld. Strak positioneel en altijd
het beste spel, hij heeft een grote toekomst.”
Bij herhaling worden we gemaand Boomstra
niet met Ton Sijbrands en Harm Wiersma te
vergelijken, het zou alleen maar oneigenlijke
druk leggen op de jonge Emmenaar. De nuchtere cijfers vertellen dat Roel Boomstra bij zijn
NK debuut in een veel sterker deelnemersveld
als enige van de drie ongeslagen bleef en tot
het laatst meedeed om de titel. Eén zwaluw
maakt inderdaad nog geen zomer. Maar wel
een prachtig voorjaar.
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Ach t e r g r o n d

Rob Clerc:

Op termijn moet het topsportbeleid r

Het Nederlands kampioenschap van dit jaar was in meerdere opzichten bijzonder. Zo was ik voor de eerste keer
gedurende het gehele toernooi als bondscoach aanwezig. Een bijzondere ervaring.
Nu ik geen individuele wedstrijden meer speel, krijg ik
regelmatig de vraag of coachen en zelfs trainen überhaupt wel mogelijk is bij dammen. Je kunt immers moeilijk een speler in de speelzaal - zoals langs de lijn - aanwijzingen geven. Het gemakkelijkst is dan te verwijzen
naar de TVB coaches, zoals die op de site van de bond te
lezen is. Onder punt 6 staat daar bijvoorbeeld: ‘Een taak
voor de coach tijdens het toernooi is technische, tactische
en mentale ondersteuning verlenen.’

,,Winnaars hebben een plan, verliezers een
excuus”
Laat ik eerst toelichten hoe het ambitieuze topsportprogramma van de bond steeds vastere vormen begint
aan te nemen. Onze topspelers beschikken over een
NOC*NSF status. Afhankelijk van de status, A, B, of
HP, geeft dat allerlei (financiële) voordelen. Voor deze
selecte groep statussporters organiseer en geef ik zowel
individuele- als groepstrainingen. Het grote verschil met
vroeger is dat er nu veel meer getraind wordt. Onze
A-sporters zijn immers full-time met de sport bezig. En
anders dan vroeger heeft nu elke speler een trainingsplan. Dat is essentieel. In dit verband citeer ik graag
hockeycoach Marc Lammers: ‘Winnaars hebben een plan,
verliezers een excuus.’
Uit dat trainingsplan vloeien de toernooidoelen voort,
die uiteraard per toernooi verschillen. Het standaardformulier toernooidoelen bevat de volgende items: Vaardigheidsdoelen (o.a. tijdverdelingsplan) , Prestatiedoelen,
Conditionele en Mentale doelen, Evaluatie.
Het is inmiddels vanzelfsprekend dat elke speler voorafgaand aan een toernooi dat formulier invult. Onder het
hoofdstuk conditionele en mentale doelen valt bijvoorbeeld het leefritme tijdens het toernooi. Uiteraard is dat
voor iedereen anders. Een simpele leidraad is dat je alles,
in de ruimste betekenis, tijdens een toernooi achterwege
moet laten wat je niet helpt bij het spelen van een goed
toernooi.
Nederlands wereldkampioen
Veel aandacht wordt besteed aan mentale training en
begeleiding. Een aparte categorie daarin is het hoofdstuk: ‘Omgaan met teleurstellingen.’ In het vorige nummer van Het Damspel verwoordde Tsjizjov het treffend:
‘Erger dan verliezen, is niet winnen.’ Ik herinner me ook
een speler uit een vroeger NK die een nederlaag niet
meer te boven kwam en zijn toernooi was naar de knoppen. Natuurlijk volgen dan meerdere nederlagen. In dit
verband is het aardig te melden dat Schwarzman wereldkampioen werd nadat hij in het begin van het toernooi
in Hardenberg van Tsjizjov verloren had! Over mentale
weerbaarheid gesproken.
Duidelijk is dat aan al dit soort zaken meer aandacht besteed wordt dan vroeger. Kortom: de huidige topspeler is
all-round, heeft een plan en is dus zeker niet meer alleen
met damtechniek bezig. Op termijn moet het topsportbeleid resulteren in een Nederlandse wereldkampioen!

NK
Na deze inleiding terug naar het NK. Bij het Nederlands
kampioenschap namen zeven spelers deel met een
NOC*NSF status, precies de helft van het deelnemersveld.
Onze A-sporters: Baljakin, Heusdens en Thijssen,

pagina 10 Het Damspel < mei 2009 >

‘Een taak voor de
coach tijdens het
toernooi is technische,
tactische en mentale
ondersteuning
verlenen.’

resulteren in een Nederlandse wereldkampioen!”
B-sporters: Van den Akker, Boomstra en Meijer, HP (High-Potential) sporter: Meurs.
Niet van de partij de B-sporters: Dolfing, Provoost, Scholma en Wiersma.

Als besluit het spectaculairste fragment van het
toernooi.

Het belang van het NK was duidelijk. Behalve de titel was ook een ticket voor het WK
in Brazilië te verdienen. In maart had Kees Thijssen zich in Berlijn als tweede Nederlander, na Heusdens, geplaatst. Dat kwalificatietoernooi kwam eigenlijk uit de lucht
vallen, maar was wel perfect georganiseerd door Jan Zioltkowski. Gespeeld werd in
een ambiance waar vaker damtoernooien gehouden zouden moeten worden. De
speelzaal bevond zich in een park in het kasteeltje waar Siemens altijd gewoond
heeft!
Ook het NK in Huissen was uitstekend georganiseerd. De meeste statusspelers logeerden, net als ik, in ‘De Gouden Engel’. Die locatie ligt op vijf á tien minuten lopen van
de speelzaal ‘Het Koelhuis’. Toch deden Pim, Roel en ik er elke dag ruim een half uur
tot drie kwartier over!
H. Jansen- P. Meurs

Boomstra
Het toernooi begon spectaculair met de overwinning van Roel op Alexander. In publicitair opzicht een droomstart. Natuurlijk wordt elders ook veel over Roel Boomstra
gezegd. Hij heeft een fantastisch toernooi gespeeld. Wat indruk op me maakte was
dat hij na zijn partij tegen Baljakin ontevreden was over zijn spel! Toen Roel die partij
gewonnen had ging mijn aandacht vanzelfsprekend naar Baljakin. Net zoals die
aandacht na de laatste ronde naar Roel ging. De openingsronde vond uitgerekend
plaats op de verjaardag van Alexander. Er is vrijwel geen speler die goed speelt op
zijn verjaardag. Zo verloor Kees Thijssen vorig jaar tijdens het EK op zijn verjaardag
op soortgelijke wijze van Georgiev.
Eten
Na elke ronde werd gezamenlijk gegeten in Huissen. We werden overladen met amuses, voorgerechten, hoofd- en nagerechten, terwijl sommigen liever gewoon een bord
macaroni hadden. Uiteraard kwamen de zakdambordjes bij het eten op tafel. Als
vanouds ontpopte Hans Jansen zich hier als de grote entertainer. Regelmatig vroeg
hij: ‘Ken je deze stand eigenlijk wel?’ Ook maakte hij veel indruk met zijn magische
vierkant, dat aan veel dammers een nummer toekent. Op mijn vraag aan Wim van
der Kooij welk nummer hij was meldde de Brabander droog: ‘Nummer negen, maar
ik weet het ook pas sinds vanochtend!’
Na elke ronde werden de partijen, al gelang de behoefte, kort of lang, besproken.
Een zwaar onderschat aspect tijdens een toernooi is het ‘afsluiten van een partij’. Opnieuw een mentaal onderwerp. Zelfs de hoeveelheid analysetijd na de partij is door
sommige spelers vooraf aangegeven.

Foto Peter Derkx

,,Terrible move”
Frits Luteijn is altijd goed voor een anekdote. Hij is trouwens één van de weinige
spelers die de tijd als wapen hanteren. Zijn razendsnelle spel bracht menig speler in
de problemen en met 13 uit 13 behaalde hij een uitstekende score. Zo won hij net als
vorig jaar van Jeroen van den Akker. In die fraaie partij speelde Frits 15….11-16, dat
in speltechnisch opzicht op de nodige kritiek mocht rekenen, maar in tactisch opzicht
misschien wel een meesterzet was. De volgende dag kwam hij stralend ‘Het Koelhuis’
binnen met de opmerking dat hij veel complimenten van Gantwarg had gekregen
voor die zet 11-16. Op mijn vraag wat Gantwarg dan gezegd had antwoordde hij:
„Terrible move”.
Verrassingen
Over individuele spelers kan ik verder weinig melden aangezien er sprake is van een
vertrouwensrelatie. Wel kan ik zeggen dat ik soms functioneel erg boos werd als een
speler zich niet aan de door hemzelf opgestelde afspraken (in de toernooidoelen)
hield. Het bewaken van die toernooidoelen - op koers blijven - is een belangrijke
taak. Vooraf hadden we zelfs openingen en/of speltypen voor alle tegenstanders
uitgezocht!
Het verloop van het toernooi was bizar. Ik heb niet eerder meegemaakt, of ik moet
me vergissen, dat voor aanvang van de slotronde nog zes spelers kans hadden op de
titel. Van dat half dozijn was Roel Boomstra natuurlijk de grootste verrassing, maar
dat Hein Meijer, Boudewijn Derkx (laatste ronde verlies tegen Van der Kooij) en Sven
Winkel ook nog in de race waren, was nauwelijks minder verrassend.
Het stemt tot tevredenheid dat onze drie A-sporters naar het wereldkampioenschap
gaan.
Baljakin is de meer dan terechte nieuwe kampioen van Nederland. Op de slotdag
haalde hij vrijwel als enige zijn niveau. Bovendien kwam hij terug van een nederlaag
in de openingsronde en dat getuigt van grote klasse. Alexander, gefeliciteerd!

Deze kleurrijke positie ontstond in de partij H. Jansen P. Meurs. Ik presenteerde
de stand bij de sluiting als
het meest spectaculaire
fragment van het toernooi.
In de diagramstand berekende Hans: 29-24 19x30
35x24 en op het logische
2-8 is mogelijk: 24-19!!
13x24 27-22 17x28 (18x27
34-30! 24x33 38x18 12x23
47-41 36x38 43x1!) 26-21
16x27 38-32 27x38 42x11
6x17 met gelijk spel.
Wellicht mede daarom
besloot de witspeler tot
een andere zet. In de partij
werd vanuit de diagramstand gespeeld
29. 35-30 2-8 30. 37-31 6-11
en volgde 31. 40-35 en wit
verloor later de partij. Een
door de witspeler gesignaleerde mogelijkheid: 31.
42-37 17-22 (17-21 7-11
39-33!) 32. 38-32 11-17 33.
43-38 en de stand van het
analysediagram is bereikt.
Analysediagram

In dit analysediagram
kan zwart winnen door
een heuse zevenklapper!
33….16-21 34. 27x16 36x27
35. 32x21 22-27 36. 21x32
18-22 37. 29x27 7-11 38.
16x18 en nu over zeven
schijven 13x24!!
Terecht een prijswinnend
fragment.
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wk - m a t ch

WK-match Georgiev – Schwarzman in Twente
De tweekamp om het
wereldkampioenschap dammen tussen
regerend wereldkampioen dammen
Alexander Schwarzman uit Moskou
en zijn uitdager Alexander Georgiev
uit Sint Petersburg wordt in de periode
van 5 tot en met 22 juni 2009 in
Twente georganiseerd.

De KNDB en de FMJD zijn verheugd dat de WK-match in Nederland gespeeld gaat worden. De gemeenten Enschede, Hengelo,
Twenterand en de provincie Overijssel ondersteunen de WKmatch. De organisatie is met de UT in gesprek over een speelmogelijkheid in Enschede. Er worden zes partijen in Enschede, vier
in Hengelo en twee in Twenterand gespeeld. Indien er barrages
nodig zouden zijn, vinden die eveneens in Enschede plaats.

en M. Raichenbach, in 1938 tussen R.C. Keller en M. Raichenbach
en in 1958 tussen M. Deslauriers en I. Koeperman alledrie in
Hengelo.

Het is niet voor het eerst dat er een WK-match gespeeld wordt
in Twente. In 1936 vond er een speelronde plaats tussen H. Vos

Op www.wkdammen2009.nl is meer informatie te vinden over
deze match om de wereldtitel.

internationaal
d a m n i e u ws

Het organisatiecomité bestaat uit – onder anderen – voorzitter Paul van de Veen uit Enschede, secretaris Henk Boers uit
Zwartsluis en perschef Egbert van Hattem uit Enschede.

Brisante tijdnood in Brazilië
Heftige tijdnood voor
het oog van een gevulde
publiekstribune. Yuriy
Anikeev uit Oekraïne en
Alexander Schwarzman
uit Rusland troffen elkaar
onlangs in de finale van de
tweeënzeventigste ‘Jogos
Abertos do Estado de São
Paulo’ in Piracicaba, een
Braziliaanse stad circa 150
kilometer ten westen van
São Paulo. Deze teamcompetitie wordt gespeeld met
vijftallen. Aan vier borden
speelt men het 64 velden
spel en aan een bord het
internationale honderd
velden spel. Anikeev kwam
uit voor São José do Rio
Preto en Schwarzman voor
Piracicaba. Piracicaba werd
kampioen, São José do Rio
Preto tweede. De twee
kemphanen speelden twee
keer tegen elkaar: één keer
remise en één keer winst
voor Anikeev.
Foto: Lélio Marcos
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damlust 100 jaar

Damlust

100
Jaar!

Genieten zo lang het kan

Foto: Martin de Haan

Damlust bestaat honderd jaar
Bij de oprichting op 29 maart 1909 kende de Langedijker damvereniging achttien leden. Vandaag de dag zijn
dat er tien. ,,We zijn met allemaal grijze mannen, dus er
komt een keer een einde aan. Het doet me pijn aan het
hart”, zegt voorzitter Jaap Kramer.
Kramer vertelt hoe Damlust bij het 75-jarig bestaan 36
dammers telde, maar toen dan ook een actieve jeugdcommissie en wedstrijdcommissie had en zelfs een clubblad. De vereniging bloeide. Damlust zette 30 maart jl.
een eeuwfeest neer dat klonk als een klok. In de lokale
krant verscheen een groot stuk met foto en van de twintig genodigde oud leden gaven liefst achttien acte de
présence, onder wie oud jeugdkampioen Jan Moerland.
Hij speelde voor het eerst in vijfentwintig jaar en bracht
een van de vijf remises op zijn naam. Simultaangever
Richard Mooser van buurvereniging SNA Heerhugowaard
nam het in totaal tegen 26(!) tegenstanders op. Toch een
sprankje hoop voor het kadergebrek van Damlust?

Damlust

100
Jaar!
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NK veteranen
Foto’s: Hans en Jannes Kromhout

Hans van der Laan valt na verlies laatste ronde ver terug

Jan Dallinga
verbazend sterk
Het Open NK veteranen 2009 werd van maandag
20 april tot en met vrijdag 24 april in de categorieën
50+, 60+ en 70+ georganiseerd in het clubhuis van de
op vele fronten actieve damvereniging WSDV.
Door Henk Kleinrensink

Het kampioenschap werd gespeeld
volgens het Zwitsers systeem. Op de
openings- en slotdag één ronde en op de
drie tussenliggende dagen twee ronden.
Gestreden werd om de veteranentitels
50+, 60+ en 70+. Voor elke categorie
drie dezelfde ere prijzen en envelop met
inhoud. De kampioenen werden ook nog
in de bloemetjes gezet. Voor de overallwinnaar in het eindklassement was er de
fraaie Geert van Dijk trofee. De KNDB verhoogde de feestvreugde voor de overall
kampioen door hem af te vaardigen naar
het aanstaande EK veteranen, dat in 2009
wordt georganiseerd in het Zeeuwse Kapelle, als onderdeel van de Senior Games.
Er waren 76 deelnemers waaronder de
dames Barbara Graas en Iepie PoepjesKoopman. De grootste categorie is
traditioneel de 60+ met deze editie 33
deelnemers. De groep 50+ telde zestien
deelnemers en de groep 70+ telde maar
liefst 27 deelnemers.

De opening

Volgens planning vond om kwart voor
twaalf de opening plaats. Na toespraken
van toernooileider en WSDV-voorzitter
Gerhard Gerritsen en de Wageningse wethouder van sport Henk Slegten, opende
deze laatste om klokslag twaalf uur het
toernooi door een zet uit te voeren aan
de borden van de titelverdedigers 60+
Theo van den Hoek en 70+ Jan Dallinga.
De overallkampioen 2008, Rob van Eijk,
kon door omstandigheden zijn titel niet
verdedigen. Voor de klokken in werking
werden gesteld kregen alle deelnemers en vrijwilligers van de plaatselijke
Stichting Sponsoring & Fondswerving een
heerlijk gebakje, al of niet suikervrij. Dat
gaf het eerste lustrum een onverwacht
feestelijk tintje.

Toernooiverloop

Buiten de twee titelverdedigers Jan Dallinga en Theo van den Hoek waren er vele
sterke concurrenten zoals de broers Frank
en Paul Teer, Ed Holstvoogd, Herman van
Westerloo, Salomon de Jong, Sijmen Hansen, Aart Walraven en niet in de laatste
plaats Anton Schotanus.
In de eerste ronde waren er enkele
daverende verrassingen waaronder de nederlaag van Anton Schotanus tegen Paul
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Teer. Ook Aart Walraven begon slecht
door te verliezen van Jan Dallinga. In de
tweede ronde verloor Herman van Westerloo verrassend van Harry Doomernik.
Anton Schotanus zette de achtervolging
in door te winnen van Jaap Vos en vervolgens van Jan van de Koot. In de vierde
ronde balanceerde Frank Teer op de
rand van de afgrond tegen de verrassend
sterk spelende Arie Janssen van Doorn.
Frank blij met remise. Zoals verwacht
werd het Friese onderonsje tussen Anton
Schotanus en Jan Terpstra gewonnen
door eerst genoemde. Ondertussen was
er na vijf ronden slechts één koploper.
Met negen punten uit vijf partijen voerde
de rustig spelende Salomon de Jong de
ranglijst aan, op de voet gevolgd door
een peloton van zeven concurrenten. Zo
kabbelde het toernooi voort met steeds
vele wisselingen in de tussenstand. Van
medekoploper Hans van der Laan kan
zijn overwinning in de zesde ronde op
Salomon de Jong niet onvermeld blijven.
Een heel fraai eindspel! Na zeven ronden
waren er drie koplopers met elf punten.
Dat waren 50-plusser Frank Teer, 60-plusser – de verrassend hoog geklasseerde
– Hans van der Laan en 70-plusser Jan Dallinga. Op de loer, met tien punten, lagen
Arie Janssen van Doorn, Ed Holstvoogd,
Paul Teer, Theo Van den Hoek, Salomon
de Jong, Anton Schotanus en Hans Kreder. De achtste en laatste ronde beloofde
dus een spannende aangelegenheid te
worden.

De ontknoping

De meeste belangstelling in de laatste
ronde ging uit naar de partijen tussen de
kopmannen Hans van der Laan tegen Jan
Dallinga en Frank Teer tegen Hans Kreder.
Hans begon het toernooi wat aarzelend
maar hij reeg later de ene overwinning na
de ander aan elkaar. Op het vinkentouw
zaten Paul Teer en Anton Schotanus.
Paul moest het opnemen tegen de iets
teruggevallen Salomon de Jong en Anton
moest het opnemen tegen Arie Janssen
van Doorn. Jan Dallinga was al snel spekkoper. Na zo’n tien zetten liep Hans in
een bekend openingszetje. Het spel was
gelijk over. Ook Frank Teer wist te winnen. Maar dat ging wel heel moeizaam.
Hans miste de kans op een stunt en verloor uiteindelijk heel onfortuinlijk. Anton
wist Arie te verslaan. Het leek lang op re-

Prijswinnaars

De prijswinnaars Paul Teer (brons en 60+), Jan Dallinga (goud en 70+) en Frank Teer
(zilver en 50+).

mise uit te lopen. Een onnauwkeurigheid
werd Arie fataal. Paul maakte het feest
voor de broers compleet door te winnen
van Salomon de Jong. Frank Kampioen
50+ en Paul kampioen 60+. Geweldig!
Salomon, zeer sterk aan het toernooi begonnen, viel door deze nederlaag weg uit
de top van het klassement. Jan Dallinga
dus de nieuwe overallkampioen. Twee
weerstandspunten meer dan Frank Teer.

Achter de hoofdrolspelers

Ed Holstvoogd speelde sterk, brons 60+,
maar had gehoopt op meer. Hij verloor
geen enkele partij, evenals Theo van den
Hoek. Laatstgenoemde verloor de 60+-titel aan Paul Teer. Herman van Westerloo
is nog net niet de Herman die wij kennen.
Nog even geduld! Jan van den Hooff en
Dick den Ouden speelden een goed toernooi. Arie Janssen van Doorn wist toch
nog zilver te winnen in de 50+-categorie.
Piet Rozenboom presteerde opvallend
sterk. Zilver bij de 70-plussers. Ronduit
teleurstellend speelde Henk Kleinrensink.
Broer Derk deed het beter, plus twee.
Jan van Oosterhout speelde aanvankelijk
heel productief, maar viel later ver terug.
Barbara Graas scoorde plus twee. Heel
goed. Ook Jaap van Hierden viel op. In de
laatste ronde fopte hij Henk Kleinrensink.
Hans Luchies wist een fraaie bronzen medaille te winnen in de 70+-categorie.
Smaakmakers in vorige titeltoernooien
zoals Aart Walraven, Wiebren de Vries
en Rende Brouwer speelden wel een
goed toernooi, maar kwamen voor een
topklassering net te kort. Maar ook in de
middenmoot en daaronder werd er hard
gestreden om de punten. Ook daar soms
veel fraaie dingen, maar ook de nodige
blunders.
En dat alles speelde zich af in een week
met vooral veel zon. Naarmate een speeldag vorderde steeg de temperatuur in de
speelzaal. Een fantastisch weertje om op
het WSDV-terras van een hapje en een
drankje te genieten. Dirk Zwier vond het
elke dag warm, maar ja, hij speelde alle
vijf de speeldagen met zijn jas aan.

De prijsuitreiking

Het werd zoals gebruikelijk een gezellig

gebeuren. Met toespraken van Gerhard
Gerritsen, KNDB-afgevaardigde Jozef
Linssen en voormalig bondsdirecteur en
huidige voorzitter van de GDB Johan
Haijtink.
Velen werden bedankt voor hun inzet om
het damgebeuren te doen slagen. Vooral
de gastvrouwen Joke, Trudy en Wil werden in het zonnetje gezet. Zij maakten
‘werkdagen’ van langer dan de klok rond.
Deelnemers en belangstellenden hadden
dan ook niets te klagen. Niets was de
dames te veel.
Frank Teer en Jozef Linssen beoordeelden de ingeleverde combinaties. Voor
elke categorie was er een eerste prijs. De
mooiste van deze drie werd door Linssen
gedemonstreerd op het grote bord. De
ereprijzen en de Geert van Dijk trofee
werden uitgereikt door Johan Haijtink.
Ook was er een woord van dank aan de
arbiters Jaap Heij, Anton Janssen en Hans
Robben. Zij deden hun werk voortreffelijk, voelden de sfeer goed aan en hadden
het dus niet moeilijk, mede door het
sportieve gedrag van de deelnemers.
Arend van Beelen bleek een goed zakenman. Hij kocht vele loten onder het motto
van eerst zaaien en dan oogsten. En Ton
Schockman kon de ene na de andere prijs
aan Arend overhandigen.
Alle deelnemers ontvingen als aandenken
een zilver tin blikje pepermunt.

Afsluiting

Zoals gebruikelijk werd de damvijfdaagse
afgesloten met het slotbuffet. Nog niet
eerder schoven zo velen aan voor de
chinees-Indische lekkernijen. Na het buikje vol gegeten te hebben werden vele
handen geschud en zoenen uitgedeeld en
de wens uitgesproken elkaar in 2010 weer
in Wageningen in goede gezondheid te
mogen ontmoeten.
Namens de KNDB deed Jozef Linssen aan
Henk Kleinrensink het verzoek om ook
in 2010 de kar te trekken. En dat gaat
gebeuren! In 2010 wordt het WSDVtoernooi georganiseerd van 19 april tot
en met 23 april.
Voor meer informatie over het
toernooi, zie www.wsdv.nl.

Categorie 50+
1 Frank Teer
Heesch
2 Arie Janssen van Doorn
Wageningen
3 Hans Kreder	Leiden
4 Barbara Graas
Wormerveer

13
10
10
10

78
85
71
69

Categorie 70+
1 Jan Dallinga	Neede
2 Piet Rozenboom
Den Haag
3 Hans Luchies	Ugchelen
4 Wout van de Groep	Spakenburg
5 Henk Bötzel
Hemmen

13
10
9
9
8

83
76
64
60
61

Categorie 60+
1 Paul Teer
Zaandam
2 Anton Schotanus	Leek
3 Ed Holstvoogd
Delft
4 Theo van den Hoek	Tilburg
5 Hans van der Laan
Bovensmilde
6 Herman van Westerloo	Amsterdam

12
12
11
11
11
11

79
73
83
74
74
73

Beste dame
Barbara Graas
Beste WSDV’er	Arie Janssen van Doorn
Rating 800-950 Jan van Oosterhout
Rating <800
Dirk Zwier

96
93

Wormerveer
Wageningen
Breda
’s Heerenberg

Winnende combinaties
Derde prijs:
Jan Dallinga uit Neede,
categorie 70+.

Jan Dallinga
Diagram 1

30-24? 19x30, 25x34 23-28,
32x23 18x29, 32 of 33x 2227, 31x22 13-18+

Hans van der Laan

Tweede prijs:
Herman van Westerloo uit
Amsterdam, categorie 50+.
De uitgevoerde combinatie
is aangeleverd door 50
plusser Jan van Oosterhout.

Jan van Oosterhout
Diagram 2

04-10?, 34-30 25x34, 19x19
13x24, 33-29 24x33, 37-31
26x39, 40-34 39x30, 35x02+

Herman van Westerloo
Eerste prijs:
Dick den Ouden uit Wassenaar, categorie 60+.

Dick den Ouden
Diagram 3

14-19 ! forcing, 32-27
19x30, 40-35 22-28, 35x24
15-20, 24x15 17-21, 33x22
21x32, 37x19 13x42, 22x13
26x37, 41x32 8x19+

Frans Teijn
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pa rt i j
a n a ly s e
In dit laatste deel van het tweeluik over Andris
Andreiko bespreek ik de partij die hij in 1971 van
Stanislas Goeljajew won. Evenals zijn partij uit
1968 tegen Bjeloroes (zie Het Damspel 2009-1)
betreft het een nogal ‘droge’ positiestrijd, naar een
analyse waarvan men vergeefs zal zoeken in mijn
in 1990 verschenen Andreiko-monografie. Toch valt
er ook aan Andreiko-Goeljajew 1971 veel plezier te
beleven.

ton sijbrands

Zo is het strategische thema waar het in deze partij om
draait, een thema dat - enigszins kort door de bocht neerkomt op de vraag of het witte blokje 27/32/37 al
dan niet sterker is dan het zwarte klaverblad 16/21/26,
nog altijd actueel, om niet te zeggen actueler dan ooit!
Afgezien daarvan laat onderstaand duel heel treffend
zien hoe Andreiko een hoogstaande techniek aan grote
slagvaardigheid op het tactische vlak wist te paren.

Andris Andreiko

Andreiko-Goeljajew
(Kamp. USSR 1971)
1.32-28 17-21 2.37-32 2126 3.41-37 11-17 4.34-30
Zo speelde Andreiko
ook in een vijftal andere
partijen, waaronder die
tegen Rusinche (Militair
kamp. USSR 1975) die in de
vorige aflevering al heel
even ter sprake kwam. En
Andreiko’s generatiegenoot en collega-wereldkampioen Sjtsjogoljew
was/is eveneens een groot
voorstander van 4.34-30. Ik
herinner mij nog goed dat
hij het maar niets vond dat
ik tijdens het WK-toernooi
van Toulon 1992 (waar
Sjtsjogoljew mijn secondant was) tot tweemaal
toe 4.34-29 speelde, in
de - vergeefse! - hoop de
scherpe variant 4…18-22
5.40-34 13-18 6.45-40 9-13
7.29-23!? 18x29 8.34x23 op
het bord te krijgen.
4…17-22 5.28x17 12x21
6.40-34 7-12 7.45-40 1-7
8.50-45 19-24 9.30x19
14x23 10.31-27
Hiermee is langs een
andere weg een spelbeeld
ontstaan dat in onze dagen
meestal uit de 1.32-28 1722 2.28x17 12x21-opening
voortvloeit. Bijvoorbeeld
3.37-32 21-26 4.41-37 16-21
5.31-27 11-16 6.33-28 19-23
7.28x19 14x23 8.39-33 enz.,
zoals in de zwart-partijen
van Korenjewski tegen achtereenvolgens Virni (kamp.
USSR 1987) en Valneris (WK
1988) gespeeld werd. Of
ook (1.32-28 17-22 2.28x17
12x21 3.37-32) 3…7-12
4.41-37 21-26 5.33-28 1117 6.39-33 17-21 7.44-39
1-7/6-11, waarbij zwart
de manoeuvre 19-23x23
uitstelt tot wit 31-27 heeft
gedaan.

10…10-14 11.33-28
In Andreiko-Rusinche 1975
profiteerde de witspeler
van de omstandigheid dat
12 op 11 stond (terwijl de
zetten 50-45 en 1-7 nog
niet gespeeld waren) door
10.35-30!? te doen. Ook wil
ik hier wijzen op de interlandpartij Van der Wal-Valneris, Zutphen 1990. Daarin
ontspon zich na 11.34-30
14-19 (een heel ander idee
is 11…23-29!? 12.33x24
20x29, zoals Van der Wal
nog geen maand tevoren
in een vrijwel identieke
situatie tegen Autar had
gespeeld) 12.30-25 20-24
13.33-28 7-11 14.39-33 5-10
15.28-22!!? 10-14 16.33-28
een even interessante als
felle strijd.
11…5-10 12.28x19 13x24
Goeljajew verlegt zijn
centrumschijf naar veld
24. Er valt, zeker met het
oog op de achtergebleven
positie van het stuk op 46,
misschien best iets voor
te zeggen. Maar door het
vervolg dat de zwartspeler
eraan geeft (14…7-11,
16…12-17 en 18…17-22),
kan ik mij maar moeilijk
aan de indruk onttrekken
dat deze beslissing vooral
door defensieve overwegingen is ingegeven.
13.39-33 9-13 14.33-28
7-11 15.38-33 4-9 16.4439 12-17 17.43-38 20-25
18.49-43
Voordat hij 37-31x31!
kan doorzetten, moet
(wil) Andreiko eerst de
wending 18/19…25-30,
19/20…24-29, 20/21…1822 en 21/22…13x44 uit
de stand halen. Vandaar
de tekstzet. Maar 18.4943 leidt tot een dermate
statische inrichting van de
rechtervleugel, dat ik haast
wel zeker weet dat menig
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collega-grootmeester voor
het alternatief 18.49-44
zou hebben gekozen.
18…17-22 19.28x17
11x31 20.36x27 2-7
Goeljajew stuurt opnieuw
op een opstelling met
stukken op 6 en 11 aan.
Daardoor zal de onderhavige partij zich - ondanks
alle overeenkomsten wezenlijk onderscheiden
van Andreiko’s duel met
Bjeloroes, die zich immers
met één ‘ballast-schijf’ op
het baanvakje 6/17 tevreden stelde.
Overigens laat het zich
moeiteloos raden welke
gedachtegang de zwartspeler tot de tekstzet moet
hebben geïnspireerd. 20…
2-7 is namelijk de enige zet
waarmee hij 21.33-28??
(21…26-31!, 22…24-30!,
23…18-22 en 24…13x35 +)
kon blijven verhinderen.
21.46-41 7-11 (zie diagram 1)

zoals men vandaag de dag
in menig (groot)meesterduel kan aantreffen!
22...25x34 23.40x20
15x24 24.45-40 10-15
25.40-34 14-20 26.41-36
De witspeler zal zijn redenen hebben gehad om het
enigszins(?) verzwakkende
41-36 aan 34-30 vooraf te
laten gaan.
26…20-25 27.34-30(!)
25x34 28.39x19 13x24
29.43-39 8-13 30.39-34
13-19 (zie diagram 2)

Diagram 1

Verrassende parallel: met
enkele kleine wijzigingen (33 op 44, 9 op 13,
10 op 15 en 19 op 25)
deed deze stelling zich
zeer onlangs voor in de
partij Heusdens-Zweerink,
NK 2009! Maar vanzelfsprekend had Heusdens
geen reden om zich met
44-39-33 net zo statisch op
te stellen als Andreiko een
kleine veertig jaar tevoren
gedaan had: hij vervolgde
met 33.38-33 10-14 34.4238 14-19 35.34-29!, om
uiteindelijk even stijlvol
als verdiend (en naar mijn
smaak geenszins ‘fortuinlijk’, zoals ik op de website
van het NK-toernooi las)
te winnen. 31.33-29(!)
24x33 32.38x29
Eindelijk dirigeert Andreiko
zijn schijven van de diagonaal 47/15 in de gewenste,

22.34-30!?
Inmiddels was 22.3328?? natuurlijk helemáál
verhinderd: 22...24-30! en
23…26-31 +. Maar zoals de
komende twintig(!) zetten
zullen uitwijzen, wil Andreiko het centrum überhaupt niet meer betreden.
In plaats daarvan speelt hij
er als het ware omheen,
precies zoals hij dat ook
tegen Bjeloroes deed en

Diagram 2

‘noordoostelijke’ richting.
Daarbij koestert hij geen
overdreven vrees voor de
scherpe reactie 32…1923!?, waarop 33.29-24!?
11-17 34.47-41!? immers
redelijk speelbaar lijkt.
32…9-14 33.42-38 14-20
34.38-33 11-17
Een poging om het witte
blok rondom veld 29 aan
banden te leggen, zou als
een boemerang werken.
Een enkele (model-)variant:
34…20-25 35.48-43 15-20
36.35-30! (want wit mag
36…19-24! onder geen
beding toelaten) 36…3-9?
(ook 36…11-17?! 37.4339! 17-22 38.47-42 22x31
39.36x27 ziet er bedenkelijk uit voor zwart, reden
waarom het schijnoffer
36…3-8!? 37.43-39 18-23!!?
38.29x18 26-31! 39.37x17
11x13 annex 40…20-24 nog
zijn meest realistische optie
lijkt) 37.43-39! 9-13 38.4742! 11-17 39.33-28! (nu
pas) 39…17-22 40.28x17
21x12 41.32-28! met
winnend voordeel voor
wit, die 20-24x14 immers
steeds met 34-29! beantwoordt en na 41…6-11
42.42-38! 11-17 43.38-32!
17-21 dodelijk toeslaat met
44.28-22! +.
35.34-30(!) 20-24?
Na deze schijnbaar zo
logische, maar desondanks
foutieve reactie blijkt de
zwarte stelling weinig minder dan kritiek. Met 35...39! (36.48-43 9-14! enz.) kon
hij een soort dynamisch
evenwicht handhaven.
36.29x20 15x24 37.48-43!
In talloze partijen in dit
genre pleegt schijf 47 al
op veld 42 te staan, soms
doordat de witspelers zelfs
in een gevorderd stadium
klakkeloos 47-42 doen,
meestal echter doordat die

zet al vlak na de opening
aangewezen was of leek.
Maar Andreiko voelt
uitstekend aan wat zoal
de voordelen (kunnen) zijn
van het laten ‘hangen’ van
schijf 47…
37…3-9 (zie diagram 3)
Diagram 3

38.36-31!!
Met deze prachtige zet, die
met 47 op 42 nauwelijks
een serieuze mogelijkheid
was geweest, serveert
Andreiko de pointe van het
witte spel uit.
Het is overigens verleidelijk te speculeren over het
denkproces dat vooraf
moet zijn gegaan aan
de beslissing 38.36-31 te
spelen. Ik stel mij zo voor
(het kan haast niet anders)
dat Andreiko in eerste instantie naar 38.43-39 keek,
constateerde dat 38…1722? (38…9-14?? 39.37-31!
+) zou verliezen door
39.36-31!! 9-14 40.39-34!
enz. maar geen sluitende
winst vond na 38…9-13(!).
En inderdaad: in de klassieke 9x9-stand na 38…913 39.47-42 18-23 40.42-38
13-18 41.33-28 zou het
terugruiltje 41…17-22?
42.28x17 21x12 weliswaar
verliezen door 43.38-33!
met de niet te pareren
dreiging 44.37-31! + (tussen twee haakjes: voeg
stukken op 38 en 14 toe,
verplaats 30 naar 34 en we
zijn opnieuw in HeusdensZweerink 2009 beland!!),
maar met 41…24-29! (niet
te snel 41…23-29? wegens
42.28-23! 19x28 43.32x34!
21x43 44.39x48 +) 42.39-34
29x40 43.35x44 23-29!
blijkt zwart zich nog te
kunnen redden.
Pas toen moet zijn oog op
(meteen) 38.36-31!! zijn
gevallen.
38...9-13(?)
Een nieuwe fout, al hoeft
die - anders dan ik tot
dusver gemeend heb - misschien nog niet beslissend
te zijn. Maar het is zeker
dat 38...9-14! de voorkeur

verdiende: na 39.43-39
14-20! (veiliger dan 39...1823?! 40.39-34 23-29*)
40.30-25 18-23 41.25x14
19x10 42.33-28 23-29
43.39-34 29x40 44.35x44
was zwart dankzij het
offer 44…24-29!! 45.2722 10-14(!) 46.22x11 16x7
47.31-27 14-19(!) 48.27x16
19-24(!) enz. (waarbij hij de
zet 29-34 zo lang mogelijk
uitstelt teneinde wit géén
gelegenheid tot 47-42-38!
en de afruil 44-39x49 + te
geven) nog net op de been
gebleven.
39.47-41! (zie diagram 4)
Wit dient veld 39 vooralsnog te mijden, want voor
een spannende variant als
39.43-39? 18-23! 40.39-34
13-18 41.47-41 17-22 42.4136?? (42.30-25! 6-11 43.3228! =) 42…6-11 43.30-25
11-17 zou hij jammer genoeg precies het verkeerde
tempo hebben.
Diagram 4

39…18-23
Zwart moet zich wel op
de komende afwikkeling
inlaten, daar hij na 39...1722(??) 40.41-36! 6-11 41.4339 11-17 42.39-34 totaal
vastloopt. En 39...6-11(?)
40.41-36 18-23 41.33-28!
13-18 42.43-39/30-25 had
eveneens kansloos verloren.
40.33-29! 23x25 41.27-22
17x28 42.32x14 13-19?!
Na deze derde onnauwkeurigheid binnen acht
zetten is alles duidelijk.
Had zwart daarentegen
onmiddellijk 42…24-29(!)
43.14-10 29-34(!) gedaan,
dan was er een ingewikkeld eindspel ontstaan
waarin wit de winst nog
moet aantonen.
43.14x23 6-11 44.23-18
24-29
Een tegenaanval aan de
andere bordrand levert
nog minder op: 44…1117 45.18-13 17-22 46.139 22-28 47.31-27! (het
overtuigendst) 47…21x32
48.9-4!, waarna wit zowel
48…24-29 als 48…25-30

met 49.4-10! + beantwoordt, zonder vrees voor
de wanhoopscombinatie
49…25-30/24-29 annex 1621-27x46 die op 49.4-15??
zowaar nog remise zou
hebben gegeven.
45.18-13 29-34 46.13-9!
(zie diagram 5)
Diagram 5

46…25-30
De tussenzet 46...11-17(?)
had nog veel sneller verloren door de charmante
forcing 47.35-30!! 34-40
48.9-3! 25x34 49.43-39!
34x43 50.31-27 21x32
51.3x35 +.
47.35x24 34-40 48.9-4!
40-45 49.43-39!
Belet voor de eerste maal
damhalen op 50 door
50.4-15! +. En na 49…21-27
50.31x22 45-50 51.22-17!
(dit is beduidend veiliger
dan 51.39-34?! 50x17,
waarop 52.24-19/20? met
het remise brengende
52…26-31!! zou worden
beantwoord) 51…50x20
52.17x6 gaat wit het 4x3dammeneindspel moeiteloos winnen.
49...11-17 50.31-27!
21x32 51.37x28 (zie
diagram 6)
Diagram 6

Zelfs in het eindspel plukt
Andreiko nog de vruchten van de opstelling met
(38.)36-31 en (39.)47-41.
Dankzij de manoeuvre
31-27x28 komt de diagonaal 4/36 volledig ter
beschikking van de witte
dam te staan, terwijl wit
en passant 51…45-50??
(52.39-34/24-19 +) blijft
tegengaan.

51…17-22
Dit is inderdaad de enige
serieuze manier om veld 17
te ontruimen: na 51…1721(??) 52.24-19! was het
zelfs zònder stukken op 19
en 41 gewonnen geweest!
52.4x36! 45-50 53.39-33
50-45 54.41-37(!)
Een klein maar vaak uiterst
nuttig zetje, waarmee
wit de actieradius van de
vijandelijke dam drastisch inperkt (54…45-12/1
55.28-23! +) en indirect zijn
eigen schijven optimale
bescherming biedt. Zonder
nog een zinloos vervolg als
54…45-34 55.24-20 34-30
56.20-14/15 enz. enz. af te
wachten, gaf Goeljajew
zich gewonnen.
Ter afsluiting geef ik - zoals
toegezegd - het verloop
van de rapid-partij die
Tsjizjow in juni 1996 van
Valneris won en die zo’n
frappante gelijkenis met
Andreiko’s overwinning op
Bjeloroes vertoonde.

32.43‑38 17‑21! 33.48‑43
21x32 34.38x27 6‑11
35.43‑38 11‑17 36.38‑32
13‑18 37.31‑26 3‑8
38.39‑33 18‑23 39.45‑40
9‑13 40.33‑28 13‑18
41.40-34 17-21 42.26x17
12x21 43.42-3
Misschien had wit maar
43.36‑31 21‑26 44.25‑20
26x48 45.20x9 moeten
proberen. Mocht dat
inderdaad nog remise
geven, dan volgt daar uit
dat zwart op zijn beurt
beter direct 40…17-21!
41.26x17 12x21 (in plaats
van 40….13-18) had kunnen doen. Maar met slechts
dertig minuten voor de
hele partij was een en
ander natuurlijk nauwelijks
uit te rekenen.
43...8‑13! 44.38‑33 (zie
diagram 7)
Diagram 7

Valneris-Tsjizjow
(WK 1995; 2de set, 3de
barragepartij)
1.32‑28 17‑22 2.28x17
11x22 3.37‑32 6‑11
4.41‑37 12‑17 5.46‑41
7‑12 6.34‑29 19‑23
7.32‑28 23x34 8.40x29
16‑21 9.31‑26 21‑27
10.37‑31 14‑19 11.41‑37
9‑14 12.37‑32 4‑9
13.32x21 19‑23 14.28x19
14x34 15.39x30 22‑28
16.33x22 18x16 17.44‑39
10‑14 18.50‑44 5‑10
19.39‑33 14‑19 20.44‑39
10‑14 21.42‑37 12‑18
22.37‑32 8‑12 23.30‑25
20‑24 24.49‑44 2‑8
25.47‑42 1‑6 26.32‑27
18‑23 27.33‑29 23x34
28.39x30
In mijn Volkskrant-rubriek
van 13 juli 1996 merkte ik
over deze stand op:
“Tsjizjow controleert het
strategische veld 24 (en
neemt daarbij het ‘achtergebleven’ stuk op 15 op de
koop toe), terwijl Valneris
liefst vier schijven (25, 30,
35 en 45) aan de rechter
bordrand geposteerd
heeft.”
28...17‑21!
Van deze 2x2-ruil gaat, zoals ik schreef, “beduidend
meer kracht uit dan van
het voor de hand liggende
28...12‑18.”
29.26x17 12x32 30.38x27
11‑17 31.44‑39 8‑12

De overeenkomst met
Andreiko-Bjeloroes 1968
(zie diagram 5 in mijn
vorige artikel) is zonneklaar: buiten het feit dat
de kleuren verwisseld zijn,
is het enige verschil dat
er bij Tsjizjow en Valneris
géén stukken op 12 en 38
meer staan. Maar Valneris’
randschijf 36 is niet minder
zwak dan die van Bjeloroes
op veld 15…
44…21‑26 45.34‑29
23x34 46.30x39 26‑31!
(dodelijke tempodwang)
47.35‑30 24x35 48.39‑34
31x22 49.28x17 18‑23!
50.33‑29 13‑18 51.32‑27
35‑40! 52.34x45 23x34
53.27‑21 16x27 54.17‑11
34‑39 55.11‑7 39‑43 [omdat wit niet mag damhalen
(56.7-1/2? 43-48! +), is het
eindspel probleemloos
gewonnen voor zwart]
56.45‑40 18‑23! 57.40‑34
23‑29 58.34x23 19x28
59.7‑2 43‑48 60.2‑11
28‑32 61.11‑33 48‑26
62.33‑29 26‑8 63.29‑40
32‑37 64.40‑29 8‑2
65.29‑33 27‑32 66.33‑29
14‑19 67.29‑34 37‑42 en
na nog acht overbodige
zetten gaf wit het op.
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Kijk op dammen
door sijbrand van Eijk
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fries
dammen

Franeker, de stad die in Fryslân elk jaar het strijdtoneel is van de legendarische kaatspartij, de PC,
was ook jarenlang het podium voor de acht sterkste dammers die streden om de hoogste eer. Zo ook
in de winter van 1954, promovendus Feike Vogel en regerend kampioen Fokke Fokkema speelden een
bijzonder partij tijdens het jaarlijkse kampioenschap.
Vogel speelde met wit en
er kwam een klassieke rúnopening op het bord.
01.32-27 20-25 02.31-26
14-20 03.37-31 17*37
04.41*32 11-17 05.47-41
19-24 06.34*14 10*19
Diagram 1

na elke zet verliezend voor
zwart en dat is 16-21. En
nu is op één zet na elke zet
verliezend voor wit, 34-30!
07.40-34 04-10 08.44-40
07-11 09.41-37 10-14
10.31-27 20-24 11.27*07
24*44 met als prachtige
symmetrische stelling:

Diagram 3

Diagram 4

Diagram 2

foto: familie kerkhoff

Een in die tijd veel
gespeelde variant was
08.32-27 17*37 09.41*32
Fokkema had eerder al
eens uitgezocht dat 33-28
goed speelbaar is, deze zet
staat dan ook te boek als
de Fokkema-zet. Zwart kan
nu het beste 07-11 spelen,
als antwoord hierop is
39-34(de Feike Vogel-zet)
gevonden. Nu is op één zet

12.37-31 14-20 3.2621 16*27 14.07*16
06*28 15.33*31 44*33
16.43*14 20-24 17.14*34
15-20 18.35*24 18-23
19.24*22 12*21
De schijven vliegen als
kaatsballen over het veld
en na deze bijna vergeten
theorie blijft als stand over:

20.34-30 13-19 21.40-35
21-27 22.49-43 01-07
23.43-38 09-13 24.48-42
07-11 25.42-37 27*47
26.46*48 11-16 27.48-42
16-21 28.38-32 19-24
29.30*19 13*24 30.4237 08-12 31.45-40 03-09
32.37-31 21*41 33.36*47
05-10 34.40-34 24*44
35.50*39 10-14 36.3934, 35-30 lijkt hier sterker
want dan houdt 39 nog
vrijheid over. 14-19! hiermee worden de schijven 34
en 35 min of meer buitenspel gezet
37.35-30 09-14 38.32-28
(zie diagram 4)
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“Wat doe

In deze stand koos zwart
voor 14-20 39.30*10
19-24 40.34*14 1218 41.28*08 02*04 en
werden in deze symmetrische eindstand de punten
verdeeld, maar met 12-18
39.28*08 02*13 volgt een
kansrijker eindspel. Eerst
volgt een run naar de
damlijn door 40.47-42 1318 41.42-37 18-22 42.3731 22-28 43.31-26 28-32
44.26-21 32-37 45.21-17
37-41 46.17-12 41-47
47.12-07 19-23 zwart kan
nu niet naar 1 in verband met 47-15 dus volgt
48.07-02 en dan 47-41! Op
wits 49.02-08 volgt 23-29,

marten walinga
buorren 10
8845 sg waaksens
martenwalinga@hotmail.com

op 49.02-07 volgt 41-47.
Op 49.02-16 volgt 14-19
50.16*20 en dan 41-32!!
Wit heeft nog één vluchtveld op 47 en met 32*08
volgt een voordelig eindspel voor zwart waar ik
geen sluitende analyse van
kan geven. In zo’n eindspel
is alles nog mogelijk. 49.3024 23*25 50.34-30 25*34
51.02-35 34-39 52.35-49
39-44 53.49*40 geeft dan
nog de meeste kans op
remise maar menig speler
heeft zich hierin wel eens
verslikt.
Dit jaar wordt Franeker
opnieuw het strijdtoneel
van een bijzondere damwedstrijd. Meer nieuws
hierover is te volgen op
www.fryskdamjen.nl.

Joep Kerkhoff (27) uit
Bloemendaal speelt zijn
vijftiende seizoen bij de
Haarlemse Damclub. Met
vrienden wisselde hij van
voetbalclub maar hield
de maandag vrij want
dan damt hij. In maart
ontdekte Joep tijdens een
vakantie op Sri Lanka een
hem onbekende variant
van het damspel. ,,Onze
chauffeur en ik zagen een
damspel liggen. Het was
een bord van twaalf bij
twaalf oftewel 144 velden.
De rest van het gezelschap
maakte wat foto’s en wij
speelden een partijtje. Met
een paar slagzetten begon
het goed voor mij, maar
toen ik voor een zesklapper achteruit sloeg keken
ze allemaal heel vreemd:
‘Wat doe jij nu?’ Uiteindelijk wachtte de hele
bus op ons. Het was apart
om ineens op dat grotere
dambord te spelen.”
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These are my
brains

ivens

Flaubert Ndonzi na
de kampioenswedstrijd
tegen HardinxveldGiessendam.

Ze was niet alleen door haar strakke t-shirt een opvallende verschijning. ‘These are not my brains’
deinde in koeienletters op en neer op haar bollende boezem en ik geloofde haar onmiddellijk. Ik ben
nogal associatief ingesteld, vandaar dat de relatie van deze ontboezeming met dammen niet zo
groot is, voor mij althans. Ik wil u namelijk geen inkijk in mijn wat ingevallen borstpartij maar wel
in mijn hersenen geven. Aanleiding vormt het titanengevecht dat ik op 20 september vorig jaar in
de clubcompetitie met Flaubert Ndzonzi voerde.
In de opening plaatste ik
de Springer-doorstoot waar
the Great African Warrior riskante omtrekkende
bewegingen tegenover
stelde. Ton Sijbrands vroeg
na afloop op zijn geheel eigen, voorzichtige wijze aan
me ‘of er niet meer voor
me heeft ingezeten’, nou
dan weet je het wel… Zelf
had ik soms het gevoel met
Russisch roulette bezig te
zijn, want ik had niet echt
het idee de zaak onder
controle te hebben. Enfin,
de topscorer van kampioen
Heijmans Excelsior moest
in het middenspel tot een
grote schoonmaak overgaan, waarna de volgende,
totaal uitgewoede stelling
op het bord kwam:
Ndonzi
Diagram 1

Foto: Piet Trapman.

14-19 39. 38-33 5-10 40.
50-44 10-14 41. 44-39
Hier bood ik remise aan.
(Op de correcte manier: zet
doen, remise aanbieden
en dan pas klok indrukken. Wat wordt er nog
ontzettend veel tegen deze
regel gezondigd!) Waarop
niet werd gereageerd.
’Jammer,’ dacht ik met een
zucht, want ik vond dat ik
zo langzamerhand wel een
biertje had verdiend.
14-20 42. 39-34 12-18
43. 37-32 7-12 44. 36-31
11-17 45. 31-27 6-11 46.
49-43 20-24 47. 43-38 1823 48. 27-21
‘Zo’n stand kan je toch
nooit meer verliezen’,
spookt er al ruim tien zetten lang door mijn hoofd.
Linke soep, want ik heb
daardoor geen motivatie
om echt diep te gaan rekenen. Omdat het voor mijn
gevoel, gewoon remise
móet worden. 11-16 49.
34-30 16x27 50. 32x21
4-9 Mooi, de tijdnood is
voorbij, nu even remise
maken en het liefst snel.
51. 38-32 17-22 52. 21-16
12-17
Diagram 2

Ivens
Wat gaat er op zo’n moment in mijn hoofd om? Ik
kon niet meer over winst
mijmeren, maar was toch
best wel heel tevreden dat
zo’n topspeler tegen mij de
benen moest nemen. Oké,
dan maar remise, dacht ik
nogal naïef, want Ndzonzi’s spelen tegen Ivensen
door tot de allerlaatste
snik, ook al staan ze in een
dun, contactloos standje
vier tempi achter. Dat wist
ik natuurlijk nog niet, want
ik dam deze zomer pas
vijftig jaar. Eerst maar even
de veertig zetten volmaken
en dan remise aanbieden,
dus.
37. 47-42 10-14 38. 42-38
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33-28 19-23 56. 28x19
24x13 Pffftt, nou moet ik
toch echt gaan rekenen:
37-32 29-33 32-27 33-38
27-22 17x28 16-11 38-42
11-7 42-47 ziet er nog link
uit. (Na 30-24 en 7-2 is
het op slag remise, zoals
Ndzonzi na afloop aangaf.)
Ach, dan geef ik er nog
een schijf bij, wat kan er
dán nog gebeuren… 57.
30-24(?) 29x20 58. 37-31
13-19 59. 31-27 19-24.
Oeps, dat had ik allemaal
niet in mijn berekeningen
opgenomen. 60. 27-21
17x26 61. 16-11 26-31 62.
11-7 31-37 63. 7-1 37-41
Jasses, alles staat gedekt.
Maar goed, dit is toch nog
een standaardremise, of
niet? 64. 1-18 9-14 65. 1845 41-46 66. 45-12 46-19
67. 12-34 20-25 68. 34-45
19-8 dreigt 24-29 en op 4518 volgt 24-30 8-13 en op
45-23 8-3-19. Dus: 69. 45-7
8-13 70. 7-1 25-30(!) 71.
1-12 13-31 72. 12-3 31-9
73. 3-26 9-3(!) 74. 26-37
14-20
Oké, deze slag is voor
Ndzonzi. Omdat 37-23
is verhinderd moet ik de
trictrac prijsgeven. Het zal
toch niet zo zijn dat ik deze
partij nog ga verliezen!?
75. 37-31 3-12 Een extra
notatiebiljet en allebei
weer een uur erbij en dat
voor een partij die voor mij
gevoel een kleine twee uur
geleden al potremise was.
Pfffttttt… 76. 31-26 12-29
77. 26-48 20-25 78. 48-26
30-34 79. 26-17 29-42
Diagram 3

Pffttt, verdorie, moet ik
toch nog gaan rekenen.
Zou het dubbeloffer 33-28
26-21 en dan 16-11 goed
zijn voor een punt? Nou ja.
53. 32-27 22x31 54.
26x37 kan toch niet meer
verliezen? Trouwens toch
wel balen, dat ik ongemerkt nog in het nadeel
ben gekomen. 23-29(!) 55.

80. 17-11? Pas nu de beslissende fout, zoals Frank
Teer me per email meldde.
In Moser z’n beroemde
Strategie der Honderd
Velden, standaardeindspel
nummer 19 (pagina 116)
staat hoe ik het wél had
moeten doen. Na 17-22!
kan wit het door acties
als 22-36-47 en 42-4-15 de
stand nog remise houden.
Zelfs Ton Sijbrands had
deze kennis niet paraat.
24-29! 81. 11-2 42-33 82.
2-8 Nog steeds tussen hoop
en vrees: Zou het toch nog
remise zijn? 33-28 83. 8-26
Wat kan zwart nog tegen
35-30 doen? 34-39 84. 2642 28-33 85. 42-48 29-34
86. 35-30 33-47 87. 48-26
Toch nog gerechtigheid
(= remise)
Diagram 4

47-42 hè? 88. 26x48
39-43 Oh, grrr….. tja…
‘Ik kende je alleen van de
organisatie van het DNC
Open in Den Haag. Ik wist
niet dat je ook dammen
kon’, zei Flaubert Ndonzi
na afloop nadat hij zich
(ten onrechte) voor zijn
doorspelen na mijn remise
aanbod had verontschuldigd. Een wel heel schrale
troost.

GEP LEE F LANG

Turbo

Roel Boomstra
wint Nationale
Jeugddamprijs 2008
Door Henk Stoop

Roel Boomstra is winnaar geworden
van de Nationale Jeugddamprijs 2008.
De jury van jeugdleiders en jeugdtrainers koos het vijftienjarige damtalent
uit Emmen uit de acht aangemelde
kandidaten. Roel scoorde natuurlijk
erg veel punten door zijn damprestaties in 2008. Na een tweede plaats
bij het WK aspiranten veroverde hij
achtereenvolgende de nationale titel
bij de junioren en de Europese titel bij
de aspiranten. Op de eerste nationale
trainingsdag van 2009 werd Roel in
het zonnetje gezet. Uit handen van
jurylid Alex Mathijsen ontving hij
naast een grote beker een enveloppe
met vijfhonderd euro.
Voor deze jeugdprijs mocht iedereen
jeugddammers nomineren. Criteria
waarop beoordeeld werd waren naast
damprestaties ook schoolprestaties,

inzet bij trainingen, algemeen gedrag
en presentatie in de pers. De jury
kreeg acht nominaties binnen, de
meeste van een hoog niveau. Zeven
kandidaten waren goed genoeg om
door te mogen naar de tweede stemronde. Hieronder ook enkele kandidaten die niet tot de nationale top
behoren, maar wel op andere punten
uitblonken. De verkiezing was tot het
einde spannend omdat de verschillen
tussen de top drie erg klein waren.
Pas bij de laatste stem werd duidelijk
dat Roel de winnaar was.
De Nationale Jeugddamprijs is een
particulier initiatief en wordt geheel
betaald uit de verkoop van K&K damboekjes. Ook voor 2009 zal er weer
een verkiezing zijn. Informatie hierover verschijnt in het vierde kwartaal.

De juryleden
Bert Habets	IJsselstein
Gabriël Heerema
Drachten
Rik Keurentjes	Groningen
Nico Konijn
Heerhugowaard
Cees de Leeuw	Rijnsburg
Alex Mathijsen	Nijmegen
Leen de Rooij	Arnhem
Theo Schippers
Beek
Ton Sprangers	Rijen
Henk Stoop
Culemborg

Tijdens het Nederlands kampioenschap in Huissen besefte
ik ineens hoe bevoorrecht we tegenwoordig zijn. Een paar
keer klikken op het internet en je had een live overzicht
van alle partijen die op dat moment werden gespeeld.
Onwaarschijnlijk eigenlijk, als je bedenkt hoe je vroeger aan
al je informatie kwam.
Toen ik samen met Dinant Spieker een boekje schreef
over de Tsjegolew-opening, waren we nog veroordeeld
tot het ouderwetse handwerk. Ik herinner me hoe we
ordners vol gekopieerde krantenrubrieken doorwroetten
en hoe we de partijenuitgave van de Persvereniging voor
Damredacteuren naspeurden op partijen waarin was
geopend met 32-28 17-22x22. Toen we de handleiding bij
deze opening klaar hadden, schudden we elkaar de hand.
We vonden dat we een huzarenstukje hadden afgeleverd.
Zelfs Ton Sijbrands kocht onze uitgave. Wat waren we
trots.
Een paar jaar geleden dacht ik er aan terug toen ik mijn
tweede boek uitbracht. Het ging over de rentree van
voetbalclub AGOVV in het profvoetbal. Wederom had ik er
een enorme krachtsinspanning voor moeten leveren; twaalf
jaar lang werkte ik eraan. Toen ik het eindresultaat zag,
drieduizend exemplaren in fraaie druk, was ik opnieuw
trots. Dat is twee, dacht ik als journalist/schrijver.
Zou nummer drie ooit volgen? De vraag kreeg ik
meermalen. Ik sluit niets uit. Maar nogmaals zoveel tijd in
een missie stoppen? Het lijkt me uitgesloten.
Een e-mail van Klaas Bor rakelde ineens een boel op. Als
brein achter Turbo Dambase liet hij een noodkreet horen.
Waarom, zo vroeg hij, waarom bleven de bestellingen
van partijen achter bij zijn verwachtingen. Waarom
actualiseerden de bezitters van zijn programma hun
partijendatabase niet meer?
In de grotemensenwereld zou ik het mailtje verontwaardigd
als spam hebben afgedaan en naar de map met ongewenste
items hebben gestuurd. Door het bericht zat ik echter
ineens weer in met mijn neus in die ordners vol partijen,
zoekend naar een partij met de opening 32-28 17-22x22.
Wat een krachtsinspanning was dat achteraf en hoe
onwerkelijk was het dat Dinant en ik ons boekje zonder
computerdatabase wisten te schrijven.
Doorgaan met ontwikkelen van Turbo Dambase is alleen
mogelijk als gebruikers de partijen blijven kopen, schreef
Klaas Bor in zijn mail. Ik bedacht me niet en bestelde de
bijgewerkte database. Hoeveel uren, dagen, weken, hadden
we niet kunnen besparen als we er destijds over hadden
kunnen beschikken…
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problematiek

Leen de Rooij
Benonigaard 19
6831 BL Arnhem
L.de.Rooij@xmsnet.nl
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Toen ik de redactie van deze rubriek op me nam, schreef
ik dat ik ook partijproblemen zou plaatsen, mits die van
een behoorlijk niveau waren. Ik had erop gerekend dat
men mijn tolerante houding zou waarderen en mij van
dat soort problemen zou voorzien. Bij-oplossingen zijn
verboden en ik prefereer een passend slot, maar voor
het overige zal ik de ‘scherpe regels’ met grote soepelheid hanteren.

Een knap uiterlijk is geen garantie voor goede kwaliteit.
U kent wel voorbeelden van knappe mensen met een
verderfelijk karakter. En het omgekeerde komt ook voor.
In de damproblematiek is het meestal moeilijk om fraaie
ideeën in aansprekende standen te verpakken. Bij de
afgedrukte serie is rekening gehouden met de smaak

van het grote publiek. Daarom hoop ik op een grote
schare oplossers. Een aantal problemen werd al elders
gepubliceerd. Viergever en Max Douwes komen zelden
met partijachtige standen voor de dag, maar kijkt u
eens hoe fraai de nummers 9 en 10 eruit zien! Die zijn
in hun netste pakjes gestoken. In nummer 8 lijkt zwart
zich de zet (23-29) nog te kunnen permitteren. Het is
een ‘oudje’ van Schurer. Mijn nieuwe clubgenoot Jacob
Reiffers is bekend als oplosser. Hij heeft echter ook een
aantal problemen gemaakt, waarvan ik er een toon. De
niet genoemde problemen zijn eerste publicaties. Oplossingen kunt u inzenden tot de verschijningsdatum van
het volgende nummer. Er wordt een prijs van 25 euro
(of een jaarabonnement op De Problemist of Hoofdlijn)
uitgeloofd aan de aanvoerder van de ladderstand.

Nieuwe serie
Diagram 1
S.M.van Eijk

Diagram 2
P.Kuijper

Diagram 3
A.Timmer

Diagram 4
J.Reiffers

Diagram 5
M.van Dijk

Diagram 6
A.v.d. Stoep

Diagram 7
T.Smedinga

Diagram 8
H.Schurer

Diagram 9
J.Viergever

Diagram 10
M.Douwes

Oplossingen serie november 2008
1. (Condemi) 23, 44, 7, 39, 28, 27. Een aardig
swingend geheel. Het stond reeds in De
Problemist van februari 2008.
2. (Van Mourik) 44, 5, 24, 8, (28A) 7 (11) 2
(34/5) 16 (40) 11 (45) 50. A (13) 328 De witte
dam ploft als siervuurwerk tegen schijf 2
uiteen,
3. (Vink) 31, 42, 23, 9, 34, 2 (15x24) 17 (40) 171,
11 Goede bewerking van een idee met een
leuke slagkeus.
4. (De Ruiter) 483, 44, 40, 33, 3, 16, 32, 37, 37
Het probleem komt pas echt tot leven nadat
wit de damlijn heeft bereikt. Hoogtepunt:
het damoffer op 32!
5. (Kaan) 26 (40) 44 (49) 33 (31) 27, 28 (21)
37 (27) 22 (32A) 28, 22, 28 A (31) 26, 28
Terecht oogstte dit subtiele werkje veel
lof. Enerzijds is het vrij simpel, maar aan de
andere kant zien we veel slagkeuzes.
6. (Smedinga) 27, 37, 32, 8, 21, 20, 3, 6. Het
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is fraai dat schijf 29 blijft staan tot al zijn
kameraden in de strijd zijn gevallen.
7. (De Ruiter) 34, 339, 7, 11, 2. Guerra. Damhalen op een veld dat tussentijds bezet wordt.
Het lijkt allemaal zo simpel, maar kom maar
op het idee!
8. (A.J. de Jong) 350, 37, 24, 238, 3, 31, 27 (30)
43 (35) 49 Na 24 zien we hectische taferelen. Prachtig werk.
9. (Van der Stoep) 18, 23, 12, 9, 4, 2. Guerra.
Het plaatje is om te zoenen en de meerslagen zijn fraai.
10. (R. de Jong) 21, 17, 32, 283, 31, 2, 42, 16, 2.
Guerra. Plat, Faber en Holstvoogd kwamen
met de droeve tijding dat de stand ook
gewonnen kon worden door 283, 31, 11, 2
(17) 39, 35 (38A) 49 A( 1-6) 22, 39, 39. Deze
heren verdienen daarmee een extra punt
Tot mijn vreugde kan ik melden dat een
recordaantal oplossers zich door deze serie uit-

gedaagd voelde. Heeft de ladder zo’n positief
effect?

Ladderstand
Uijterlinde 65, Stam 59, Terpstra 56, Groot 50,
Adam 49, Bulstra 46, Molendijk 44, Faber 41,
Konings, Holstvoogd en Uilhoorn 40, Reiffers
39, Timmer en Pruijs 31, Winkel 30, J.Kroeze
26, V.d. Meij 21, V. Mourik, Lammers, Koene,
Zwolsman en Haan 20, Davidse en Meijler 19,
Plat 11, G. Kroese, Morseld, V.d. Stelt, Pronk,
Pawlicki, Bolks en P.v.d.Berg 10, Koese 9, Kersten en Van Kouwen 8, Joosten 5, Bouwes en
Storteboom 2.
De prijs van 25 euro gaat deze keer naar
bergbeklimmer Jan Uijterlinde uit Vleuten.
Gefeliciteerd!

van het
bestuur

Bondsraadsvergadering
7 maart 2009
Voorzitter
De commissie bestaande uit Harry de Groot (penningmeester), Theo van den Hoek (trainingen en opleidingen)
en Marcel Kosters (secretaris) met als taak het vinden van
een kandidaat opvolger van voorzitter Haitze Meurs heeft
oud-bondsdirecteur en voorzitter van de GDB Johan Haijtink bereid gevonden zich kandidaat te stellen. Haijtink is
toegetreden tot de zoekcommissie om opvolgers te vinden
voor Gert van Willigen (persoonlijke wedstrijden) en Jozef
Linssen (jeugdzaken) die in juni eveneens aftreden.
Topsportconvenant
Het bestuur is met Jeroen van den Akker en Sven Winkel
als vertegenwoordigers van de topspelers tot overeenstemming gekomen over de voorwaarden waaronder het NK
georganiseerd dient te worden. Elders in ‘Het Damspel’
meer hierover.
Bondsraadsverkiezingen
In maart 2010 dient een nieuwe bondsraad geïnstalleerd
te worden en naar aanleiding hiervan heeft de bondsraad
een gemengde werkgroep ingesteld bestaande uit Theo
van den Hoek, Marcel Kosters, Rinus Kromhout, Paul van
de Veen en Hans Vermeulen. Zij hebben als taak gekregen
naar de huidige verkiezingsopzet en onderliggende structuur te kijken en hun bevindingen zonodig te vertalen naar
een voorstel aan de bondsraadsvergadering in juni.

Gefeliciteerd!
Zoals in de vorige editie aangekondigd zet ‘Het Damspel’
op deze plek jubilarissen vanaf veertig jaar KNDB lidmaatschap in het zonnetje. Foto’s en namen vergezeld van
een korte toelichting kunnen naar hetdamspel@kndb.nl
gestuurd worden.

Vrienden van de KNDB
Meer informatie over de vrienden van de KNDB is
beschikbaar op www.kndb.nl.

Overleden
Het bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlijden van: H. Mulder, ONASV Nunspeet; A. van de Schraaf,
PWG s’-Gravenpolder; J. Leijenaar-Prins, Excelsior Harlingen; H. van Werkhoven, Damcombinatie Nijmegen; E.G.
Roseboom, DC Austerlitz; J. Kos, DC Steenwijk ’36; K.
Koster, DC Stadskanaal; J. Klaver, persoonlijk lid

Het Noorden
Anton Wildvank
tijdens de
wedstrijd
Het Noorden 1 IJmuiden 1.
Foto:
Heike Verheul.

Loenense Damvereniging
Van links naar rechts: Dirk Boterenbrood,
Piet Koster, Gerrit van Ekris en Piet Brandhorst.
Foto: Ben van der Linden.
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Uw advertentie op deze plek?
http://damspel.kndb.nl
of
secretaris@kndb.nl

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

DamZ!

vrijwilliger gezocht!
lijkt het je leuk om damZ! actueel te houden?
geef je dan op bij secretaris@kndb.nl of info@damz.nl

Eenvoudig en goedkoop

Lang aangekondigd,
nu eindelijk verschenen:
Ga naar www.visumvoorrusland.nl
020 - 676 61 68
Postbus 20553
1001 NN Amsterdam
aanvraag@visumvoorrusland.nl

Ton Sijbrands’
Henk Smit,
mijn leermeester
en inspirator
Een portret (in 510 pagina’s)
van de man die van grote
betekenis is geweest voor de
auteur en diens vorming-alsdammer. 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 persoonlijke boek”, aldus Johan
Bastiaannet op het omslag.

(VisumVoorRusland is onderdeel van Russia Travel)

KNDB-Bondswinkel
www.kndb.nl
Damwerkboeken

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

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.
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vuurwerk
Diagram 1
23.19-23!

Diagram 2
50. …12-17!

Diagram 3
28.27-22?!

Diagram 4
24.23-29?!

harry de waard

R. Wuestman M. Kosters, 31-01-2009
Hoofdklasse A
23.19-23 24.28x19 13x24
25.29-23? 18x29 26.34x23
27-32 27.38x18 24-30 28.
35x15 4-10 29.15x4 3- 9
30.4x13 8x46

M. Kroesbergen E. Heunen, 10-01-2009
NK halve finales
50. 12-17 51.43-39 17x28
52.38-33 3- 9 53.33x22 2328 54.22x33 7-12 55. 16x18
13x42

R. Pots - H. Brascamp,
17-01-2009, 1C
27.11-17 28.27-22 18x27
29.31x11 16x7 30.36-31 1218 31.31-27 23-29 32.27x16
18-22 33. 28x17 26-31 34.
37x26 7-11 35. 16x 7 1x21
36. 26x17 24-30 37.25x23
19x48 38.41-37 48x12 39.
39-34 12x40 40. 45x34
14-19

Diagram 5
30.27-22

Diagram 6
14. …9-14!

Diagram 7
29. …14-19!

H. de Knikker W. C. Heuvelman,
17-01-2009, 2E
30.27-22 18x27 31. 32x21
23x32 32.38x27 8-12 33.2116 24-29 34. 16x18 29x49
35.27-21 49x16 36.39-34
13x22 37. 31-27 16x30 38.
35x4 3-8 39.4x31
8-13 40.31x20 15x24

C. van Wijk - C. de Jong,
31-01-2009, 1B
14.9-14 15.26-21 17x26
16.27-22 18x27 17. 32x21
16x27 18.33-29 24x33
19.38x 9 19-24 20.30x19
14x23

Diagram 9
32.48-42?

Diagram 10
33.34-29!

R. Bidesi - F. Tholel,
31-01-2009,
Hoofdklasse B
32.48-42 23x32 33. 38x27
21x32 34.37x28 14-20
35.25x23 13-18 36.30x19
18x49

J. Fokkink - H.Jongbloed,
17-01-2009, 1C
33.34-29 18-23 34.29x20
15x24 35.37-32 17-21 36.3631 27x36 37.25-20 14x34
38.33-29 24x33 39.38x 7

B. van Voorthuizen C. Maliepaard,
31-01-2009 2C
28. 14-19 29.40-35 19x30
30.35x24 10-14 31.45-40
14-19 32.40-35 19x30 33.
35x24 27-32 34.38x9 8-13
35. 9x18 12x34 36.39x30
20x40

Diagram 11
41.45-40?

J. A. van Amerongen H. van Winkel,
17-01-2009, 1B
41.45-40 26-31 42. 36x27
24-30 43.35x22 14-19
44.25x14 19x10 45.28x19
17x48

J. Bulstra - G. Bosch,
17-01-2009, 2B
37.1-7 38.32-28 23x34
39.40x9 13x4 40.27-21
16x27 41.31x24

Heeft u leuke
combinaties …
stuur deze dan naar:
hcdwaard@xs4all.nl

Diagram 8
39. …16-21

S. Huitema - M. N’Diaye
Ereklasse, 31-01-2009
39.16-21 40.48-42 22-28
41.33x22 18-23 42.29x18
14-20 43.25x12 21-26
44.18x 9 26x48 45.22x31
48x35

Diagram 12
43.40-35?

H.de Waard - M.Deurloo,
1B, 17-01-2009
43. 40-35 14-19 44. 15-10
19x48 45.10- 5 25x14 46.
5x3 37-42 47. 3x25 42-47
48. 36x27 18-23
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kijkjes in de damwereld

Jubileumboek en Coup Napoleon
leo aliar
sassenheimstraat 14
6843 MK Arnhem
(026) 381 79 97
l.aliar@chello.nl

De stand van diagram 1
kreeg ik per e-mail van de
ons aller bekende Edwin
Twiest uit Westerhaar. Het
is beslist de moeite waard:
wie zou hier kunnen denken dat het gaat om een
dam op bezet veld voor
wit? Het betreft hier een
fragment uit het Franse
kampioenschap 1983 uit
de partij van P. Lesnes
tegen G. Fontier. Bij
analyse kwam voormalige
Fransman Gil Salome tot
de volgende ontdekking:
zwart aan zet probeert
hier datgene wat hem het
beste lijkt namelijk 16-21
26x17 18-22; een tijdelijk
offer. Wit kan nu fraai
geforceerd winnen met
42-38! 22x42 47x38 13-18
44-39 8-13 32-28!! En nu
op gedwongen 18-22 volgt
24-19!! 14x23 17x8 3x12 en
25x3. Ik vind het heel mooi.
U ook?
G. Fontier
Diagram 1

P. Lesnes

Met de jubileumboeken Damclub Huizum en de Enschedese Damclub beiden 75 jaar en (van vijf
jaar geleden) Huissen 70 jaar, zou men zeggen dat ik genoeg materiaal voor handen heb. Dat is wel
waar. Maar indien u ook een aardig fragment heeft, waar u anderen van wil laten meegenieten,
schroom niet en stuur het op. Ik moet wel zeggen dat ik redelijk trots ben op de fragmenten
waarmee ik mijn artikel heb volgeschreven. Speel ze maar zelf na en geniet ervan. Lees aan het eind
ook een reactie op de vorige rubriek.
zwartspeler Paul van de
Veen verplicht tot 20-24
om dan toe te slaan met
32-27 23x21 37-31! En nu
heeft zwart de keuze tussen een vierklapper en een
vijfklapper. Op 26x37 volgt
42x31 17x28 38-33 (vierklapper), op 17x28 25-20
14x34 44-39 26x37 41x14
9x20 39x26 (vijfklapper).
Paul van de Veen
Diagram 2

De stand van diagram
4 komt eveneens uit de
landelijke competitie. Deze
stand deed zich voor in de
ontmoeting Tamek Damkring Marknesse – CTD.
De heer Jaap Akse speelde
met wit in deze stand
42-37 en verloor later. Hij
had echter een mooie coup
Napoleon kunnen nemen
met wit, wat hem zeker
een remise zou hebben
opgeleverd. De zwartspeler
Hin Wong van CTD zou
raar hebben opgekeken
in tijdnood indien wit zou
beginnen te geven met 3832 27x47 24-19 13x24 23-19
14x32 48-42 47x38 33x42
24x33 34-30 25x34 en 40x7.
Hin Wong
Diagram 4

Ludwig Munnink
De stand van diagram 3
komt uit ´t Haarlemmertje
het clubblad van de Haarlemsche damclub. Het gaat
hier om een fragment uit
de onderlinge competitie
tussen Rob van de Klashorst met wit en Dimitri
Otto. Wit speelde hier
39-33 29x38 30-24 19x30
28x10 30-34 40x29 nu is
9-14 heel goed speelbaar,
maar zwart speelde 15-20
25x14 4x15 waarop verrassend volgde 31-26 9x20
26x17 12x21 29-24 20x29
49-44 38x40 45x1

De stand van diagram 2
komt uit het uitstekende
jubileumboek van Enschedese Damclub 1933-2008.
Een aanrader voor alle
damliefhebbers. Meer
informatie hieromtrent op
de site van EDC Enschede.
Tijdens de onderlinge competitie deed deze stand
zich voor.
Ludwig Minnink miste met
wit in de opening een verborgen slagzet. Deze gaat
vooraf aan een forcing.
Met de zet 34-30 wordt de
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winnen namelijk 44-39
35x33 47-41 29x40 50-44
40x49 25-20 49x27 31x13
8x19 20x7 2x11 42-38 33x42
41-37 42x31 36x7.
Ik heb een tweetal reacties
gehad naar aanleiding van
het fragment van Johan
Haijtink en Arjan van Galen
uit HD van februari 2009.
Wit zeventien schijven op
24, 27, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 36, 39, 40, 42, 43, 45,

Diagram 6

47, 48, 49. Zwart zeventien schijven op 2, 4, 7, 8,
9, 10, 12, 13, 15, 16, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 25. De
heren Geurt Schuurman uit
Arnhem en Cor Koene uit
Nagele gaven beiden aan
dat in deze stand na 49-44
22-28 33x22 21-26 wit kan
winnen door 32-28 23x32
31-27 21x32 22-17 12x21
29-23 19x28 42-37 32x41
36-31 26x37 47x36 20x29
34x5 etc.

Prijsvraag

Tot slot de traditionele
prijsvraag in de stand van
diagram 6. Het is geen
eenvoudige opgave. Wit
aan zet forceert de winst.
Stuur uw oplossing en
graag ook een paar fraaie
fragmenten, composities
of clubbladen naar bovengenoemd adres. Ook
tips, waar ik op het internet damfragmenten kan aantreffen, zijn van harte
welkom. Onder de inzenders van goede oplossingen
wordt een damboek of damboekenbon verloot. Veel
succes ermee.

Jaap Akse
De stand van diagram 5
komt uit De Huizumer,
clubblad van damclub
Huizum.
Diagram 5.
Rein van der Pal

Dimitri Otto
Diagram 3

Oplossing en winnaar van de vorige
keer (HD februari 2009).
Wit veertien schijven op: 15, 21, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34,
37, 38, 42, 43, 45.
Zwart dertien schijven op: 4, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 19,
23, 24, 25, 35.
Wit wint heel fraai door: 45-40 21-16 16x7 34-29 33-29
28-22 37-31 32x14 43-39 38x9 15x4 en het eindspel wint
alleen na 13-18 4x22 35-40 42-38 40-45 22-50 25-30 26-21
1-7 21-17 30-34 38-33 34-40 33-28 7-12 17x8 40-44 50x33
45-50 8-2 50-45 33-50 45-29 2-7 en 50-45.
Het is een prachtige compositie van L. Schut uit het
jubileumboek van de Enschedese Dam Club 1933-2008.
Na loting onder de goede inzenders gaat de prijs naar de
talentvolle aspirant-speler van damclub Den Haag Ralf
Harsveld. Van harte!

Rob van de Klashorst

Rein van der Pal laat ons
genieten van een aardige
eigen creatie. Wit aan zet
kan maar op een manier

nationale competitie

Van Stigt Thans
opnieuw kampioen Ereklasse
Foto: Guido van den Berg

Van Stigt Thans heeft in de Nationale Competitie het kampioenschap
geprolongeerd. Na de reguliere rondes stonden de Schiedammers met
negentien punten op een gedeeld eerste plaats in de Ereklasse, samen met
Damvereniging VBI uit Huissen en Witte van Moort uit Westerhaar.
Hoewel Van Stigt Thans de meeste
bordpunten had, moest er een barrage
gespeeld worden. De Schiedammers
gingen goed van start met een nipte
11-9 winst op Witte van Moort. Het
team uit Westerhaar behield echter de
spanning door Damvereniging VBI met
12-8 te verslaan. In de laatste wedstrijd
van de barrage had regerend kampioen
Van Stigt Thans het lot in eigen hand;
een gelijkspel was genoeg. Na een span-

Klasse

Kampioen

Plaats

Ereklasse

Van Stigt Thans

Schiedam

Hoofdklasse A

DES Lunteren

Lunteren

Hoofdklasse B

Heijmans Excelsior

Rosmalen

Eerste klasse A

CTD Arnhem

Arnhem

Eerste klasse B

Zaanstreek

Zaandam

Eerste klasse C

Damvereniging VBI 2

Huissen

Tweede klasse A

Huizum 2

Leeuwarden

Tweede klasse B

Almelo

Almelo

Tweede klasse C

DES Lunteren 2

Lunteren

Tweede klasse D

Harderwijk 2

Harderwijk

Tweede klasse E

Van Stigt Thans 3

Schiedam

Tweede klasse F

TDV 2

Tilburg

Nu te koop...

nende wedstrijd gaf het jubilerende VBI
de winst uit handen en moest met een
ontoereikende 10-10 de terugreis naar
Huissen aanvaarden.
Voor thuisclub Van Stigt Thans, sinds 2003
altijd op het erepodium present, betekende het de derde landstitel in vier jaar
tijd. Bondscompetitieleider Ben Smeenk
overhandigde de beker aan teamleider
Leo Mous en captain Rob Clerc.

De geschiedenis van 75 jaar EDC in 283 bladzijden,
300 diagrammen en 70 kleurenfoto’s
Samenstellers: Gino Schirinzi en Paul van de Veen
Enkele recensies:
“Een werkelijk schitterend boek
“Fraai van vorm en van inhoud”
“Het beste dam jubileumboek dat ik ooit gezien heb”
Te bestellen door € 20,-- over te maken op
rek. nr. 91.15.07.515 t.n.v. EDC, Enschede onder
vermelding van adresgegevens en “Jubileumboek”
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z e t j e sch r a p !

Opgaven serie 28:

Zetje van Weiss

Ook in deze serie oefenen we een bekende standaardcombinatie. Dit zetje is genoemd naar
Isodore Weiss, de wereldkampioen van honderd jaar geleden. Bij deze combinatie komen
Alex mathijsen de zwarte schijven één voor één op de juiste plaats terecht. Je maakt de winnende slag door
Burghardt van den
op het laatst de voorste zwarte schijf terug te halen. Wanneer je het Zetje van Weiss goed
Berghstraat 90
6512 DP Nijmegen beheerst, kun je uiteindelijk alle combinaties oplossen! Veel succes en plezier!

De prijswinnaars zijn
Jannes Kromhout,
Laura Timmerman
en Tom Janmaat. Van
harte gefeliciteerd! Het
prijsje krijgen jullie binnenkort toegestuurd.

alex@kndb.nl

Diagram 325

Diagram 326

Diagram 327

Diagram 328

Diagram 329

Diagram 330

Diagram 331

Diagram 332

Diagram 333

Diagram 334

Diagram 335

Diagram 336

Spelregels voor de
laddercompetitie:
• Inzenden voor 23 mei
anders tellen je oplossingen niet mee.
• Je kunt inzenden per
e-mail of per brief.
• Schrijf je naam bij je
oplossingen.
• Noteer de volledige oplossing, dus niet alleen de
eerste zet!
• Een correcte bijoplossing
wordt beloond.
• De prijswinnaars beginnen weer onderaan de
ladder.
• Als je drie keer achter
elkaar niet meedoet,
val je van de ladder. Je
behaalde punten blijven
wel geldig en tellen bij
je volgende inzending
gewoon mee.
• Als je een sterretje achter
je naam hebt, wordt het
tijd dat je weer eens wat
opstuurt.

Oplossingen serie 27:
De Hielslag
313. 1.37-31 26x37 2.32x41
23x32 3.38x7
314. 1.25-20 15x24 2.3429 24x33 3.28x39 17x28
4.32x1
315. 1.37-31 26x37 2.32x41
23x32 3.38x27 17x28 4.34x32
316. 1.34-29 23x43 2.3329 24x33 3.28x48 17x28
4.32x1
317. 1.31-27 22x42 2.3227 21x32 3.28x48 19x28
4.33x4
318. 1.44-40 35x44 2.3228 23x43 3.33-28 22x33
4.29x40 20x29 5.34x1
319. 1.27-22 18x27 2.31x11
16x7 3.37-31 26x37
4.32x41 23x32 5.38x16
320. 1.36-31 27x36 2.26-21
17x26 3.47-41 36x47 4.4842 47x38 5.33x42 24x33
6.39x10
321. 1.35-30 24x35 2.34-29
23x34 3.39x30 35x24 4.33-

29 24x33 5.28x39 17x28
6.32x5
322. 1.32-28 23x43 2.4238 43x32 3.37x28 22x33
4.29x38 20x29 5.34x5
323. 1.33-29 23x34 2.39x30
25x34 3.40x29 24x33
4.28x39 17x28 5.32x25
324. 1.26-21 17x26 2.37-31
26x37 3.27-22 18x27 4.4440 35x44 5.28-23 19x28
6.33x42 44x33 7.38x7
De punten van de
ladderstand
156 : Jannes Kromhout en Laura
Timmerman
155 : Tom Janmaat
153 : Kaspar Heijnen
149 : Bas van Berkel
145 : Jaco Hardenbol en Corné
Leeuwestein
144 : Jesse van Beek
138 : A. Finders
136 : Casey van Beek
133 : Dennis de Wit
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132 : Arie v.d. Weteringh en Aswin Witte*
130 : Jan Langeveld
128 : Thomas van der
Klis
126 : Lisa Aleven
125 : Roel van der Hek
120 : Alex Ketelaars
109 : Mara Langeveld
108 : Folkert Jansen
107: Marco de Leeuw
98 : Jan Groenendijk
96 : Sanne Hoksbergen
90 : Jasper Verhoef
87 : Patrick van der Vlist
83 : Soegriem
Boedhram
81 : Anna Kosters*
80 : Colinda Adams
73 : Henk Jongbloed
72 : Victor Elgersma,
Mark Looman, Daymian van Sommeren,
Sil Spieard, Gerben
van Steenbergen, Luka
Wissink

69 : Rutger Oskam*
67 : Melanie Voskuil
66 : Benjamin Guicherit,
Michelle Kway, Anne
Molenaar, Hugo Molenaar, André de Raad
64 : Nick Hoksbergen
61 : Winkit Hau
60 : Nico van Engelenhoven, Jasper van
Meerten, Niek van
Zoelen
59 : Denise van Dam en
Lucas Veldhuizen
55 : Petra Wessels
50 : Ivar Jansen
49 : O. Zeeman*
48 : Lotte Aleven, Henri
Beverdam, Stan Brink,
René Veenbrink
47 : Thijs Verboon
43 : Rick Hartman*
36 : Thijs Alderliesten,
Jeroen Cremers*,
Timo Kuipers, Ester
van Muijen, Gerlinda

Schaafsma, Justin
Simon, Nick van Weij
35 : Win Sie Hau
34 : Niels van der Kroef
33 : Dennis Bos, Michelle de Jong, Raymond
Koopmanschap
32 : Daniel Wilbrink
29 : John B. Reade
28 : Henk-Jan Merkus
25 : Ruth Scholten
24 : Evie Bouter, Peter
Hernaamt, Arie van
der Knaap, Mitchel
Mensinga, Mariska
Veer, Wopke de Vries*,
Thimo Werkman
22 : Niels Weel*
21 : Mabel van
Leeuwen
18 : Wouter Morssink
17 : Marit Hoogendoorn
16 : Matthijs Stolwijk
en Daan Vermeulen
12 : Jan Boersma,

Maartje Bos, Sem
Derksen, Peter van
Eijl, Sjoerd van Eijl,
Luc Gommers, Vincent
Houtjes, Arwin Lammers, Martijn de Leeuw,
Lucas Schepers, Thomas
Schuiling, Jitse Slump,
Leon Smids, Lucas
Stolk, Edwin van der
Vlist, Daan de Waal,
Nick Waterink, Janny
v.d. Weteringh*, Todor
Wissink
11 : Niels Verboon* en
Kimberly Waterink
9 : Elco Blankestijn,
Joan Evers, Sam van
Hal, Adriaan Heemskerk, Tim Kemperman,
Niek Knuiman, Rikke
Ponger
8 : Guido Janssen
7 : Bas Blommers,
Christiaan de Jongh*,
Maaike Vonk

pa a s d a m t o e r n o o i

e
j
t
e
n
n
o
Paasz

Foto: Jan Pieter Drost

Ieder jaar organiseert de Stichting Damsport Amsterdam tijdens de Paasdagen het Paasdamtoernooi en Studentenkampioenschap van
Nederland. Op de hoek van de Clerqstraat en de Kostverlorenkade, nét over de brug in de kelder van denksportcafé ‘De Twee Klaveren’
verzamelt zich dan een vaste groep liefhebbers. Ieder jaar ook wordt een groepsfoto van de deelnemers in het Paaszonnetje gemaakt. Voor
het eerst in de 29-jarige geschiedenis van het toernooi won Pieter Steijlen (staand derde van rechts) zowel het algemeen, studenten- als
sneldamklassement.

Simon Rompa sportman van Dongen
“Dit is voor mij een geweldige kroon op mijn
topjaar dammen 2008, waarin ik zes titels heb
gewonnen waaronder twee NK’s,” aldus Simon
Rompa. Op 3 maart werd hij gekozen tot
sportman van Dongen. Dit vanwege zijn prestaties in 2008 waarin hij nationaal kampioen
werd bij het NK sneldammen en het NK rapid
categorie C. Daarnaast werd hij ook kampioen
van Brabant in de ratingcategorie tot 900 en
clubkampioen van Osdo/DAM Dongen. Tijdens
het Dongense Sportgala ontving Rompa een
schaal en een oorkonde, die bij deze titel
hoorden. Op http://www.appbase.net/storage/
gemeentedongen/SportGala2009/index.html is
het filmpje te vinden dat die avond van de winnaar werd getoond.
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eindspel

Het eerste persoonlijke wereldkampioenschap
Johan Bastiaannet
Orteliusstraat 147 hs
1057 AX Amsterdam
fmjd.office@worldonline.nl

De rustige aanblik van diagram 1 doet niet meteen
vermoeden dat dit minieindspel een schat aan niet
zelden fraaie mogelijkheden in zich bergt:
Diagram 1
A. Fedoroek, Moskou
Categorie B, 4e plaats

1.16-38!
Directe aanvallen op de
zwarte schijven sorteren
hier geen effect. B.v. 1.1611? 28-32 2.11-28 32-38!
=. Of 1.16- 2? 13-18 2.2-24
28-32 3.24-42 12-17! 4.4248 17-21! 5.48-26 23-28!
(vooral niet 5…21-27?
6.26-48 18-22 7.43-38 32x43
8.48x7! 27-32 9.7-11 22-27
10.11-16 27-31 11.16x38
31-37 12.38-47 +) 6.26x29
32-37 7.29-47 28-32/33 met
remise. De tekstzet belet
1…23-29 bij voorbaat.
1…13-19
Zwarts belangrijkste alternatief 1…12-17 komt pas
later ter sprake.
2.43-39!
Pas nu activeert wit zijn
schijf en geeft hij hiermee
tevens zijn dam wat meer
ruimte; na 2.38-21? 28-32!
enz. had zwart zich eenvoudig gered.
2…12-17!
Anders het vrij geruisloos
verliezende 2…12-18 3.3934! 18-22 4.38-29! 28-33
5.29x27 +. Doet wit nu
3.39-34?, dan maakt zwart
moeiteloos remise met
3…17-21 of 19-24. Daarom:
3.38-49!
Om na 3…23-29 te vervolgen met 4.39-34 +. En na

eindspelcompositie - 11

In de voorgaande vier afleveringen heeft de trouwe lezer een bonte stoet van eindspelen voorbij zien trekken,
allemaal keurig opgenomen in het eindklassement van categorie B. Niettemin is een viertal werkstukken uit de toptien hier nog niet aan bod gekomen. En zullen de laagst geklasseerde twee daarvan hier ook onbesproken blijven.
Gelukkig voor de eindspelliefhebber zijn die nummer 7 en 8 van respectievelijk Moysey Stanovskyy en Jaap Bus nog
steeds te bewonderen op de website van Eric van Dusseldorp. De laatste twee afleveringen van deze lange serie over
de PWCE 1 zullen dan ook geheel en al in het teken staan van de beide fenomenale inzendingen van Alexander
Fedoroek. En die gaan, gelet op de omvang van de auteursoplossing, elk voor zich zo veel ruimte vergen dat ik, aan
het begin van mijn verhaal over de bondigste van deze twee, niet eens weet of alles wat ik erover te vertellen heb,
wel zal passen op deze ene mij toegemeten pagina (mooi niet dus!).
3…19-24 met 4.49-35! 2429 5.39-34 +. Zwart moet
dan ook offeren.
3…17-21 4.49x16 23-29
Aanzienlijk taaier dan
4…19-24 5.16-49! 24-30
6.49-38 30-35 en nu het
snelst 7.39-34 (ook goed is
7.38-15 28-32 8.39-34) +.
5.16-49!
Hier vooral niet treuzelen:
5.16-21? 19-24 6.21-38 2833 7.39x28 29-34 =.
5…29-33 6.39-34! 19-23
Indien 6…33-39 7.34x43
28-32, dan 8.43-38 +. En op
6…19-24 pardoes 7.49-35 +.
7.49-43!
Niet 7.49-16/21? 23-29 =.
7…33-39 8.43-48 39x30
9.48x25 28-33
Of 9…28-32 10.25-20 met
winst in een standaard 2x1eindspel.
10.25-14 23-29 11.14-20
29-34 12.20x38 34-40
13.38-33 40-45 14.33-50 +.
Nieuw is de stand na 4...2329 zeker niet, ik ken ‘m in
elk geval al van het navolgende mooie 3x2-eindspel:
Diagram 2
A. van der Stoep, Hooge
Zwaluwe, Het Damspel,
oktober 1980

Ook bij Arie van der Stoep
komt ie na zwarts vierde
zet op het bord:
1.17-12! 19-23 2.12-7 23-28
Op 2…24-30 beslist 3.7-2!
30-34 4.2x32 34x43 5.32x49
+.
3.7-2! 13-19
Of 3…28-33 4.2x35! 33x44
5.35x49 +.
4.2-16! 24-29
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Jawel, daar is ie dan! De
rest weet u al.
Natuurlijk heeft Fedoroek
nog heel wat meer te
bieden, snel terug naar
diagram 1 voor het vervolg
van mijn bespreking !
Aan 1..13-18 hoeft geen
nadere aandacht geschonken te worden, wits
antwoord op 1..12-17 (zie
verder) wijst daar al op.
Maar 1..12-18 vereist dit
juist wél:
2.43-39! (alleen zo) 18-22
3.38-49! en nu:
1) 3…22-27 4.49x16/21
23-29 en nu het simpelst
5.16/21-38 +.
2) 3…23-29 met twee
winsten:
2.1) 4.39-34 (of in slow motion 4.49-40 29-33 5.40-49)
29x40 5.49x2 28-32 6.2-11
22-27 7.11-16 enz. +.
2.2) 4.49-38 22-27 5.38x8!
27-31 6.8-26 31-36 7.26-37
+.
3) 3…13-18 4.49-38! 23-29
5.38x24 en verder nog:
3.1) 5…22-27 6.24-30! 2832 7.30-19 32-38 8.19-24 +.
3.2) 5…28-32 6.39-33! 3237 7.33-28 +.
Zoals Fedoroek welbekend, is ook deze variant
3 bijoplosbaar: Slaat wit
n.l. 5.38x20, dan kan hij na
5…22-27 (iets beter dan
5…28-32) voorts nog winnen door 6.20-14(!) 27-32
(6…18-23 7.39-33 enz. +)
7.14-25! 32-38 en nu naar
keuze:
3a) 8.25-20 28-33 9.39x28
38-43 10.28-23 18x29
11.20x49 +.
3b) 8.25-9 18-23 (of 8…2832 9.9x31 +) 9.9-14! met
een markant drievariantig
slotmotief.
(De zuiverste vorm die
ik ervan ken, is de stand
24,29,39/40,D15 z.a.z.)
Al dit eindspelvermaak ten
spijt brengt het spel na
1…12-18 geen winstvarian-

ten die thematisch mogen
heten. Gelukkig zijn die er
wel, ruimschoots zelfs, na:
1…12-17(!) 2.38-24!
Onvoldoende voor winst is
2.43-39? 13-18! 3.38-20 (of
3.39-34 17-22 4.38-21 28-33
5.21-16 22/23-28 enz. =)
28-32! 4.20-14 23-28 5.1425 32-38 6.25-20 en nu b.v.
6…28-33 7.39x28 18-23! =.
2…17-22
Indien 2…13-18, dan 3.2438! 18-22 4.43-39! 23-29
5.38x20/24 22-27 en nu:
1) 6.20-3? 28-32 7.3x26 3238 8.26-37 27-32 =.
2) 6.20-25? 17-21! (niet
6…28-32? 7.25-14! 32-38
8.14-3! 27-32 9.3x26 +)
7.39-33 28x39 8.25x43
27-31 =.
3) 6.20-14! 27-32 7.14-3!
17-21 8.3x26 32-38 9.26-48
38-43 10.48-37 +.
3.24x8! (diagram 3)
Diagram 3
stand na 3.24x8

Het nu ontstane 3x2-eindspel kon, anno 2005, wel
eens nieuw zijn. En sowieso
best rijk van inhoud.
3…23-29
Thematisch spel is er ook
volop na:
1) 3…28-32 4.8-26! 23-29
5.26-48! 29-33 6.43-38 +.
2) 3…22-27 4.8-26! 23-29
5.26-48! 29-34 (anders
6.48x26 of 6.43-38 +) en nu:
2.1) 6.43-38? 27-31!
(natuurlijk niet 6…34-40?
7.38-33 28x39 8.48x45
27-32 9.45-29 32-37 10.2947 +) en nu óf 7.48x26
28-32! 8.38x27 34-39 = óf
7.48x25/30 28-33! 8.38x29

31-37 =.
Let bovenal even op de
symmetrie van de stand na
6...27-31!
2.2) gewoon 6.43-39! +.
4.8-21!
Want 4.8-26? 29-34! 5.2631 34-39! enz. leidt tot
niets, evenals 4.8-12? 2832! 5.12x40 32-37 6.40-23
37-42 7.43-38 42x33 8.23-28
33-38 =.
4…29-34
Na 4…29-33 5.21-16(!) is
het meteen uit.
En speelt zwart 4…28-33,
dan 5.21-26! 29-34 (of
5…22-27 6.26-48 en 7.43-38
+) 6.43-38 +. Merk wel op
dat 5.21-12? nog remise
loopt na 5…22-27 6.12x40
en nu niet meteen 6…2732? (7.40-44! 33-38 8.44-49
38-42 9.43-38 +), maar
eerst 6…33-39! =.
5.43-39! 34x43 6.21x49
28-33 7.49-16! +.
Andermaal is in deze zo
monumentale creatie een
welbekende standaard 2x1eindspelwinst op het bord
verschenen!
Ook de jury was onder
de indruk van de grootse
prestatie die Fedoroek hier
had neergezet en bracht
dit tot uitdrukking in haar
cijfers 64-80-60 (De BruijnMackevicius-Sjkloedov).
Wat de prestatie van
Fedoroek voor mij des te
imposanter maakt: Hij
heeft het allemaal gedaan
zonder e-doping - de inzet
van digitale hulpmiddelen. En zo’n beetje het
maximum eruit gehaald
wat van een mens verwacht mag worden. Toch
is Fedoroeks eindspel nog
voor verdieping vatbaar, zo
is me bij het werken aan
dit artikel gebleken. Helaas
ontbreekt me de ruimte
om dit hier te laten zien…
Slot volgt

Hepie Koelstra Toernooi

Foto: Froukje Venema - www.froukje-photography.nl

Bruno Fopa uit Kameroen heeft het naar countryzangeres Hepie Koelstra vernoemde toernooi van Damclub Twijzelerheide gewonnen.
Hij versloeg Alexander Schwarzman en bleef zijn landgenoot Jean Marc Ndjofang en Martin Dolfing een punt voor. Hier speelt de
toernooiwinnaar in de tweede ronde tegen Saskia Veltman van Het Noorden Groningen.

gelijk of ongelijk
Verantwoordelijkheid nemen, dàt was ik vergeten. Stom. Op verzoek van Theo van den Hoek en Paul Visser hield ik
op 7 maart in Woerden een korte toespraak over het damtrainerschap. Bij toespraken twijfel ik nog altijd: voorlezen
van papier of uit het hoofd? Vaak wordt het geen van beide, zit ik er dus wat tussenin te prutsen en dat bevalt me
ook niet. In Woerden had ik veel op papier gezet, maar ik dacht dat ik het grotendeels wel uit mijn hoofd moest
kunnen, want dat praat lekker `vrij’. Maar ja, ik vergat dus uitgerekend: verantwoordelijkheid nemen! En dàt is óók
een reden waarom ik training geef.
Het dammen heeft mij veel gebracht en door training te geven
probeer ik ook wat terug te doen
voor het dammen. Mijn toespraak
vond plaats net na de vergadering
van de bondsraad, ik had hen ook
willen noemen: zij nemen óók
verantwoordelijkheid en doen wat
terug door mee te denken en te beslissen over het beleid van de KNDB
en komen op vrije zaterdagen bij
elkaar om te vergaderen.
De bijeenkomst was trouwens
georganiseerd door Theo van den
Hoek en Paul Visser. Deze alleskun
ners zijn uitermate fanatiek gestart
met een nieuwe impuls voor de
opleiding tot damtrainer. Het zal
jullie misschien niet opgevallen
zijn, maar dat lag de afgelopen
jaren stil. Maar nu dus niet meer,
dit kalenderjaar zullen verschil
lende groepjes cursisten proberen

damtrainer 2 (was damtrainer A) en
damtrainer 3 (was damtrainer B) te
worden. Dat hebben we nodig.
Misschien komt U de cursisten
tegen omdat ze een gasttraining
geven op Uw damclub. Misschien
organiseert een cursist eindelijk
eens dat broodnodige school
damtoernooi in uw gemeente.
Kortom: men moet in de praktijk
aan de slag.
Dat is niet alles, helemaal nieuw is
dat bepaalde onderdelen van de
trainersopleiding samen gedaan zal
worden met cursisten van andere
sportbonden. Het zal niet verbazen
dat het dan gaat over niet sportspecifieke onderwerpen. Die uitwisseling met andere sporten zal leuk
zijn en inspirerend. Kun je je ook
voor losse onderdelen inschrijven?
Dat vergat ik te vragen.
Het was een beetje afwachten

trouwens wie er in Woerden
zouden zijn. Het was niet toe
vallig dat er jonge Culemborgers
in de zaal zaten en ik zag tot mijn
plezier ook junior Matthias de
Kruijf uit Barneveld. Naast hem zat
een jonge jongen die ik niet van
gezicht kende, maar zijn naam wel:
Karst van Keijzerswaard. Maar veel
andere jonge en talentvolle actieve
jeugdleiders/trainers waren er niet.
Laat ik nu geen namen noemen.
Zij weten wel wie ik bedoel. Maar
ook jullie kunnen je vast nog wel
aanmelden via het bondsbureau.
Bovendien: het is nu echt de bedoe
ling dit niet te laten instorten, dus
in de komende jaren kun je je ook
laten bijscholen. Mooi. Maar zelfs
alleskunners kunnen niet alles
alleen. Ik hoop dat Theo van den
Hoek en Paul Visser voldoende hulp
krijgen.

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

Kijk voor alle damnieuwtjes op www.damz.nl

EVEN PRATEN MET
DE NEDERLANDS
KAMPIOENE !

lisa aleven

Lisa Aleven is Nederlands kampioene bij
de pupillenmeisjes! Het kampioenschap
is gespeeld in haar eigen woonplaats, de
stad Huissen. De eerste drie dagen van het
toernooi dat maar liefst zes dagen duurde,
heeft Lisa vrij moeten vragen van school.
Haar vriendinnen en klasgenoten wisten
daardoor allemaal dat zij deelnam aan het
Nederlands kampioenschap. Toch zijn ze
niet komen kijken naar haar wedstrijden. Ze
vinden dammen maar saai. Volgens Lisa komt
dat omdat ze nog nooit gedamd hebben en
eigenlijk niet veel van dammen weten. Ze zien
alleen dat je de hele tijd maar achter het bord
zit en niet mag praten. Want praten tijdens de
partijen, dat doet niemand. Misschien wel bij
de welpen, die zijn jonger en dammen nog niet
zo serieus.
Damclub DV VBI heeft vier teams in de
Nationale competitie. Lisa zit in het vierde
team. Zij speelt dus regelmatig tegen
volwassenen. Veel punten pakt ze nog niet
in die competitie. Ze begint altijd wel met
het idee dat ze wil winnen. Als dat niet lukt,
dan weet ze dat het niet zo heel erg is. Voor
haar is het het belangrijkst dat het goede
trainingspartijen zijn. Ze leert veel van deze
competitiewedstrijden. Op de clubavonden
bespreekt ze haar gespeelde partijen altijd met trainer Alex Mathijsen.
De twee zussen van de elfjarige Lisa dammen ook heel goed. Haar oudere
zus Lotte is al een paar keer Nederlands kampioene geweest en ook haar
jongere zus Tessa heeft damtalent. Hoe het komt dat de drie zussen goed
kunnen dammen, weten ze niet. Haar ouders dammen beiden niet. Haar
oudere broer Wout voetbalt liever dan dat hij damt. Haar jongste broertje
Kas is nog te klein om te dammen. Maar hij draagt al wel een t-shirt met
het logo van DV VBI! Dat belooft nog wat voor de toekomst.
Martijn van IJzendoorn is Nederlands
Kampioen bij het algemene pupillen
kampioenschap geworden. In de
volgende uitgave van dit blad lees je een
verslag van de kampioenschappen!
Kun je niet wachten, ga dan naar de
speciale toernooiwebsite:

nkp2009.dvvbi.nl
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Lisa traint vier keer in de week! Op
maandag gaat ze naar Damcollege
Oost-Betuwe. Op woensdag krijgt
ze samen met Lotte privétraining
van clubgenoot Jo Weijman.
Donderdag is de clubavond van
DV VBI en op vrijdag speelt ze mee
in de Arnhemse clubcompetitie.
Dat is een vol programma! Toch
vertelt Lisa dat ze ook nog
tafeltennist op maandag en op
donderdag gaat ze dansen. Dansen
doet Lisa al vanaf haar vierde jaar.
Eerst heeft ze vier jaar lang op
klassiek ballet gezeten, nu doet
ze al drie jaar lang aan moderne
dans. De dansuitvoeringen vallen
gelukkig bijna nooit samen met
damwedstrijden. Maar als dat wel
zo zou zijn, kiest ze voor dammen!

damkalender
Actuele kalender
op internet:

toernooien, trainingen en wedstrijden
Toernooien, trainingen en wedstrijden. Organisatoren kunnen hun informatie doorgeven aan het
bondsbureau, 026-4952309. Actuele kalender op internet: www.kndb.nl
Mei 2009
1
Sluitingsdatum inschrijving
Nationale Competitie.
9
KNDB-beker voorronde 1.
16
Sluitingsdatum inschrijving
NK sneldammen.
16
Halve finale schooldammen BO en VO.
20-24 NK visueel gehandicapten.
22-31 Jomtien (Thailand). Thailand Open 2009. A. Tjon A
Ong (0346) 55 21 77.
23
KNDB-beker voorronde 2.
23
NK welpen algemeen
en meisjes.
24-1/6 Salou (Spanje). 12e Salou
Open. P. Pippel (0182) 37
45 46.
26-30 Deventer. CBP-toernooi. G.
Kos 0570 (60 73 18.
30
Centrale training subtop,
vrouwen en aspiranten.
31
Centrale training junioren, pupillen en meisjes.
Juni 2009
1
Lelystad. 10e Denksportendag. R. Bellemans (0320)
25 73 52.
6
KNDB-beker kwartfinale.
6
NK schooldammen BO
en VO.
6
Dordrecht. Sani-Dump
Sneldamtoernooi. C. Leenheer (0168) 33 06 28.
13
NK sneldammen alle
categorieën.
14
Praag (Tsj). 29e Golden
Prague.
20
KNDB-beker halve finale.
20
Bondsraadvergadering
27
KNDB-beker finale
27
NK sneldammen voor
jeugdteams.
Juli 2009
3/4 Hoogeveen. Damnacht van
Hoogeveen. Z. Palmans
(0615) 28 26 20.
8-18 NK junioren algemeen.
10-18 NK aspiranten algemeen.
18-25 Den Haag. DNC Open
2009. A. Kruyshoop (070)
888 25 61.
20-25 NK junioren meisjes

20-25 NK aspiranten meisjes.
25
Loosdrecht. Dammen op de
Dijk. A. Vreeswijk (0654)
993243.
26-1/8 Nijmegen. Nijmegen Open
2009. P. Visser (026) 325
68 69.
Augustus 2009
3
Amstelveen. Brainwave
Amstelveen 2009. H. Fokkink (020) 641 05 87.
1-8 Hijken. Europees kampioenschap jeugd alle
categorieën. W, Koopman
(0593) 52 45 02.
3-8 Goes. 6e Hiltex Zeeland
Damtoernooi. M.J. Walraven (0118) 56 25 06.
7-15 Brunssum. Brunssum Open
2009. J. Hannen (0475) 46
50 83.
8
Dronten. Torsit sneldamtoernooi. H. Kamminga
(0321) 31 13 34.
September 2009
4-5 Groningen. Menno Koolmantoernooi. M. de Jong
(0624) 98 71 41.
7-12 Kapelle. EK veteranen. A.
Walraven (0118) 56 25 06.
12
Sluitingsdatum inschrijving
clubcompetitie junioren,
aspiranten en pupillen
12
Rijnsburg. 9e Johan
Kromhout toernooi. M.
Kromhout (071) 402 36 77.
19
Nationale Competitie 1e
ronde
26
Centrale training junioren,
pupillen, meisjes en talentengroep
27
Centrale training subtop,
vrouwen en aspiranten
Oktober 2009
3
Nationale Competitie 2e
ronde
5
Amstelveen. Brainwave
Amstelveen 2009. H. Fokkink (020) 641 05 87.
6-10 Tavira (Portugal). Eerste
Tavira Open. T. Dijkstra
+351 281 381 449.

10
17
24
25
31

Clubcompetitie junioren,
aspiranten en pupillen
Nationale Competitie 3e
ronde
Centrale training junioren,
pupillen, meisjes en talentengroep
Centrale training subtop,
vrouwen en aspiranten
Nationale Competitie 4e
ronde

November 2009
1-8 NK vrouwen
7
Sluitingsdatum inschrijving
clubcompetitie welpen
7
Selectiedag centrale
trainingen junioren,
aspiranten, pupillen en
meisjes
7
Bondsraadvergadering
14
Nationale Competitie 5e
ronde
21
Centrale training junioren,
pupillen, meisjes en talentengroep
22
Centrale training subtop,
vrouwen en aspiranten
28
Nationale Competitie 6e
ronde
December 2009
1
Sluitingsdatum inschrijving
halve finales algemeen en
vrouwen
6
NK rapid voorronde
12
Nationale Competitie 7e
ronde
19
Clubcompetitie junioren,
aspiranten, pupillen en
welpen
20
NK rapid finale
Januari 2010
9
Nationale Competitie 8e
ronde
16/17 Halve finale algemeen en
vrouwen
16
Sluiting inschrijvingsdatum halve finale meisjes
aspiranten
23
Nationale Competitie 9e
ronde
30/31 Halve finale algemeen en
vrouwen

Schriftelijke arbitersopleiding
Vanaf dit jaar is het (weer) mogelijk
om de arbitersopleiding schriftelijk
te volgen.
De Arbiterscommissie heeft in de
voorbije jaren acht (mondelinge)
arbitersopleidingen georganiseerd. De
cursisten volgen dan drie avonden (of
twee middagen) de opleiding en leggen
vervolgens een examen af. Een mondelinge arbitersopleiding is mogelijk bij
minimaal vier kandidaten.
Kandidaten die de mondelinge arbitersopleiding niet kunnen of willen volgen,

hebben vanaf dit jaar weer de mogelijkheid om de arbitersopleiding schriftelijk
te volgen. De kandidaat ontvangt via
het bondsbureau de lesstof. Hij neemt
deze zelf door; voor vragen kan hij
terecht bij de docent. Vervolgens kan
hij zelf aangeven dat hij examen wil
doen. De docent neemt vervolgens het
examen af.
Voor meer informatie over zowel de
schriftelijke als de mondelinge Arbitersopleiding: Hans Robben, Dubceksingel
118, 6716 RE Ede, Tel: 0318-690079,
E-mail: h.robben@tiscali.nl

Februari 2010
6
Nationale Competitie 10e
ronde
6
Sluitingsdatum inschrijving halve finale pupillen
algemeen en meisjes
13/14 Halve finale algemeen en
vrouwen
15-19 Halve finale meisjes aspiranten regio zuid
20
Nationale Competitie 11e
ronde
22-26 Halve finale meisjes aspiranten regio noord-midden
27
Halve finale algemeen en
vrouwen
Maart 2010
6
Nationale Competitie
nacompetitie
6
Halve finale pupillen
meisjes dag 1
6
Sluitingsdatum inschrijving halve finale welpen
algemeen
6
Bondsraadvergadering
13
Halve finale pupillen
meisjes dag 2
20
Sluitingsdatum inschrijving
schooldammen BO en VO
20
Sluitingsdatum inschrijving
Nationale Jeugddamdag
20
Centrale training subtop,
vrouwen en aspiranten
21
Centrale training junioren,
pupillen, meisjes en talentengroep
27
Sluitingsdatum inschrijving
halve finale junioren en
aspiranten algemeen
April 2010
2
Halve finale pupillen
algemeen dag 1
3-17 NK algemeen
10
Halve finale welpen algemeen
13
Halve finale pupillen
algemeen dag 2
17
Sluiting inschrijving
KNDB-beker

www.kndb.nl
= jeugdevenement

17
24
25

Nationale Jeugddamdag
Centrale training subtop,
vrouwen en aspiranten
Centrale training junioren,
pupillen, meisjes en talentengroep

Mei 2010
1
Sluiting inschrijving
nieuwe teams Nationale
Competitie
3-8 Halve finale junioren
algemeen
3-8 Halve finale aspiranten
algemeen
3-8 NK pupillen algemeen
3-8 NK pupillen meisjes
8
KNDB-beker 1e ronde
12-16 NK visueel gehandicapten
15
Sluitingsdatum inschrijving NK sneldammen alle
categorieën
15
Halve finale schooldammen BO en VO
22
KNDB-beker 2e ronde
22
NK welpen algemeen
22
NK welpen meisjes
29
Centrale training subtop,
vrouwen en aspiranten
30
Centrale training junioren,
pupillen, meisjes en talentengroep
Juni 2010
5
KNDB-beker kwart finale
5
Finale schooldammen BO
en VO
12
NK sneldammen alle
categorieën
19
Bondsraadvergadering
19
KNDB-beker halve finale
26
KNDB-beker finale
Juli 2010
9-17 NK junioren algemeen
9-17 NK aspiranten algemeen
19-24 NK junioren meisjes
19-24 NK aspiranten meisjes

Stichting
Damevenementen
Zeeland

✔

organiseert het 6e HILTEX ZEELAND
Damtoernooi van 3 t/m 8 augustus
2009 in Sportpunt Zeeland te Goes.

Info: M.J. Walraven, tel. 0118-562506
	A.A. Bouwens, tel. 0118-584632
http://clubnet.zeelandnet.nl/damevenm

✔

Voorts van 7 t/m 12 september 2009:
Het Europees Kampioenschap dammen
voor veteranen te Kapelle in het kader
van de SENIOR GAMES 2009
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curiosa

Wonen in een Dam-residentie?

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

In het hart van het Belgische Moorsele (West-Vlaanderen) staan appartementen
te koop in de uit zeventien eenheden bestaande Residentie ‘t Damberd. Voor wie
altijd al graag een woning heeft willen bewonen, die sterk gekoppeld is aan het
hobby-leven, heeft hier zijn kans. Volgens het laatste bericht op internet waren er
acht verkocht. De appartementen hebben één, twee of drie slaapkamers, ingerichte
keuken, badkamer, terras, extra berging, lift, vier garages en 22 parkeerplaatsen. Het
bouwjaar is 2008. Nog mooier voor de echte damfanaat is de ligging van het pand:
het is te vinden aan de Damberdstraat. Prijzen: 150.000 – 200.000 euro. Nadeel:
verhuizen naar België en een kleinere dambond ! Zie : www.immo-look.be/tekoop.
Te vinden onder: alle locaties.

Residentie ’t Damberd,
appartementen-gebouw te
Moorsele, West Vlaanderen, België

Boek Fries Damspel in koninklijke handen

Prins Willem Alexander en
Prinses Maxima ontvingen
het boek Oer Alles van
Hiele Walinga, Koninginnedag 2008.
Foto: Familie Tros-Jonker

Het prinselijk paar staat op de foto met in de hand het
boek ‘Oer Alles. Skiednis en ûntjouwing fan it Frysk
damjen’. Niet zomaar een boek, maar het resultaat van
eindeloos speurwerk van Hiele Walinga (27-5-1927 /
17-07-2008). De overleden dampublicist en onderzoeker
van de Fries-spel geschiedenis mag hier in Het Damspel
nog best eens geëerd worden met extra aandacht.
Hij was Lid in de Orde van Oranje-Nassau; Ere-lid van
damclub ‘De Skyfkes’ uit Blauwhuis en van ‘It Dambûn
Frysk Spul’. Zijn boek uit 2004 staat in mijn kast en ik
heb het met veel plezier gelezen. Het in de Friese taal
geschreven boek was tot mijn verrassing, gezien mijn
eigen interesse voor de damspelhistorie, ook voor een

‘Hollander’ goed te begrijpen. Hopelijk leest Prins Willem Alexander het boek ook, als hij er tijd voor heeft.
Hij krijgt er een bijzondere kijk door op de historie van
het spel dat als Oer alles voor Hollanders een vrijwel
onbekend begrip is. Oer Alles (Over alles heen) wil
zeggen dat er zowel schuin, horizontaal als vertikaal
mag worden geslagen. Als onze prins het heeft gelezen
mag hij Prinses Maxima uitleggen hoe het bijzondere
spel in onze Friese provincie al honderden jaren wordt
gespeeld. Maar hij kan ook eens een kijkje nemen in
ons damblad bij de rubriek van Marten Walinga, die de
rubriek van zijn vader heeft voortgezet.

Damdrop, bruine en zwarte dropdamschijven
Onder de toegezonden en gekregen damcuriosa is
Damdrop een opvallende binnenkomer. Een zwart–
wit plat doosje met gestileerde spelers in zwart en
wit. Het doosje van 150 gram is leeg, zodat omschrijving van de ‘dropstukken’ niet mogelijk is en over
de smaak ook niets kan worden verteld. Volgens de
tekst bevat het doosje een mix van bruine en zwarte
damdropstenen. Om het verbruik te stimuleren
volgt er: ‘Speel vlug een potje en sla je slag voordat
de drop op is’. Voor geïnteresseerden het volgende. De fabrikant is: Kindly’s. De leverancier voor
Nederland: Van Vliet Candy Company, Postbus 178,
2400AD, Alphen aan den Rijn, Tel: 0172-424200. Of
de fabricage van langere tijd geleden is of nu nog
plaatsvindt is onbekend. Wel een leuk item voor een
jeugdtoernooi om als gift of als prijsje te dienen.
Met dank aan Hans Ladage.

Damdrop Een stimulerend snoepje tijdens je partij
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Senet, Tau of Damspel ? 70

aflevering

In Het Damspel, november 2006, beschrijft Dr. Arie van der Stoep: 4000 jaar dammen en geeft aan dat
geschiedenisonderzoek een puzzel is waarbij fragmenten bij elkaar worden gezocht. Bij iedere nieuwe vondst
is vooral zijn eindconclusie van belang: “ Overzie het verleden van ons spel en concludeer dat het over 3500 jaar
slechts om een moment opname gaat”. Bij een nieuwe vondst volgt weer een bijstelling van eerdere denkbeelden.
In de serie artikelen in Panorama over Egypte kwam
diverse keren aan de orde dat er geen ‘damborden’
ooit zijn gevonden. Het mogelijk alquerque-bord uit de
vorige aflevering, is een eenmalig gevonden, vluchtig
ingekrast onvolledig figuur uit vermoedelijk 300-400 AD.
Op één enkele twijfelachtige figuur kan geen theorie gebouwd worden dat Egyptenaren in de klassieke oudheid
enthousiast het damspel speelden. En voorzover bekend
is op geen enkele andere vindplaats een speldiagram
gevonden dat het mogelijke alquerque-diagram van de
Seti-tempel ondersteunt. Wat voor het alquerque diagram geldt, geldt eveneens voor het molenspel en voor
het quadrupple alquerque (viervoudig alquerque, 9 x 9
speelpunten). Ook voor de diagrammen van deze spelen,
die bij de tempel van Seti zijn aangetroffen, geldt dat
zij vermoedelijk niet ouder zijn dan 300-400 AD. Deze
vaststelling leidt tot een aanzienlijke verschuiving in
tijd. Als het incomplete alquerque figuur toch als vroeg
vertrekpunt voor damspel in Egypte wordt genomen,
dan wordt de damspelgeschiedenis via het lijnendamspel,
voor wat Egypte betreft, met 1600-1700 jaar ingekort. In
zijn artikel geeft van der Stoep ook aan dat Afrikanen
4000 jaar geleden het damspel speelden. Er is tot nu toe
echter bijzonder weinig beschrijvend materiaal om dat te
staven. Een nieuwe vondst op het Afrikaanse continent
komt in een volgende editie aan de orde.
Tot slot volgen enkele voorbeelden hoe enkelvoudige
vondsten kunnen leiden tot misleidende gevolgtrekkingen:

1. Deel van een massief
stenen speeltafel met rudimentaire spelschijven. 19e
/ 20e dynastie (1320-1085
v.Chr.) British Museum,
[Grunfeld, 9, 278 ]

1. Grunfeld voert een
massiefstenen speeltafel
op in zijn boek met in de
Nederlandse uitgave het
bijschrift : ‘rudimentaire
damschijven’ [Grunfeld, 9]
Op basis van enkele
getrokken lijnen, enkele
schijven en ontbreken van
spelregels is deze conclusie
ongerechtvaardigd.

3. Nefertari speelt senet,
(ca. 1300-1250 v. Chr),
Egyptisch Museum, Caïro,
[Oakes, 117]

Een apart hoofdstuk in de bewijsvoering
van damspel in Egypte vormt de mogelijke lijn die door meerdere auteurs in de
loop der tijd naar voren is gebracht . Het
Romeinse latrunculi-spel wordt via het
Griekse vijflijnen-spel in verband gebracht
met het Egyptische spel Tau, waarvan
geen noemenswaardige gegevens bekend
zijn. De mogelijkheid wordt geopperd
dat bij de afbeeldingen die het senet-spel
voorstellen een onderscheid gemaakt
dient te worden tussen twee vormen. De
afbeeldingen waarop een gescheiden
stukkenopstelling voorkomt (Tau?) en de
afbeeldingen waarbij de stukken afwisselend zijn geplaatst (senet).
3. Nefertari de vrouw van Ramses II (13001250) speelt op een speeltafel een spel.
Senet volgens Oakes. De formatie van de

2. Harris maakt melding
van de vondst van 45 zandstenen speelschijven van
bijna 5000 jaar oud.
Zij geeft wél de toevoeging: ‘bordspelen
waren een populair
tijdverdrijf’, maar
maakt níet de fout
de schijven als
damschijven te
typeren.
[Harris 30]

stukken lijkt op de beginopstelling van
het damspel, maar zou dan mogelijk het
Tau-spel zijn.
4. Het senetspel wordt gespeeld door
Sennedjem met zijn vrouw Iyneferti, die
leefden in de regeerperiode van Seti I
en de beginperiode van Ramses II (19e
dynastie, ca 1300 v. Chr). De speelstukken,
van hetzelfde model als in afbeelding 3,
staan nu afwisselend, wat gebruikelijk is
bij een racespel.
Bordspel-afbeeldingen vertonen zonder
uitzondering een zij-aanzicht van het
bord, waardoor geen structuur van het
bord is te zien. Vierkante borden die een
overeenkomst hebben met het latrunculibord worden niet gevonden, op één
uitzondering na. Goed voor een nieuw
artikel.

4. Sennedjem en zijn vrouw
Iyneferti spelen senet, West
Thebe,( ca 1300 v.Chr),
Egyptian Museum, Caïro
[Silverman 14, 256]

Literatuur:
2. Zandstenen spelschijf met uilversiering, 1e dynastie
(2920-2770 v.Chr), graf van een ambtenaar, Egyptisch
Museum, Caïro. [Harris,2, 30]
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