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In het Spaanse zonnetje 
van Salou Open van links 
naar rechts: Martijn van 
IJzendoorn, Karlijn Overes, 
Heike Verheul, Wouter 
Ludwig, Jan Groenendijk, 
Parwaan Sohi, moeder Jugrai 
Sohi en Parvez Sohi. 

De laatste drie dames komen 
uit Chandigarh in het noorden 
van India. Insiders zien sinds 
hun eerste optreden in de 
World Mind Sports Games in 
China een stijgende lijn in het 
spel van de Indiase meisjes. 
Tegen Stephane Bochaton uit 
Zwitserland mocht Parwaan 
haar groeiende positie- en 
combinatiespel demonstreren. 

Na de misgreep 26...19-
24? van Bochaton sloeg zij 
ongenadig toe met 27. 22-18 
13x22 28. 27x18 12x23 29 
28x30! 27 zetten later moest 
Bochaton de vlag strijken 
en was de eerste Indiase 
overwinning een feit. 

Onze landgenoot Alexander 
Baljakin won het toernooi 
overtuigend. In de laatste 
ronde versloeg hij Martijn 
van IJzendoorn (13!!!) die 
ondanks deze nederlaag op 
een sensationele zevende 
plaats eindigde. In totaal 
verschenen 129 spelers en 
30 (groot)meesters uit een 
twintigtal landen aan de 
startstreep. Meer uitslagen en 
partijen van dit altijd zonnige 
toernooi staan op http://
toernooibase.kndb.nl.
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Van 11 tot en met 26 juni organiseerde de Malinese dambond onder auspiciën van de CAJD (Confédération Africaine du Jeu de 
Dames) het Afrikaans Kampioenschap in Bamako. Tweeëntwintig deelnemers uit negen landen (Kameroen, Oeganda, Mali, Bénin, 
Ivoorkust, Senegal, Guinée, Burkina Faso en Gambia) streden om vier tickets voor het WK 2011 in Emmeloord en Urk. Opvallend was 
de deelname van rijzende ster Frank Zziwa uit Oeganda, waar het honderd velden bord nog maar net is geïntroduceerd. De nieuwe 
executive vice president van de FMJD Ibrahima M’bouillé Fofana uit Mali, ondersteund door zijn landgenoot Oumar Thierro en inter-
nationaal arbiter Ndongo Fall uit Senegal tekende voor de organisatie. Op de foto staat Fofana met Mouhamadou Moustapha Diop 
(rechts, president van de Senegalese dambond) in spelershotel ‘Les Colonnes’ na afloop van een persconferentie de ORTM (Office de 
Radiodiffusion et de Télévision du Mali) te woord. Bij het ter perse gaan van HD was het kampioenschap nog in volle gang.

persconferenTie 
in BamaKo
persconferenTie 
in BamaKo

 Foto: oUmaR tHieRRo
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Op de vraag van de ver-
zorging enkele maanden 
geleden waar ze hem 
die dag een plezier mee 
konden doen, vertelde hij 
graag een partijtje te  
willen dammen met ie-
mand met een behoorlijk 
niveau. Wekelijks speelt 
hij partijtjes met mede-
bewoners, maar op zijn 
verjaardag wilde hij wel 
eens een andere tegen-
stander. Het hoofd van de 
verzorging nam contact 
op met het bondsbureau 
en zo gebeurde het dat op 
14 mei, behalve de burge-
meester, ook voorzitter 
Johan Haijtink aanwezig 
was om de hoogbejaarde 
damliefhebber te felicite-
ren. Na de gebruikelijke 
toespraken moest er een 
partijtje worden gespeeld. 
Niet alleen de heer Brus, 
maar ook z’n dammaten 
genoten erg van de partij. 
De feestvreugde werd nog 
verhoogd toen na afloop 
bleek dat de jarige de 
partij had gewonnen!  
Volgend jaar moet de 
bond toch maar een ster-
kere speler afvaardigen.

104!Vrijdag 14 mei was het verzorgingshuis ‘t Hoge Veld in Aalten feestelijk versierd. Daar was alle 
reden toe, want de oudste bewoner, de heer Brus, vierde die dag zijn 104de verjaardag!
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n e D e r L a n D s  K a m p i o e n s c H a p

BaLjaKin op HerHaLing
nK dammen in emmen

DooR maRCel KosteRs

AlexAnder BAljAkin mAg zich nA een overtuigende demArrAge 
opnieuw een jAAr lAng nederlAnds kAmpioen noemen 

Pl Naam KNDB rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 We Wi Re Ve Pt + -
1 AlexanderBaliakin GMI 1516 X 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 11 6 5 0 17 0 0
2 RoelBoomstra MI 1461 0 X 1 1 1+1 2 1 1 1 2 2 11 3 7 1 13 1 0
3 MartinDolfing MI 1509 1 1 X 1 1 2 1 1 1 2 1 1 11 2 9 0 13 0 0
4 PimMeurs MI 1484 1 1 1 X 1 1 2 1 1 2 1 1 11 2 9 0 13 0 0
5 KeesThijssen GMI 1520 1 1- 1 1 X 2 0 1+1 1 1 2 11 2 8 1 12 1 1
6 JasperLemmen MF 1423 0 1 0 1 0 X 2 1- 2 1 1 2 11 3 5 3 11 0 1
7 AukeScholma GMI 1476 1 0 1 0 2 0 X 1 2 1+1 1+ 11 2 6 3 10 2 0
8 PieterSteijlen MI 1392 0 1 1 1 1- 1+1 X 1 1 1 1+ 11 0 10 1 10 2 1
9 RonHeusdens GMI 1479 1 1 1 1 1 0 0 1 X 0 2 1+ 11 1 7 3 9 1 0
10 SvenWinkel MI 1452 0 1 0 0 1 1 1- 1 2 X 1 1 11 1 7 3 9 0 1
11 BoudewijnDerkx MI 1447 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 X 1 11 0 8 3 8 0 0
12 CorvanDusseldorp MI 1402 0 0 1 1 0 0 1- 1- 1- 1 1 X 11 0 7 4 7 0 3

Het bruggebouw van het gemeentehuis in emmen stond 
van 9 tot en met 17 april open voor alle damliefhebbers 
en toeschouwers van het nederlands Kampioenschap 
Dammen in emmen. 

De partijen waren zoals inmiddels gebruikelijk te volgen 
in het gemeentehuis, maar ook live via het internet. in 
en buiten het gemeentehuis zorgde de organisatie voor 
diverse promotie activiteiten.
zo organiseerde zij een massa-simultaan in winkelcen-
trum De Weiert, een jeugdtoernooi in het gemeentehuis, 
een demonstratie blinddammen voor de ingang van die-
renpark emmen, een schooldamtoernooi in het gemeen-
tehuis, een simultaan door ton sijbrands en dagelijkse 
explicaties door experts. Kers op de taart vormde het 
symposium “slim bewegen” in het gemeentehuis waarbij 
de verrassende overeenkomst tussen voetbal en dam-
men centraal stond. Prof. Dr. Chris Visscher vertelde over 
‘voetbal als denksport’ en Drs. bert Dollekamp vertelde 
over ‘abe lenstra als dammer’. Het complete elftal van 
FC emmen was aanwezig en schoof achter het dambord 
tegen de nK finalisten. Uit een stand, die Dollekamp en 
Visscher op het bord zetten, haalde FC emmen spits Ruud 
ter Heide feilloos de beste denkbare oplossing. „ze zijn 
klaar voor de wedstrijd tegen FC zwolle”, concludeerde 
Dollekamp.

Wethouder Bouke Arends van sport verricht de eerste 
zet voor Roel Boomstra in zijn partij tegen Martin 
Dolfing. Ondermeer Evert Develaar, Gerard Bruins, Pieter 
Steijlen, Johan Haijtink en Michel Stempfer kijken toe. 
Organisatie secretaris Harry de Groot gaat schuil achter 
het fototoestel. Achter De Groot staat Erik Bakker die 
alvast kwam kijken voor de organisatie van het NK 2011 
in Wapenveld. FOTO: JAN ANNINGA.

Volgens nK perschef Herm Jan brascamp „was het veront-
rustend voor zijn tegenstanders om te voelen, hoezeer de 
loop der dingen bepaald werd aan de overkant van het 
bord.” lokaal favoriet Roel boomstra uit emmen hield de 
arnhemse grootmeester aanvankelijk goed bij maar werd 
in het rechtstreekse duel door hem uitgeschakeld. De strijd 
om de tweede en derde plaats bleek al gauw spannen-
der en ging tussen het trio meurs – boomstra – Dolfing. 
Uiteindelijk zou boomstra (17!) op een sensationele tweede 
plaats eindigen en deelden meurs en Dolfing de derde 
plaats in afwachting van een barrage.
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H e a D e r

De twaalf finalisten en de arbiter op de foto. Voorste rij van links naar rechts: Pieter Steijlen, Alexander Baljakin en Roel Boomstra. Middelste rij 
van links naar rechts: Martin Dolfing, Boudewijn Derkx, Sven Winkel, Cor van Dusseldorp, Jasper Lemmen en Kees Thijssen. Achterste rij: Auke 
Scholma, Evert Davelaar (arbiter), Ron Heusdens en Pim Meurs. Foto: Peter Derkx.

met een welgemeend 
compliment aan de 
gemeente emmen en de 
nK organisatie nu over 
naar enkele (voor de 
lezer) licht verteerbare 
fragmenten:

Ronde 4. martin Dolfing – 
Kees Thijssen 1-1. 

zwart vervolgde hier met 
35.... 6-11 en de partij ein-
digde in een puntendeling. 
met 35.... 22-28!
(36. 42-38 is verhinderd 
door 28-33 en 9-13) en op 
de volgende zet 28-33 had 
zwart beslissend overwicht 
kunnen verkrijgen.

Ronde 6. Kees Thijssen – 
auke scholma 0-2

67...24-29? en wit gaat als-
nog met de volle buit aan 
de haal: 68. 48-26!

nK perschef Herm Jan 
brascamp: „een verbluf-
fende nederlaag van Kees 
thijssen was het tegen 
auke scholma. Voor de 
toeschouwer leek het, 
alsof thijssen zich niet 
wilde neerleggen bij een 
minremise. maar zo zat 
het niet. De kwestie was: 
hoe kom je op een nette 
manier een plus-minremise 
overeen? goede manieren 

bij een gewone remise 
zijn, dat de minder staande 
partij die niet hoort aan 
te bieden. Degene die 
naar winst streeft, ziet 
op een gegeven moment 
van zijn pogingen af en 
stelt remise voor. bij een 
plus-minremise is dat nog 
niet uitgekristalliseerd. is 
het correct als de mindere 
partij aangeeft, dat hij 
accoord gaat met een 
minremise? in een stand 
met verlieskansen niet, 
als de stelling “pot-remise 
is” wel, zou je denken. 
Dat is niet zo’n nuttige 
opmerking, is een drie om 
één pot-remise? in ieder 
geval: het was vanuit die 
overwegingen dat thijssen 
het aanbod van scholma 
afwachtte. scholma zweeg, 
omdat de voorsprong 
van drie schijven, hoewel 
onvermijdelijk, nog niet 
bereikt was. spraakverwar-
ring zonder woorden.”

Ronde 7. pim meurs – 
auke scholma 2-0. 

na 14....12-17? sloeg wit 
toe met 15.38-32 27x38 
16.37-32 38x27 17.33-28 en 
zwart geloofde het wel.

Ronde 10. roel Boomstra 
– auke scholma 2-0. 

na 34... 17-21 reageerde 
wit wonderschoon met 35. 
27-22! en zwart gaf op.

Alle partijen en meer zijn terug te vinden op 
http://nk2010.kndb.nl en http://toernooibase.kndb.nl.
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„Ik probeerde het psychologische plan te volgen waar 

Kees Thijssen vijf keer op rij kampioen mee is geworden. 

Het is een kwestie van steeds de beste zetten doen en het je 

tegenstander zo moeilijk mogelijk 

maken...”
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bij zijn nK-debuut in 2004 was alexander baljakin (49) 
meteen de favoriet, maar het duurde tot het nK 2009 
in Huissen voor hij zich in die rol bewees. Dit jaar won 
hij de titelstrijd in emmen met een ruime voorsprong 
op Roel boomstra (17) en schreef en passant de 
toernooien van salou en Praag op zijn naam. 

Voor de tweede keer Nederlands kampioen, hoe voelt 
dat?
Alexander Baljakin: „Goed. Het ging eenvoudiger dan 
de eerste keer. Ik speelde makkelijker en koos voor 
centrumspel. Ik denk dat ik met de ervaring van vorige 
jaren de juiste toernooistrategie heb gevonden.”

Op papier was je al jaren de sterkste speler. Steeds zat 
je er tegenaan, maar redde het niet. Wat maakte het 
verschil?
„Ik probeerde het psychologische plan te volgen 
waar Kees Thijssen vijf keer op rij kampioen mee is 
geworden. Het is een kwestie van steeds de beste 
zetten doen en het je tegenstander zo moeilijk 
mogelijk maken. Je moet scherp spelen en de ander 
gelegenheid geven om fouten te maken. Overigens 
was het ook prettig, in een toernooi met een nieuwe 
generatie spelers te dammen. Niemand speelde op 
remise tegen mij.”

Sinds je debuut in 1989 voor VBI Huissen (toen nog 
Heijting Huissen) in de KNDB competitie sta je altijd 
hoog op de topscorerlijst. Gebruik je daar dezelfde 
psychologie?
„Dit jaar speelde ik goed maar in 2008 en 2009 was 
mijn spel ook in de KNDB competitie niet geweldig. 
Ook hier was mijn psychologische insteek verkeerd. 
Ik heb daar lang met Rob Clerc over gepraat. Mijn 
probleem was dat ik dacht dat een partij altijd wel 
remise wordt. Het laatste jaar heb ik er hard aan 
gewerkt om dat niet te denken. En inderdaad ging het 
ook weer beter in de KNDB competitie. Ik voel minder 
druk op mij en kan rustig spelen.” 

Je schreef ooit, dat training weinig toegevoegde 
waarde heeft voor dammers die eenmaal de top  
hebben bereikt. Hoe verhoudt dat zich tot je  
trainingen met bondscoach Rob Clerc?
„Ik train nu meer dan ooit. Ik voel dat ik niet genoeg 
heb gespeeld de laatste jaren. Ik moet van elke stand 
weten wat de beste zet is. Ik heb een snelle speelstijl 
maar de laatste tijd gebruikte ik steeds meer tijd en 
gebeurde het regelmatig dat ik in standen niet wist 
wat ik moest doen. Met mijn speelstijl moet ik gevoel 
van standen hebben. Dus ik speel meer op het internet. 
Met name veel sneldammen is belangrijk, dan krijg 
ik meer gevoel van standen. Mijn speelnaam op het 
internet? Die vertel ik niet.”

Alexander, je bent een topdammer met een topsport 
A-status van NOC*NSF. Sinds 2008 heeft de KNDB 
dankzij het topcoach programma van NOC*NSF Rob 
Clerc als bondscoach in dienst. Eerder maakte je deel 
uit van het topsport programma van de voormalige 
Sovjet-Unie en later van dat van Wit-Rusland. Wat zijn 
de verschillen?
„Het niveau van het huidige KNDB topsport- en 

talentontwikkelingsprogramma is te vergelijken met 
dat van de toenmalige Sovjet-Unie. In Nederland 
krijgen de topsporters nu ook een stipendium, 
een omstandigheid die te vergelijken is met die 
in de voormalige Sovjet-Unie. In Rusland hebben 
topdammers het tegenwoordig veel moeilijker en 
moeten zij een persoonlijke sponsor zien te vinden. In 
Nederland is dammen dankzij de A-status mijn fulltime 
werk. Soms geef ik trainingen maar ik ben altijd bezig 
met mijn eigen spel want daarvoor word ik betaald.” 

Moeten we ons, met de veranderde situatie in de  
voormalige Sovjet-Unie, zorgen maken over de  
toekomst van het internationale topdammen? 
„Nee, ik denk dat dat meevalt. Er zijn veel nieuwe 
talenten met name in Nederland en in Rusland. De 
KNDB heeft een heel sterk ontwikkelingsprogramma 
voor talenten en ook in Rusland zijn er voldoende 
ontwikkel mogelijkheden want men is ook daar bereid 
in jeugd en in de toekomst te investeren.” 

Jeugdwereldkampioen Andrei Tolchikov uit Wit  
Rusland is zo’n talent. Is hij ook een toekomstige  
wereldkampioen bij de senioren?
„Dat is lastig te zeggen, maar ik denk het niet. Hij 
krijgt in Wit-Rusland onvoldoende gelegenheid 
om ervaring in het buitenland op te doen en meet 
zich niet genoeg met sterke tegenstanders. Tegen 
grootmeesters speelt hij enigszins passief. Of Roel 
Boomstra het tegen Tolchikov kan opnemen? Ja 
natuurlijk, dat is makkelijk. In Nederland heeft alleen 
Ton Sijbrands meer kennis in huis dan Roel. Ik weet 
natuurlijk veel maar ook ik verbaas me soms over wat 
Roel allemaal weet.” 

Alexander, heb je als dammer ook zwakke plekken?
„Ja natuurlijk. Strategie is mijn beste kant en tactiek - 
slagzetten en combinaties - mijn slechtste. Het is altijd 
moeilijk je zwakste kant te verbeteren, maar ik probeer 
er tijdens een partij veel aandacht aan te geven.”

Ton Sijbrands suggereerde in zijn rubriek in de 
Volkskrant dat hij je een belangrijk kanshebber voor 
de wereldtitel in 2011 acht. Hoe denk je daar zelf over 
en hoe bereid je je voor?
„Ik begrijp goed dat dit waarschijnlijk het laatste WK 
is waar ik nog voor de titel kan gaan. Ik moet gewoon 
goed spelen en niet denken aan het resultaat. Dat is 
mijn mentale voorbereiding.”

Baljakin over nieuwe opzet halve finale 
Kampioenschap van Nederland: „Ik begrijp de 
reden van de wijziging maar in toernooien met 
Zwitsers systeem zit altijd een toevalskans. Daarom 
verdient een opzet met een rond toernooi de 
voorkeur boven een opzet met Zwitsers systeem. 
Het Zwitsers systeem op rating bijvoorbeeld dat de 
Europese Dam Confederatie (EDC) hanteert is echt 
verschrikkelijk. Op het EK 2008 in Tallinn eindigde 
Watoetin toen op de vijfde plek zonder dat hij 
tegen de topspelers had gespeeld.”

Alexander 
Baljakin

• Geboren in Archangelsk 
(Rusland) op 8 april 1961 

• 1980 wereldkampioen 
junioren

• 1982 kampioen van de 
Sovjet-Unie (herhaald in 
1988 en 1989)

• 1985 winnaar Olympiade 
met het Sovjet-team 

• 1986 tweede plaats in 
het wereldkampioen-
schap in Groningen

• 1987 winnaar wereldbe-
ker met het Sovjetteam

• 1992 derde plaats in het 
wereldkampioenschap in 
Toulon

• 1993 landskampioen met 
Heijting Huissen (1998, 
2004 en in 2010 als VBI 
Huissen)

• 1994 derde plaats in het 
wereldkampioenschap in 
Den Haag

• 1996 winnaar van Grand-
masters ‘95 (winnaar 
in matches tegen Harm 
Wiersma, Bassirou Ba en 
Alexander Schwarzman)

• 1996 derde plaats in het 
wereldkampioenschap in 
Abidjan

• 1999 tweede plaats in 
het wereldkampioen-
schap rapid-dammen

• 2005 derde plaats 
wereldkampioenschap 
Amsterdam

• 2009 en 2010 Nederlands 
kampioen 

„ je zWaKsTe KanT VerBeTeren 
 is aLTijD moeiLijK”
Alexander Baljakin, tweevoudig Nederlands kampioen, is in de winning 
mood. Hoe verklaart hij zijn recente succesen?

teKst maRCel KosteRs

Foto PeteR DeRKX

a L e x a n D e r  B a L j a K i n
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D a m V a K a n T i e

Van De reDacTie
Kort voor het ter perse gaan van HD ontving de redactie een open brief van de Nederlandse 
topspelers aan bestuur en bondsraad. Deze brief wordt hier met een reactie van het bestuur 
integraal weergegeven. Zie de voorstellen en verslagen van de laatste bondsraadsvergaderingen 
op www.kndb.nl - ‘service’ > ‘downloads’ > ‘agenda’s, notulen en verslagen’ - voor de nieuwe 
opzet van de halve finales en de besluitvorming hierover.

Open BrIef TOpspelers AAn BesTuur en BOndsrAAd

Hervorming halve finale NK 
aanslag op topdammen
De Bondsraad heeft in maart besloten de halve finale 
NK te reorganiseren tot een Open, Zwitsers toernooi. 
Hoewel de volledige nationale damtop sterke bezwaren 
heeft tegen het nieuwe systeem, bleken Bondsraad en 
hoofdbestuur ongevoelig voor alle kritiek van de profes-
sionele dammers. In deze open brief lichten de topspelers 
toe hoe de procedure tot stand is gekomen en worden de 
inhoudelijke bezwaren toegelicht.
De nationale damtop kent, zoals de oplettende dammer 
niet zal zijn ontgaan, een uitstekende organisatiecultuur. 
Twee jaar geleden hebben de topdammers van Nederland 
hun 2 vertegenwoordigers gekozen: Sven Winkel & Jeroen 
van den Akker. Op hun initiatief is een overeenkomst 
gesloten tussen het hoofdbestuur van de KNDB en de 
topspelers, waarin de voorwaarden opgesteld zijn om 

de topsport op het dambord naar een hoger niveau te 
tillen. Dit tweetal maakt ook deel uit van de Commissie 
Topsport, die enkele malen per jaar vergadert over allerlei 
ontwikkelingen in de (inter)nationale damsport. In deze 
commissie zijn ook het bestuur, de technisch directeur 
(Johan Krajenbrink), de bondscoach (Rob Clerc) en de 
topvrouwen (Tanya Chub) vertegenwoordigd. 
Naast zitting in de Commissie Topsport hadden de 
topspelers officieel 2 stemmen in de Bondsraad (BR). De 
animo onder de toppers om zitting te nemen in de BR is 
echter beperkt, enerzijds omdat veel vergaderpunten in 
de BR buiten topsportbeleid vallen, anderzijds omdat zij 
menen met slechts 2/29 stemrecht onvoldoende invloed 
te kunnen uitoefenen op zaken die voor topsporters wel 
relevant zijn. De commissie (o.l.v. Theo van den Hoek) die 

de nieuwe BR structuur ontwierp, zag dit ook in: vanaf 
medio 2010 is in de BR geen plaats meer ingeruimd voor 
topspelers, hun belangen dienen voortaan via de Commis-
sie Topsport behartigd te worden.
Een jaar voor bovengenoemd Bondsraadbesluit werd de 
Commissie Topsport gepolst over het idee van een kwart-
finale NK. De topdammers namen een neutrale positie in, 
simpelweg omdat dit niveau buiten hun topsportkader 
valt. De zaak veranderde toen de Bondsraad dit idee be-
sloot om te vormen naar een voorstel voor de halve finale 
NK (HF). Alle leden van de Commissie Topsport waren 
massaal tegen, omdat een Open, Zwitsers toernooi de 
kans verkleint om de bezetting van het NK zo sterk moge-
lijk te krijgen. Bovendien vormt het systeem van 2 ronden 
op 1 dag in combinatie met aanzienlijke reistijden geen 
goede basis voor damwedstrijden op topniveau. Slechts de 
voorzitter (Theo van den Hoek) was voorstander, maar hij 
maakte dan ook deel uit van het drietal dat dit voorstel in 
opdracht van de Bondsraad had ontworpen!
De mogelijkheden voor de topspelers om de huidige 
opzet van de HF te behouden waren vervolgens beperkt. 
Wel hebben de topdammers hun bezwaren uitgebreid 
gecommuniceerd met hun BR-vertegenwoordiger Fred 
Ivens. Helaas besloot Fred tijdens de behandeling van dit 
voorstel om zijn provinciale belangen boven de topsport 
belangen te stellen. 
Als gevolg hiervan hebben de vertegenwoordigers van 
zowel de topsporters (Ivens) als de Commissie Topsport 
(Van den Hoek) de serieuze bezwaren van de topdam-
mers onvoldoende aan de BR overgebracht. Tot onze 
grote verbazing heeft de BR-vergadering vervolgens alle 

Wanneer: 6-14 augustus
Waarom Brunssum? Vorig jaar wilden we een zomertoernooi spelen, 
maar tijdens de meeste toernooien waren we nog op zomervakantie. Dus 
toen dachten we: dan gaan we naar brunssum. We hadden ook al van 
veel vrienden gehoord dat het een gezellig toernooi is.
reis en verblijf: onze ouders brengen ons naar de camping en we  
hebben geregeld dat we met iemand van de camping elke dag mee  
kunnen rijden naar de damzaal.
ervaring: maaike heeft een keer aan het toernooi in Praag meegedaan 
en we zijn samen in 2008 naar het eK vrouwen in tallinn geweest en we 

Wanneer: 19-28 juli. 
Waarom sint petersburg? sint Petersburg is een mooie 
stad met een rijke historie en het is er heel leuk vertoeven. 
Het centrum zit vol gezellige terrasjes, restaurants en leuke 
uitgaansgelegenheden. als je naast het dammen cultureel 
iets wilt zien kom je in sint-Petersburg aan je trekken. in 
dezelfde ruimte wordt ook een toernooi op het 64 velden 
bord gehouden, het zogenaamde Russisch dammen. Deze 
twee toernooien samen maken een druk bezet geheel en de 
sfeer is zeer aangenaam. De Russen komen aanvankelijk gere-
serveerd over, maar als het ijs gebroken is zijn ze over het 
algemeen erg vriendelijk.
reis en verblijf: We gaan met het vliegtuig en hebben een 
naast elkaar gelegen drie- en tweepersoonskamer apparte-
ment in het centrum van sint Petersburg, vlakbij de toernooi 
locatie.
ervaring: Veel open toernooien voor Frans, marcel, Fabian 
en Jaap. ton staat bekend om zijn jaarlijkse tweekamp met 
de Haarlemse dammer Jos van marrelo. Dit jaar heeft hij deze 
tweekamp glansrijk gewonnen waardoor we veel van hem 
verwachten!

frans elzenga (62, Haar-lem), Marcel Monteba (36, Veenendaal), fabian snijder (37, Haarlem) en Jaap Vink (42, Veenen-daal) leerden elkaar in Salou kennen. In Praag kwamen ze elkaar weer tegen en in de daaropvol-gende toernooien trokken ze in verschillende samen-stellingen met elkaar op. Dit jaar doen ze met hun nieuw troef Ton Smit (65, Haarlem) mee aan het Witte Nachten Toernooi in Sint Petersburg.

Maaike Kamer (16) en Katinka Blanken (16) uit Reeuwijk kenden 

elkaar van gezicht en werden via schooldammen en hun club DEZ 

Reeuwijk vrienden. Dit jaar doen ze voor de tweede keer mee aan 

het Brunssum Open Damtoernooi.

De damvakantie van...

De damvakantie van...

hebben ook aan veel 
nK’s meegedaan.
Toernooidoelstelling: 
een leuk, leerzaam 
toernooi en een beetje 
in het midden eindigen.
Voorbereiding: op va-
kantie met onze ouders 
en relaxen haha!
Damattributen: Dam-
bord.
Thuisfront: blijft  
lekker thuis en we  
bellen een keertje  
halverwege de week 
ofzo.
en volgend jaar? 
gaan we zeker weer.
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Wanneer: 17-24 juli 
Waarom Den Haag? stijn: 
Drie jaar geleden mocht ik 
deelnemen in de categorie van 
de Hopes op het eK in sint Pe-
tersburg en het was dus nodig 
om meer ervaring te krijgen in 
het spelen van lange partijen. 
onze trainer Johan Demasure 
is hoofdscheidsrechter op het 
toernooi van Den Haag en nam 
mij en bert Deneef daarom 
mee naar Den Haag. Dit jaar 
is het toernooi van Den Haag 
een goede voorbereiding voor 
het eK in Polen. We leren veel 
bij doordat we de partijen 
nadien analyseren. We zien 
er ook grootmeesters spelen. 
Vorig jaar hebben we hand-
tekeningen verzameld. Voor 
ons is Den Haag veel meer dan 
dammen alleen. We komen elk 
jaar terug voor de sfeer. 

reis en verblijf: We gaan met 
de auto en we verblijven tot nu 
toe altijd bij hetzelfde gastge-
zin: Connie en Jan Kok. Dit zijn 
fantastische mensen. als we na 
een week weer naar huis gaan, 
gebruiken we woorden zoals 
‘nou’ en ‘leuk’ als echte neder-
landers. We genieten ook van 
een aantal dingen die we bij 
ons thuis minder terugvinden 
zoals de nederlandse 
krentenbollen: lekker. 
ervaring: Wouter: Het bel-
gisch kampioenschap voor de 
jeugd duurt vijf dagen. Vorig 
jaar was ik op het eK in Hijken. 
stijn: ik deed ook al mee aan 
het Frans Kampioenschap in 
lannion, dat ligt in bretagne. 
Vorig jaar mocht ik ook mee-
doen aan het eK in Hijken en 
het WK in Korbach. Dit jaar 

deed ik mee aan het bK (voor 
volwassenen) in oteppe. 
Toernooidoelstelling: ons 
doel is bijleren en lange  
partijen spelen. 
Voorbereiding: We spelen 
thuis wat partijen en gaan 
op zaterdag naar de damclub 
of doen mee aan de Franse 
competitie. eind juni is ook het 
toernooi van onze club WDC 
Heule namelijk de Flanders Cup.
Damattributen: een klein 
dambordje. 
Thuisfront: mama en papa 
komen waarschijnlijk de eerste 
dag eens kijken. We sturen ze 
de rest van de week berichtjes 
via het internet.
en volgend jaar? als het 
toernooi doorgaat zullen we er 
graag weer bij zijn. 

nadelen zoals geformuleerd door Johan Krajenbrink (en 
ondersteund door alle topspelers en vele HF-spelers!) aan 
de kant geschoven. Zaterdag 12 juni hebben de topspe-
lers, de technisch directeur en de bondscoach nogmaals 
gepoogd om de inhoudelijke nadelen van het nieuwe 
voorstel aan de Bondsraad duidelijk te maken. Helaas 
werd deze discussie al bij voorbaat afgekapt, en werd ons 
slechts een formeel spreekmoment gegund. De huidige 
organisatiecultuur binnen de KNDB, waarbinnen letterlijk 
alle professionele dammers geen enkel formeel recht meer 
hebben, doet ’t ergste vrezen voor de toekomst van het 
topdammen in Nederland.
In de ogen van de topdammers vormt een Zwitserse HF, 
gedreven door vernieuwingsdrang, de “oplossing” voor 
een niet-bestaand probleem. Een veel gehoord argument 
is dat de nieuwe opzet zou zorgen voor een sterkere 
bezetting van de halve finale. Natuurlijk kunnen er meer 
sterke spelers deelnemen als het deelnemeraantal verdrie-
voudigd (!) wordt. Men vergeet echter, dat dit argument 
geen doel mag zijn: de HF is geen toernooi voor de 
breedtesport, maar puur bedoeld als kwalificatietoernooi 
om de sterkste spelers in de finale te krijgen! De beschei-
den financiële winst die men met het nieuwe systeem 
verwacht te behalen, mag gezien het topsportbelang geen 
doorslaggevende rol spelen. Het juiste perspectief in dit 
boekhoudkundige plaatje onstaat als men ook de aanzien-
lijke bedragen beschouwt die KNDB en NOC*NSF in het 
topdammen steekt. Indien noodzakelijk kan natuurlijk elk 
systeem (ook de oorspronkelijke opzet!) budget-neutraal 
georganiseerd worden.
In een systeem met 4 regionale groepen is de kans 

groot dat na een Zwitsers toernooi met dubbelrondige 
speeldagen niet de 8 sterkste spelers komen bovendrijven. 
Hoewel het oude systeem wellicht enkele kleinere nadelen 
bevatte, zal niemand ontkennen dat dit toernooi uitste-
kend functioneerde: de NK finale was de laatste jaren 
zonder uitzondering ijzersterk bezet! Voor de toppers, die 
professioneel met hun sport bezig zijn, is dit cruciaal: zij 
kunnen zich de loterij van het nieuwe systeem simpelweg 
niet veroorloven! Als de KNDB haar drang naar de interna-
tionale wedstrijdtop serieus neemt, zijn 2 zaken cruciaal: 
een professionele topsport beoefening en rechtvaardige 
kwalificatiewedstrijden! 
De meerderheid in de Commissie Topsport (incl. technisch 
directeur & bondscoach!) had als tegenvoorstel gefor-
muleerd om in de opzet van 4 groepen van 8 deelnemers 
slechts de 13 provinciale kampioenen een startbewijs 
te geven. Samen met de 9 terugvallers uit het NK, de 
junioren- en vrouwen kampioen zouden er dan nog 8 
keuzeplaatsen vergeven kunnen worden aan (provinci-
ale) toppers. Dit is dan ook het concrete voorstel dat de 
topspelers aan de Bondsraad willen voorleggen!
De topdammers achten het van groot belang dat in de 
toekomst de Commissie Topsport en de vertegenwoor-
digers van de topspelers in een eerdere fase worden 
betrokken bij voorstellen die de topsport betreft dan thans 
het geval is. Dit wordt zelfs nog belangrijker in de nieuwe 
situatie, waarin de topspelers geen enkel stemrecht meer 
hebben in de BR. De waarde van de stem van de Commis-
sie Topsport en de topspelers dient daarbij een zwaarder 
karakter te krijgen indien dammen als topsport een 
serieuze kans wil krijgen.

De eerste reactie van veel topdammers op de nieuwe HF 
opzet, was dat zij zowel de HF als het NK in 2011 zouden 
boycotten. Wij hopen natuurlijk dat ’t niet zo ver zal 
komen. De HF is geen breedtetoernooi, en niet bedoeld 
voor provinciale subtoppers die “wel eens een gokje wil-
len wagen”. De halve finale NK is een cruciaal onderdeel 
van het topsportdammen en heeft als primaire doel om de 
sterkste spelers in de jaarlijkse finale te laten uitkomen! 
Via deze open brief roepen de topspelers het bestuur en 
de Bondsraad op om na te denken of de huidige werk-
wijze strookt met hun eigen beleidsplan om tot de top-3 
van de wereld te willen behoren.

Namens de topspelers,
Sven Winkel & Jeroen van den Akke

reacTie KnDB BesTuur 
over de nieuwe opzet van de halve finales, die 
in januari-maart 2011 voor het eerst gehouden 
zullen worden, leest u meer in ‘Het Dam-
spel’ van september. naar aanleiding van de 
kritische geluiden van de topspelers heeft de 
bondsraad in juli besloten om de nieuwe opzet 
volgend jaar na afloop goed te evalueren.

reacTie ex-BonDsraaDsLiD freD iVens 
ik vind de zinsnede dat ‘Fred zijn provinciale 
belang en boven de topsportbelangen stelt’ 
nogal suggestief. mijn beslissing is uiteindelijk 
gebaseerd op ‘de totale damsportbelangen’ en 
die zijn in mijn optiek breder dan de topsport-
belangen.

Broers stijn (13) 
en Wouter (10) 
Kindt uit Heule, 
België doen mee 
aan The Hague 
Open 2010. 
Behalve dammen 
deden ze samen 
aan voetbal en 
judo. Nu spelen 
ze allebei  
badminton.

Toernooidoelstelling: er een gezellig 
toernooi van maken met mooie partijen.
Voorbereiding: in maart hebben 
we elkaar weer ontmoet tijdens het 
Haarlemse Joop meure toernooi. naast 
het dammen hebben we tot in de late 
uurtjes leuke herinneringen opgehaald 
en over de voorbereiding op het aan-
komende toernooi gesproken.
Damattributen: een dambord en 
schijven voor in het appartement en een 
zakdambordje voor op een terras.
Thuisfront: leeft met ons mee en Frans 
is na twaalf dagen altijd erg blij om zijn 
poes weer terug te zien.
en volgend jaar? Dat gaan we vast in 
sint Petersburg bespreken. alle opties 
liggen nog open.

De damvakantie van...



Pagina 12 Het DamsPel < JUni 2010 >

De VerzucHTing 
Van een misKenD genie

i V e n s

ik moest hieraan terugdenken toen ik de damrubriek 
van Harm Wiersma van 12 december in De telegraaf las. 
Het gaat over de film ‘sijbrands dammer met alle gevol-
gen van dien’. Harm voelt zich tekort gedaan en laat dat 
overduidelijk merken ook. Voordat ik hier nader op inga: 
in de jaren zeventig ben ik met RDg onder aanvoering 
van speler/trainer ton sijbrands vijf keer landskampioen 
geworden. mede door zijn invloed is mijn liefde voor het 
spel onvoorwaardelijk geworden en heb ik geleerd na 
afloop van mijn partijen altijd naar – voorzover mogelijk 
– de absolute waarheid te zoeken, of dat nu in mijn 
voor- of nadeel uitpakt, zeg maar: Het spel gaat altijd 
boven het ego, zoiets. zeker ton doet daarin geen con-
cessie als zeer principieel mens en maakt het zichzelf en 
ook zijn omgeving daarmee niet altijd even eenvoudig.
mijn contacten met Harm Wiersma zijn minder intensief 
geweest. ik heb wel eens aan een (trainings)toernooi 
in tivoli (leeuwarden) deelgenomen, samen met de 
piepjonge Harm en logeerde bij de familie Wiersma 
thuis. ook hebben we samen een redelijk aantal altijd 
wel interessante partijen gespeeld waar ik - ongeacht de 
uitslag - met plezier aan terugdenk. Verder was Harm 
voor mij de man boordevol ideeën: damtoernooien als 
zesdaagse circussen, rondvaarten op de Friese meren 
met een fakir, boerenkool-met-worst en een dam- en 
schaaksimultaan. ik noemde hem in die tijd ‘een lieflijk 
warhoofd’, eerder een geuzennaam dan een negatieve 
kwalificatie. nog later begon hij de gevestigde damorde 
te bestoken met een bombardement aan alternatieven 
om het damspel - in zijn optiek - wereldwijd attractiever 
en daardoor dus ook toegankelijker te maken. en met 
zijn rubrieken en toernooiverslagen in De telegraaf kun 
je als organisator goede sier maken want hij noemt niet 
alleen de hoofdsponsors maar vaak nog de subsponsors 
ook. intussen blijven zijn partijen om van te smullen, er 
gebeurt altijd wel ‘wat’.

Frustratie
Harm en ton, ton en Harm, twee volkomen authen-
tieke onvergelijkbare grootheden dus. met ook twee 
volkomen tegenovergestelde karakters. zo ontleent 
ton weinig tot geen status aan wat hij in het verleden 
als dammer heeft gepresteerd terwijl Harm nooit heeft 
gekregen waarvan hij vindt dat hem dat als (oud-)
wereldkampioen toekomt. De frustratie daarover druipt 
in elk geval af van de damrubriek van 12 december. 
Harm heeft het over „mensen die sijbrands de hemel in 
prijzen” en voelt zich vervolgens een alinea lang tekort 
gedaan.
Wiersma: „in de documentaire wordt eenmaal mijn 
naam genoemd in een kwestie rond het al dan niet 
geven van ‘geheime varianten’ aan zijn toenmalige 
opponent (andreiko). Het is meer dan teleurstellend 
dat dit fabeltje – mogelijk door andreiko’s secondant 

Koeperman in de wereld gebracht – in de documentaire 
niet wordt ontzenuwd. onze aankomende jubilaris 
(sijbrands) werd daar schijnbaar door van zijn à propos 
gebracht en dat is 36 jaar later de enige vermelding 
die mij wordt gegund in een documentaire over zijn 
damcarrière.” 
Volgens mij ging het - zoals Harm terecht schrijft - toch 
echt over een documentaire van een minuut of 56 over 
ton sijbrands en niet over Harm Wiersma.
Harm citeert een kwart rubriek lang een bevriend 
psychotherapeut en analytisch psycholoog (drs. engel 
Vrouwe) over sijbrands: (…) „er klinkt iets melancho-
lisch en depressiefs in zijn stem. De verzuchting van een 
miskend genie die ziet gebeuren dat zijn ware genie aan 
de vergetelheid prijsgegeven zal worden.”
en: „zijn vrienden noemen hem in het portret als 
dammer goddelijk. zijn opponenten komen opvallend 
genoeg niet aan het woord.”
„in onze beginjaren waren de verhoudingen vriend-
schappelijk en sportief. Desondanks kwam het nooit tot 
een echte robuuste krachtmeting. een gigantisch gemis-
te kans”, laat Wiersma als pragmaticus en tuk op pecu-
nia wat later de aap uit de mouw komen. zelf openbaart 
hij fijntjes dat zijn leitmotiv als dammer „een leven lang 
damplezier” is, een powerpointpresentatie die als onder-
deel van optredens kan worden geboekt. Hierna volgt 
de bekende overwinning uit 1966 van de 13-jarige Harm 
op de 16-jarige tonny want een overwinning geeft uiter-
aard meer spelplezier dan een nederlaag.
Wellicht dat Harm nóg meer spelplezier zal krijgen als 
hij ‘wat’ met zijn frustratie(s) en niet echt te verbergen 
jaloezie kan doen. ben eerlijk gezegd zeer benieuwd 
wat voor analyse engel Vrouwe op hem zal loslaten… ik 
heb als amateur-psycholoog-van-de-koude-grond al een 
tipje van de sluier opgelicht.

Match
ook ik betreur het trouwens dat de match sijbrands-
Wiersma c.q. Wiersma-sijbrands nooit ten doop is 
gehouden. zoals ik het eveneens een gemiste kans vind 
dat er nooit een match Wiersma-ivens c.q. ivens-Wiersma 
van de grond is gekomen. zelf ben ik nog steeds bereid 
een match van tien partijen tegen hem te spelen. m’n 
enige voorwaarde is dat er een bedrag van minimaal 
5000 euro tegenover staat dat aan een nader te bepalen 
goed doel (nee, dat ben ik niet zelf) zal worden overge-
maakt. Dat ik bepaald niet kansloos ben blijkt wel uit de 
volgende partij die mij m’n hele verdere leven dample-
zier heeft bezorgd. ik haalde daarmee zelfs de lande-
lijke pers want het was de eerste nederlaag van Harm 
in de clubcompetitie in zeventien jaar. De kwalificaties 
‘Regelrechte sensatie’, ‘Volkomen verdiend’ en ‘grootse 
en gedenkwaardige partij’ zijn – uiteraard – van ton 
sijbrands.

In de jaren zeventig had ik een vriendenkring die in december geen kerstboom in de huiskamer 
zette. Dat hoorde niet. Ook was het not done om te lachen om de grappen van André van Duin 
maar juist bon ton om een bewonderaar te zijn van Herman van Veen. Ik - toen al eigenwijs - zette 
wél een kerstboom neer en was een fan van Herman zonder André te versmaden. Ach, in feite was 
de vriendenkring links precies het omgekeerde van wat zij rechts verweet maar ja, het verstand 
komt met de jaren…

„Er klinkt iets  
melancholisch en  
depressiefs in zijn stem. 
De verzuchting van een 
miskend genie die ziet  
gebeuren dat zijn ware 
genie aan de vergetelheid 
prijsgegeven zal  
worden.”
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RDG-Huizum 1967. Aan het eerste bord moet ik in remise berusten tegen de veertienjarige Harm Wiersma. Mijn vader Aad - met Sjoerd Visser als 
opponent - ziet de bui al hangen. Daarnaast Philip Ham tegen Anton Schotanus en het hoofd van mijn helaas veel te vroeg gestopte plaatsgenoot 
Dirk Boom, bekend van het Boom-mozaïek.

1. 32-28 20-25 2. 37-32 
15-20 3. 41-37 10-15 4. 46-
41 5-10 5. 31-27 19-23 6. 
28x19 14x23 7. 36-31 13-
19 8. 33-28 17-22 9. 28x17 
11x22 10. 38-33 10-14 11. 
33-28 22x33 12. 39x28 20-
24 13. 41-36 14-20 14. 44-
39 9-13 15. 43-38 4-9 16. 
49-43 7-11 17. 50-44 9-14 
18. 34-30 25x34 19. 39x30 
12-17 20. 28-22 17x28 21. 
27-21 16x27 22. 31x33 11-
17 23. 33-28 1-7 24. 30-25 
8-12 25. 44-39 3-9 26. 39-
34 18-22 27. 34-30 22x33 
28. 38x18 12x23 29. 43-38 
13-18 30. 38-33 9-13 31. 
33-28 7-11 32. 48-43 2-7 
33. 37-31 17-21 34. 31-27 

21-26 35. 42-37 7-12 
(zie diagram 1)

36. 36-31 11-16 37. 47-41 
6-11 38. 41-36 11-17 39. 
40-34. 
Volgens mij bood Harm 

hier remise aan wat ik 
beleefd doch resoluut af-
sloeg. De clou was dat het 
geplande 43-38 hier faalde 
door 16-21 27x16 18-22 
38-33 24-29 33x24 22x33! 
24-29 40. 43-38 29x40 41. 
45x34 17-21 42. 27-22 
18x27 43. 31x22 12-18 
44. 22-17 21x12 45. 36-31 
20-24 46. 31-27 24-29 47. 
30-24 19x39 48. 28x17 
39-44 49. 27-22 18x27 50. 
32x21 16x27 51. 17-11 29-
34 52. 11-7 44-50 53. 7-2 
34-40 54. 35x44 50x31 55. 
2-16 27-32 56. 16x43 31-37 
57. 43-34 37-28 en „ivens 
liet terecht zijn tranen de 
vrije loop.”

tot slot: wat zou het toch 
geweldig zijn als de KnDb 
volgend jaar bij de viering 
van het eeuwfeest propa-
ganda zou kunnen maken 
met de twee grootste ico-
nen van de laatste decen-
nia, met de twee levende 
legenden ton sijbrands en 
Harm Wiersma (alfabeti-
sche volgorde). Dat lijkt 
me een film waard…

Wiersma-Ivens, RDG-Côte d’Or, 25-11-1989

Diagram 1
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ton sijBrAnds

p a r T i j
a n a L y s e

geladen stelling

in de vorige aflevering 
besprak ik het eerste 
gedeelte van mijn partij 
tegen Harry van der Vos-
sen uit de blindsimultaan 
van 24-26 september 
2009. in dat duel was na 
27 zetten (1.33-29 20-24 
2.29x20 15x24 3.32-28 17-
22 4.28x17 12x21 5.39-33 
7-12 6.44-39 21-26 7.31-27 
10-15 8.34-30 11-17 9.50-44 
1-7 10.30-25 18-23 11.37-
31 26x37 12.41x32 17-21 
13.46-41 13-18 14.41-37 
8-13 15.33-28 7-11 16.40-
34 14-20 17.25x14 9x20 
18.34-30 20-25 19.39-34 2-8 
20.38-33 4-9 21.44-40 11-17 
22.42-38 21-26 23.47-42 17-
22 24.28x17 12x21 25.33-28 
15-20 26.38-33 8-12 27.43-
38 3-8) de geladen stelling 
van het eerste diagram 
ontstaan.

Diagram 1

Vanuit deze stand ging het 
als volgt verder: 28.49-43
Vrijwel gedwongen. in 
elk geval was het voor 
28.34-29? 25x34! 29.27-22 
18x27 30.29x7 nog te vroeg 
vanwege het vernietigende 
30...34-39! gevolgd door 
31...8-12 +. 
28...5-10(!!)
Wellicht herinnert de lezer 
zich nog dat ik zwarts 
27ste zet (3-8) met een 
“?!” opsierde, omdat ik 
van 27...12-17! veel méér 
gevaar vond uitgaan. 
Hoewel dit laatste - zoals 
ik eveneens uitlegde - bij 
analyse blijkt mee te 
vallen, is het zeker dat 
27...3-8 niet zwarts beste 
zet was. maar waar Van 
der Vossen zo-even dus 
een onnauwkeurigheid(je) 
beging, speelt hij nu de 
enige zet die nìet ver-
liest! Dat klinkt misschien 

overdreven maar ìs het 
niet. zo waren zetten als 
28...9-14? of 28...6-11? 
niet eens ‘slecht’ geweest 
maar zelfs zonder meer 
verloren, omdat zwart na 
29.34-29! 23x34* 30.30x39 
niet meer tot 30...5-10?? 
komt vanwege de damzet 
31.28-23! enz. (ingeval 
van 28...9-14 29.34-29 
23x34 30.30x39 5-10 zou 
natuurlijk ook 31.39-34 an-
nex 34-30x29 ruimschoots 
voldoende zijn), terwijl 
30...18-23 uiteraard met 
het winnende 31.39-34! 
wordt beantwoord. en op 
28...12-17?, de zet die zo-
even nog een uitroepteken 
verdiende, had wit met 
29.37-31! 26x37 30.42x31 
beslissend voordeel naar 
zich toe getrokken. Het 
subtiele verschil met de 
situatie waarin 43 op 49 en 
8 nog op 3 stond (zie Het 
Damspel 2010-1) schuilt 
hìerin dat wit na 30...5-10 
de gelegenheid heeft de 
zet 31-26 uit te stellen ten 
gunste van de opmars 48-
42-37. men zie: 31.48-42!! 
(zonder de geringste vrees 
voor 31...21-26?? 32.27-21! 
+ of zelfs 32.27-22!! 26x39 
33.33x44! 18x27 34.32x5 
23x43 35.5x49 +) 31...10-
15 32.42-37! (dankzij het 
witte stuk op 31 kan zwart 
32...24-29?? 33.33x24 20x29 
nu niet doorzetten wegens 
34.27-22! en 36.32-27 
+) 32...9-14 (zie analyse-
diagram)

analyse-diagram 1

33.34-29! (verbreekt 
eerst de eigen opsluiting) 
33...23x34* 34.30x39 18-
23* 35.31-26! (om daarna 
pas de vijandelijke rechter-
vleugel in een opsluiting 
te nemen) 35...24-29* 
36.33x24 20x29 37.40-34! 
29x40 38.45x34! (van de 
diverse kansrijke plannen 
waarover wit beschikt, lijkt 
dit mij het meest overtui-
gende) en nu vier overzich-

telijke varianten:
1) 38...13-18 39.28-22! 

17x28 40.26x17 8-13* 
41.17-11! 6x17* 42.27-22 
18x27 43.32x12 +.

2) 38...8-12 39.39-33! 12-18 
40.33-29! 18-22 (40...25-
30 41.34x25 23x34 42.35-
30 +) 41.27x20 15x31 
42.36x27 +.

3) 38...15-20 39.38-33! 20-
24 40.43-38 8-12 41.35-
30! (een onvervalst offer 
van Dussaut!) 41...24x35 
42.33-29 +.

4) 38...14-20 39.38-33! 
20-24 40.43-38! 24-30 
41.35x24 19x30 42.28x19 
13x24 43.27-22! 17x28 
44.26x17 en na 44...30-35 
45.32x23 kan zwart het 
net zo goed opgeven.

De vrijwillig aangegane 
opsluiting van de rechter-
vleugel bracht dus, naast 
de haast vanzelfsprekende 
risico’s, eveneens goede 
praktische kansen met 
zich mee. maar nu mijn 
tegenstander hardnekkig 
weigert werkelijke fouten 
te maken, resteert mij geen 
andere keuze dan het met 
21.44-40 gestarte avontuur 
met de rechtervleugelop-
sluiting ook eigenhandig 
weer te beëindigen:
29.34-29 23x34 30.30x39 
10-15 31.39-34 24-30?!
Deze 2x2-ruil ligt natuurlijk 
voor de hand. maar 31...12-
17!? had ik beslist lastiger 
gevonden.
32.35x24 19x39 
33.33x44(!)
eindelijk kan wit op een 
weliswaar bescheiden, 
maar daarom niet minder 
duurzaam voordeel bogen.
33...20-24 34.43-39!?
laat positie- en combi-
natiespel hand in hand 
gaan...
34...9-14? (zie diagram)
Hoewel er inzake het 
partijslot - preciezer 
geformuleerd: de fase 
tussen de 40ste en de 53ste 
zet - nog talloze vragen 
onbeantwoord blijven, 
neem ik toch aan dat Van 
der Vossen de komende 
afwikkeling niet bewust 
heeft toegelaten. ten-
slotte biedt de tekstzet 
ten opzichte van 34...13-19 
niet of nauwelijks extra 
mogelijkheden - aan zwart 
althans...

Diagram 2

35.27-22!!?
na rijp beraad besluit wit 
te combineren naar een 
kansrijk, vermoedelijk ge-
wonnen dammeneindspel. 
maar als het al gewonnen 
is, betreft het in elk geval 
geen ruime winst. Daarom 
hield ik mij ook enige tijd 
bezig met het positionele 
vervolg 35.38-33!? 14-19 
36.42-38 18-23 37.40-35. 
en ik zou daar wellicht 
zelfs voor hebben gekozen 
wanneer ik tijdens de partij 
had gevonden wat ik pas 
bij analyse zou ontdekken, 
namelijk dat wit na 37...12-
18?! vrijwel geforceerd 
wint door niet 38.44-40 of 
38.28-22 maar 38.45-40!! te 
spelen. ik geef slechts twee 
varianten:
1) 38...8-12 39.40-34 12-17 

(dezelfde stelling kan 
ontstaan wanneer zwart 
met 37...12-17 in plaats 
van met 37...12-18 
begint) 40.48-42! 15-20 
41.36-31!! 17-22 (41...6-
11 42.44-40 +) 42.28x17 
21x12 43.27-22! 18x36 
44.33-29 24x33 45.38x9! 
12-17 (niet beter is 
45...26-31 46.37x26 36-41 
47.32-27!, bijvoorbeeld 
47...41-46 48.42-37!! 
46x21 49.26x8 +) 46.9-4 
26-31 47.37x26 36-41 
48.32-28! (nu zo) 48...17-
21 (zwart mocht niet on-
middellijk promoveren) 
49.26x17 en nu ofwel 
49...41-47 50.44-40(!!) 
47x11 51.39-33! 11x30 
52.35x13/15 +, ofwel 
49...41-46 50.34-30(!!) 
25x43 51.4-15 46x23 
52.15x12!, waarna zwart 
niet eens meer onge-
schonden de damlijn 
bereikt (52...43-48 53.12-
3 +).

2) 38...23-29 (dit lijkt 
nog net te kunnen; 
maar:) 39.28-23!! (tòch) 
39...19x28 40.32x3 21x45 
41.36-31!! (de inleiding 

tot een verborgen ver-
volgcombinatie die als 
de eigenlijke pointe van 
39.28-23 moet worden 
beschouwd) 41...29x38 
42.44-40! 45x34 43.48-
43! 38x49 44.31-27! 
49x21 45.37-31 26x37 
46.3x8! met winst na bij-
voorbeeld nog 46...15-20 
47.8-17 20-24 48.17-33.

35...18x27 36.36-31 
27x36 37.32-27 21x34 
38.40x7
Het gevorderde mid-
denspel is als het ware 
overgeslagen: vanuit een 
12x12-stand zijn de spelers 
regelrecht in het eindspel 
terechtgekomen!
38...8-12 39.7x18 26-31 
40.37x26 36-41 (zie 
diagram)

Diagram 3

41.18-12
misschien was de door 
de computer aanbevo-
len tussenzet 41.28-22!? 
inderdaad nog iets sterker 
geweest. in elk geval zou 
wit na 41...41-46 (41...41-
47? 42.22-17!! +) 42.18-12 
(ook 42.18-13 komt serieus 
in aanmerking) 42...46-19 
43.12-7 19-2 44.7-1 2-11 
45.22-18 11x50 46.18-13 
in zekere zin twee tempi 
hebben gewonnen ten 
opzichte van het partijver-
loop. in zekere zin, want 
de keerzijde is dat zwart 
met 46...50-11 ook zijn 
tweede schijf terugwint. 
maar tegelijkertijd twijfel 
ik er niet aan dat wit het 
4x4-dammeneindspel na 
47.13-8! 16-21 48.26x17 
11x47 49.8-2! met het no-
dige beleid moet kunnen 
winnen.
overigens moet wit ingeval 
van 41.28-22 wèl rekening 
houden met de mogelijk-
heid dat zwart een derde 
schijf in zijn dam investeert 
met 41...16-21 42.26x17 
41-47, om op 43.42-37 te 
vervolgen met 43...25-30. 
(niet echter 43...47-42? 
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Harry van der Vossen (lichte kleding) maakt een nog ontspannen praatje met Dieter van 
Gortel in de eerste nacht van de bijna 42 uur durende simultaan. Foto: Jacek Pawlicki.

wegens 44.44-39!! 42x43 
45.48x39 met een gewon-
nen 3x3-eindspel.) maar 
vermoedelijk komt de 
winst daarmee niet echt in 
gevaar. zo zou er kunnen 
volgen 44.44-39! (om schijf 
30 de pas af te snijden) 
44...47-29!!? [zonder vrees 
voor 45.45-40? 29x42 
46.48x37 30-35! 47.40-34 
15-20 48.22-18 20-24 49.18-
12/13 24-30! 50.34x25 
35-40 =!; en 45.18-13? zou 
eveneens slechts remise op-
leveren na 45...30-34!! (niet 
meteen 45...29-42? wegens 
46.22-18!! 42x43 47.48x39 
+) 46.39x30 29-42! 47.37-32 
42-26!; maar wit heeft 
beter:] 45.17-12! 6-11 
46.37-31! 30-34 (er dreigde 
damvangst met 47.18-13! 
en 48.22-18 +) 47.39x30 29-
33 48.22-17 11x13 49.12-7 
en het 5x3-eindspel levert 
geen problemen meer op.
41...41-47 42.42-37 47-24 
43.12-7 24-19(!)
alleen zo kan zwart zijn 
materiële achterstand van 
twee schijven halveren: 
onmiddellijk 43...19-2(?) 
44.7-1 2-11?? faalde op 
45.48-43! +.
44.37-32 19-2 45.7-1 2-11 
46.28-23 11x50 47.32-27!
Dit leek mij exacter dan 
47.23-18 50-11 48.32-27 
11-2 of 47.23-19 50-22; in 
beide gevallen zou wits 
voorste schijf met een ver-
velende blokkade worden 
geconfronteerd.
47...50-17(?) (zie diagram)
zwarts hardnekkigste 
verdediging bestond uit 
47...50-39. omdat 48.23-
19? faalt op 48...39-30! 
49.19-14 30-13!, had 
wit het in dat geval van 
48.23-18! moeten hebben. 
zowel na 48...39-22 49.18-
12 22x36 50.12-8 als na 
48...39-30 49.48-43! 30x48 
50.18-13 was er dan een 
5x5-eindspel ontstaan dat 
wit, dankzij het rijke bezit 
van twee dammen, moet 

kunnen winnen.
Diagram 4

48.23-19?
niet alleen Van der Vossen, 
ook ikzelf zie de enigszins 
geniepige damvangst 
48.26-21!! 17x26 49.27-21! 
over het hoofd, waarmee 
wit de partij vrijwel op slag 
had kunnen beslissen. nu 
kàn men - zo men wil - als 
verzachtende omstandig-
heid voor de zwartspeler 
aanvoeren dat deze naar 
alle waarschijnlijkheid 
tòch al verloren stond, 
zodat zijn fout niet heel 
veel meer uitmaakte 
voor de uitkomst van het 
duel. De misgreep van de 
witspeler daarentegen is 
van een ernstiger orde: 
het zou kunnen - latere 
en uitgebreidere analyses 
zullen daar uitsluitstel over 
moeten geven - dat 48.26-
21! niet alleen de meest 
efficiënte, maar zelfs de 
enige weg naar winst was!
48...16-21(!)
om het vijandelijke stuk op 
19 een halt toe te roepen 
moet zwart eerst weer - 
zij het zeer tijdelijk - een 
tweede schijf offeren, want 
direct 48...17-8?? faalde op 
49.45-40! +.
49.27x16 17-8 50.19-14 
8-3 51.26-21(!) 3x20(!) 
52.21-17(!) 20-3(!) 53.1-
12? (zie diagram 5)

op dit moment twijfelde ik 
er niet aan dat alles in orde 
was. tenslotte is wit, die 
bovendien nog steeds een 
schijf vóór staat, niet meer 
goed van tweede dam 

(16-11-7) af te houden. 
afgezien van de medede-
ling dat zwart besloten 
had het op te geven (wat 
mij óók een reële moge-
lijkheid leek), verwachtte 
ik hooguit nog 53...25-30 
54.16-11 30-34 55.12x40 
3x26 56.11-7 6-11 57.7x16 
26-17 (58.40-29 enz.). maar 
over de 4x2 die dan zou 
ontstaan, maakte ik mij 
geen moment zorgen: ik 
herinnerde mij maar al 
te goed hoe ik hetzelfde 
dammeneindspel (het 
enige, in feite verwaarloos-
bare verschil was dat 45 
toen al op 25 stond) zo’n 
veertig jaar geleden in een 
toernooipartij al eens in 
winst had omgezet!
De stand blijkt echter een 
levensgrote verrassing te 
bevatten. in werkelijkheid 
namelijk beschikt zwart na 
de tekstzet over een ge-
forceerde remise! Daarom 
had wit - in analytische 
zin althans - beter 53.16-
11! 3x26 54.11-7 kunnen 
doen. maar de vraag of hij 
in dat geval wèl gewon-
nen had gestaan, durf ik 
ruim een half jaar na dato 
nog steeds niet met een 
volmondig ja of nee te 
beantwoorden. Dat wil 
zeggen: het lijkt mij zeker 
dat zwart er met 54...6-
11(?) 55.7x16 26-17 nìet 
komt, omdat hij na 56.1-6! 
schijf 16 alsnog naar dam 
zal moeten laten gaan 
(bijvoorbeeld 56...17-12 
57.6-39! of 56...17-8 57.6-
39! 8-2 58.39-34! enz.). 

en bij een passief verweer 
(bijvoorbeeld 54...26-37?! 
55.7-2) zie ik wit het 4x4-
eindspel eveneens winnen, 
zoals men zich nog van de 
aantekening bij de 41ste 
zet zal herinneren. Daaren-
tegen heb en houd ik mijn 
twijfels over de situatie na 
54...25-30(!) 55.7-2 30-35. ik 
vermoed dat wit moet kun-
nen winnen, maar ik zou 
momenteel werkelijk niet 
weten hoe ik zekerheid 
daaromtrent zou moeten 
krijgen: de geraadpleegde 
computerprogramma’s 
vervallen vaak in eindeloos 
‘molenwieken’ met de 
dammen!
53...3-9??
Dit was de derde moge-
lijkheid waarmee ik in de 
stand na 53.1-12 rekening 
hield: zwart verhindert 
54.16-11? door het char-
mante dam-offer 54...9-
22!! =. maar dat is dan ook 
de enige verdienste van de 
tekstzet, die immers faalt 
op een simpele dammen-
ruil.
De zwarte stelling was ech-
ter nog te houden door het 
vijandelijke stuk op 16 ‘ge-
woon’ te laten promoveren 
en zèlf de schijven 25 en 15 
naar de velden 35 en 30 te 
dirigeren! men zie: 53...25-
30!! 54.16-11 30-35!! (een 
verbluffend idee, dat zijn 
welslagen uitsluitend 
dankt aan de achilleshiel 
in de witte stand, te weten 
het randstuk op 45) 55.11-7 
15-20!! (zonder vrees voor 
56.12-29 3x26! 57.29x15 
6-11! 58.7x16 26-12 en 
59...35-40 =) 56.7-1 20-24!! 
(veel actiever - en derhalve 
veiliger - dan 56...20-25?! 
57.12-34 3x26* 58.34-39) 
57.1-7 (direct 57.12-18/34 
is relatief beter maar wint 
evenmin) 57...24-30! (zie 
analyse-diagram 2).

Het kunstwerk (waarom 
zou men daar alleen bij 

een geforceerde winst 
mogen spreken en niet bij 
een remise-forcing?) is vol-
tooid. De dreiging 58...30-
34 = verplicht tot 58.12-
18/29 3x26!, maar ook dan 
heeft wit onvoldoende tijd 
om zijn beide dammen aan 
afruil (59...30-34 =) te ont-
trekken!
overigens wil ik er, ter 
afsluiting van dit fragment, 
nog even op wijzen dat 
zwart bij de uitvoering van 
zijn stoutmoedige plan de 
accuratesse niet uit het 
oog mag verliezen. gesteld 
namelijk dat hij na 53...25-
30 54.16-11 in plaats van 
54...30-35 eerst 54...15-20 
zou willen spelen. Daar is 
op zich nog niets mis mee. 
maar in dat geval komt het 
er na 55.11-7 wèl op aan. 
zo zou 55...20-25?? weinig 
minder dan een blunder 
zijn wegens 56.7-2! +.
maar dat niet alleen. ook 
55...20-24? zou hoogst in-
correct zijn, omdat wit niet 
56.7-1? maar 56.45-40!! 
doet. er volgt dan namelijk 
56...30-35 (al het andere, 
inclusief 56...6-11 57.7x16 
30-35 58.40-34, verliest 
eveneens) 57.12-23!! (al-
leen zo) 57...35x44 58.7-2 
(nu pas) 58...3x26 59.2x49 
en wit wint door oppositie 
na 59...26-17/3 60.49-21! 
17/3x26 61.23-37 26x42 
62.48x37 +.
54.12-18!
De ontnuchtering. na nog 
54...9x11 55.16x7 gaf 
zwart het op.

Diagram 5 analyse-diagram 2
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Lang aangekondigd, 
nu eindelijk verschenen:

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

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

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

Ton Sijbrands’ 
Henk Smit, 

mijn leermeester 
en inspirator

door (e 20,- + e 4,50 verzend-
kosten ) e 24,50 over te maken 
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V a n  H e T  B e s T u u r

uiTsLag BonDsraaDsVerKiezingen
zaterdag 12 juni werd de KnDb bondsraad-nieuwe-stijl 
in Rheden geïnstalleerd. De hervorming van de bonds-
raad komt voort uit de in november 2009 aangenomen 
statutenwijziging. belangrijke veranderingen zijn de 
afschaffing van de kiesdeler, de fixatie van het maximum 
aantal bondsraadsleden en de afschaffing van zetels voor 
bijzondere bonden en topsporters. De topsporters zijn 
nu in de commissie topsport vertegenwoordigd. iedere 
provinciale bond mag een vertegenwoordiger in de 
bondsraad aanwijzen en daarna kunnen de resterende 
zetels tot een maximum van 21 worden aangevuld met 
verkiezingen onder de leden van de KnDb. Dit jaar waren 
er zes kandidaten voor de vrije zetels zodat de nieuwe 
bondsraad 19 leden telt.

Namens de provinciale bonden:
groningen - s. buurke
Friesland - J. bosselaar
Drenthe - l. brink
overijssel - g. schuurman
gelderland - e. van de Weerdhof
Utrecht - H. Vredeveldt
noord-Holland - J.m.H.C. Vermeulen
West-Holland - g. van den berg
midden-Holland - m. Kromhout
zuid-Holland zuid - a.P. de Hek
zeeland - a. Kammeraat
noord-brabant - P. arts
limburg - H.D. Van gortel

Gekozen: P. Wijn, F. de Jonge, K. de Jonge, C. langeveld, 
D. van os, J. linssen

promoTieprijs 2009 

Voorzitter Johan Haijtink reikte de KnDb promotieprijs 2009 
tijdens de bondsraadsvergadering uit aan Hans en elly de 
Knikker ter gelegenheid van hun afscheid van jeugdwebsite 
www.damz.nl. behalve bedenker en beheerder van het Damz! 
concept en de website damz.nl waren of zijn Hans en elly 
regiocoördinator, jeugdleider, webmaster en perschef World 
mind sports games, vormgever van Het Damspel, organisator 
van het vernieuwende gouds beleg koppeltoernooi, vormge-
ver van de KnDb en andere damwebsites, bedenker van de 
jaarlijkse Damz! uitgave en nog vele andere marketing- com-
municatie- en jeugdinitiatieven die een belangrijke bijdrage 
leverden en leveren aan de promotie van de damsport.

BonDsDirecTeur THeo sToVerincK VerTroKKen

Per 7 mei jl. is bondsdirecteur theo stoverinck bij de KnDb 
vertrokken. De functie wordt tijdelijk waargenomen door 
Johan Haijtink. 

oVerLeDenen

Het bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlijden 
van: J. schotanus, tog eastermar; P. toornstra, Fortuin Dok-
kum; H. van nieuwamerongen, WsDV Wageningen; J. Koele-
mij, DDD alkmaar; t. Postma, nDg nieuwegein; a.m. de Rooij, 
Dez Woudrichem; W. nicolai, Fortuin Dokkum; J. smits, UDC 
Ulft; J. Jansen, DaWo Woudenberg.

zouTeLanDe sTriKT nK VrouWen
op 28 april bezegelden het beach hotel, de stichting Damevenementen 
zeeland en de KnDb de organisatie van het nK Vrouwen 2010, 2011 en 
2012 in zoutelande. op de foto ondertekent stichtingsvoorzitter aart Wal-
raven het contract onder toeziend oog van Pacal van’t Westende, eigenaar 
van het beach hotel (links), KnDb bestuurslid persoonlijke wedstrijden 
evert Davelaar en KnDb voorzitter Johan Haijtink (uiterst rechts). Haijtink: 
„De KnDb is verguld met het beach Hotel en de stichting zoutelande als 
gastheren van het nK Vrouwen 2010, 2011 en 2012. Keer op keer bewijzen 
zij, garant te staan voor een uitstekende organisatie.” De KnDb verzorgt 
naast een financiële bijdrage de toernooi website met live uitzending via 
Dgt elektronische damborden.

Foto: aD boUWens.

Dammen meT Dj jorDy

zaterdagavond 8 mei dansten de schijven over de borden 
bij Dez Reeuwijk, want maaike Kamer en Katinka blanken 
organiseerden als voorproefje op de zomer een heus discodam-
toernooi met DJ Jordy. Richard Kromhout uit Rijnsburg wist anton 
Kosior en mari Dame onder zich te houden en ging aan de haal met 
de overwinning. als het aan de 28 deelnemers ligt, komt er volgend 
jaar een nieuwe editie. Dit letterlijk flitsende toernooi werd mede 
mogelijk gemaakt door a. blanken klussen, edelcactus, 4 Construct, 
dj John Vermeent en Hans en elly de Knikker.
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een KorTe paraDe 
Van nieuW eigen WerK - 1

Diagram 1
J. Bastiaannet, Amsterdam
revisie inzending PWCE 1

ter opening een 4x4-schij-
veneindspel waarvan de 
winstvoering is gebaseerd 
op diverse fraaie finesses:
1.9-4! 27-31
na 1…27-32 2.4-10 32x23 
3.10x41 34-40 4.41-28 (ook 
4.43-39 +) wint wit zoals hij 
wil. en laat zwart zomaar 
twee schijven slaan, dan 
gaat hij bij vlekkeloos spel 
van wit al even kansloos 
verliezen. 
2.4x36 34-40
andere zetten komen hier 
nauwelijks in aanmerking. 
zo verliest 2…37-42 op slag 
na 3.43-38, is er na 2…34-
39 3.43x34 37-42 4.34-30! 
42-48 5.30-25! geen serieus 
tegenspel meer en kan wit 
na 2…21-26 3.36-31! 34-40 
al kiezen voor 4.31x48(!) 
40-45 5.28-23 45-50 6.43-
39 50x14 7.48-37 14x41 
8.46x37 +.
3.36-22! 40-44
op andere zetten kan 
volgen:
1) 3…37-42 4.43-38 42x33 
5.28x39 40-45 en nu b.v. 
6.39-33 21-27 7.22x31 45-50 
8.31-37 50x41 9.46x37 +. 
2) 3…21-26 4.22-31! 40-44 
5.31x42! (5.31x48? 44-50 
6.28-23 50-22! 7.23-19 
22-27! 8.43-39 27-31 enz. 
loopt zowaar nog remise!) 
en nu: 
2.1) 5…44-50 6.28-23 50-22 
7.23-19! 22-31 8.42-47! met 
winst, omdat wits losse 
schijven volkomen onaan-

tastbaar blijken te zijn.
2.2) 5…44-49 6.42-48! 
49x19 7.48-37 19x41 
8.46x37 +.
maar als wit de dam niet 
zo of met 6.43-38 enz. 
afvangt, wordt het nog 
remise! 
3) 3…40-45 4.43-38! 21-26 
en nu:
3.1) 5.22-17? 26-31 6.28-
22 31-36 7.38-32 37x28 
8.22x33 36-41! 9.46x37 
45-50 =.
3.2) 5.22-6! 26-31 6.28-22! 
31-36 7.38-32! 37x17 8.6x50 
+. 
4.22-11!! 
met de dreiging 5.43-39 +.
4…37-41
anders 4…44-49 5.11-16 
49x10! (5…49x5 6.16x41 +) 
6.16x5! 37-42 7.5-37 42x31 
8.46-41 31-36 9.41-37 +.
5.46x37 44-49 6.11-16! 
49x5 of 49x46 7.16x32 +.

steeds wordt de zwarte 
dam ingesloten op de 
lange lijn.

Helaas liet ik dit mooie 
schijveneindspel deelne-
men aan pWce-i in de zet-
ting 21,35,37/9,28,43,46. 
en die viel al snel door de 
mand als zijnde bijoplos-
baar door 1.9-3! 21-26 (na 
1…21-27 lijkt me 2.28-22 
27x18 3.3-9 18-23 4.9-14 
enz. het simpelst) 2.3-17! 
en nu:
1) 2…37-42 3.17-6! 26-31 
4.43-38 42x22 5.6x28 35-40 
6. 46-41 40-45 7.28-50 +.
2) 2…26-31 3.43-38! 31-
36 4.28-23! 35-40 5.17-6 
(5.17-50?? 40-44 =) 40-45 
6.6-50 36-41 7.38-32 37x19 
8.46x37 19-23 9.37-32 +.
3) 2…35-40 3.28-23! 40-45 
4.17-50 37-42 5.43-38 42x33 
6.50x6/17 enz. +.

een bijoplossing die 
gemakkelijk over het 
hoofd gezien kan worden! 
gelukkig laat dit falende 

eindspel zich nog eenvou-
dig herzien en is de hier 
getoonde revisie wellicht 
niet de enige mogelijke. 
al houd ik de fraaie maar 
dubieuze die ik reeds ont-
dekt heb, vooralsnog liever 
binnen.

Het tweede eindspel (zie 
diagram 2) was lange tijd 
één van mijn kandida-
ten voor categorie a van 
PWCe-ii. maar omdat het 
in belangrijke mate samen-
valt met een 5x4-schijven-
eindspel van mij uit 1991, 
heb ik het laten afvallen. 

Diagram 2
J. Bastiaannet, Amsterdam

9 november 2006

1.8-2! 
met de dubbeldreiging 2.2-
16 / 2.2-19, waartegen een 
zet als 1…10-14 nauwelijks 
verweer biedt: 2.2-16! 15-
20 3.16x9! 14x3 4.24x15 3-9 
5.15-10 26-31 6.10-5 +.
1…21-27!
Dit is beter dan het zeker 
zo voor de hand liggende 
1…26-31. al kan wit zich 
hierna nog wel laten ver-
blinden door een schoon 
winstvisioen: 2.2-16? 21-26 
(niet 2…31-36? 3.16x9 +; 
of 2…31-37? 3.16x5 37x46 
4.24-19 +) 3.41-36(!) 31-37 
4.36-31(!) en nu niet:
1) 4…37-41? 5.16-38 26x37 
6.24-20 15x24 7.38x47 +.
of 2) 4…37-42? 5.24-
20! 26x37 6.16-27 15x24 
7.27x47 +.
maar heel ontnuchterend:

3) 4…15-20! 5.24x4 37-
41/42 =.

Hoe dan wel verder na 
1..26-31? gewoon zo: 
2.41-36! 31-37 (of 2…18-23 
3.36x16 23-28 en nu b.v. 
4.24-20 15x24 5.2x30 +; 
of 2…21-26 3.36x27 18-22 
4.27x18 10-14 en nu b.v. 
5.2-16 26-31 6.16-32 14-20 
7.24-19 enz. +) 3.36-31! 
37x26 4.2-16! +.
2.2-7!
alleen zo! Want 2.2-19? 
schiet tekort, men zie: 
2…26-31 3.19x5 15-20! 
(niet te snel 3…31-36? : 
4.5-14 36x47 5.14-25 +) 
4.24x15 31-36 5.41-37 27-
32 6.37x28 18-23 7.28x19 
36-41 8.19-13 41-47 9.5-19 
47-36 =.
2…18-23
op naar de verrassende 
apotheose van de hoofdva-
riant! al biedt deze positie 
nog enige andere mooie 
winsten:
1) 2…26-31 3.7x5 15-20 
(of 3…31-36 4.5-14! 36x47 
5.14-25 +) 4.24x15 31-36 
5.41-37 27-32 6.37x28 36-41 
7.5-19 en wit heeft net op 
tijd zijn vang paraat.
2) 2…18-22 en nu:
2.1) 3.7-11? 15-20! 4.24x4 
26-31! 5.11x33 31-36 6.4x31 
36x47 7.33-15 47-41! =.
2.2) 3.7-23! (waarom ook 
niet!) 27-31 (of 3…26-31 
4.23x5 31-36 5.41-37 +) 
4.23x5 22-28! (na 4…22-27 
5.41-36 of 4.31-36 5.41-37 
22-27 6.37-31 is er slechts 
roemloos verlies) 5.5x32 en 
nu nog:
2.2.1) 5…31-37 6.32-5 
37x46 7.24-19 46x10 8.5x37 
15-20 9.37-42 20-25 10.42-
48 +.
2.2.2) 5…15-20 6.24x15 
31-37 en nu fraai 7.37-14! 
37x46 8.15-10 26-31 9.10-5 
46x10 10.5x26 met naturel 
slot.
3.7x29!
Hier geen veldje verder: 

7.7x34? 27-31! (vooral niet 
7…26-31? 8.41-37!! 31x42 
9.34-48 42-47 10.48-25 +) 
8.34-29 31-36! (omzeilt 
de klip 8…10-14? 9.41-
37! 31x42 10.29x47 26-31 
11.47-41 14-20 12.41-36 
+) 9.29-34 36x47 10.34-25 
47x20 11.25x5 15-20 of 
26-31 =.
3...26-31
De enige zet die zwart nog 
wat kans op redding biedt. 
zo verliest al 3…10-14 op 
slag na 4.29-23 14-20 5.23-
40/45 +. en na 3…27-32 
kan wit zich gerust inlaten 
op 4.29-47 10-14 5.41-37 
32x41 6.47x36 14-20 7.24-
19 20-25 8.36-18 enz. +. tot 
slot 3…27-31: dan gewoon 
4.41-37 31x42 5.29x47 26-
31 (5…10-14 6.47-42 enz. 
+) 6.24-20 of 47-41 +. 
na de tekstzet werkt deze 
ruil evenwel niet: 5…27-32! 
=. Hoe nu wel verder?
4.29-42!
Wit had zich nog kunnen 
vergrijpen aan 4.29-38? 
15-20! (4…31-36? 5.38x21 
36x47 6.21-3 +) 5.24x4 
31-36 6.4x31 36x47 7.38-15 
47-41 =. en zelfs aan de 
wat gezochte thematische 
winstpoging 4.29-47? 31-
36 5.24-20 15x24 6.47x31 
36x47 (6…36x27?? 7.41-37 
+) =. 
4…15-20!
in plaats van 4…31-36 
5.42-48! 36x47 6.48-25 +; of 
4…27-32 5.48x26 32-38 en 
dan het snelst 6.26-21 38-
42 7.41-37 42x31 8.21-32 +. 
5.24x4 31-36 6.4x31 
36x38 7.31-48 +.

terecht verkoos zwart in 
schoonheid te sterven!

Wordt vervolgd

thans is de tweede editie van het Persoonlijke Wereld-
kampioenschap eindspelcompositie oftewel pWce-ii in 
volle gang. niet dat vele dammers daar ook maar iets 
van zullen merken, dit grote eindspelconcours verloopt 
immers in betrekkelijke stilte. Wel prijkt op de home-
page van de FmJD website onder current events al vanaf 
februari een link naar het pdf-bestand met alle 163 posi-
ties inclusief oplossingen die 25 auteurs uit 11 landen tot 
vlak voor Kerst 2009 hebben ingezonden. al gauw zal 

het zover zijn dat het laatste woord is aan de driemans-
jury die inmiddels geheel en al uit oosteuropese experts 
is komen te bestaan - eigenlijk een prima ontwikkeling! 
Pas na het verschijnen van het eindrapport van de jury – 
dat kan nog wel enkele maanden op zich laten wach-
ten – zal ik de lezer van HD een mooie selectie uit de 
bijzonder rijke oogst van PWCe-ii kunnen presenteren. 
tot die tijd wil ik u vermaken met een keur van eindspel-
composities van eigen hand. 
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grooT succes op eK LanDenTeams
Het eK landenteams is terug van weggeweest. De eDC - opgericht in 1998 - organiseer-
de voor het eerst in dertig jaar het europees Kampioenschap voor landenteams in  
tallinn, estland. De voorgaande zes edities in bolzano (1967, 1969 en 1971), ortisei 
(1973), tbilisi (1975) en Rijssen (1980) waren onder auspiciën van de FmJD georga-
niseerd. met negen deelnemende landen bij de mannen en voor het eerst zes deel-
nemende landen bij de vrouwen vestigde de eDC meteen een record. onze vrouwen 
toonden zich de sterkste van europa terwijl onze mannen na een nek aan nek race met 
Wit-Rusland de zilveren medaille binnenhaalden. op de foto van links naar rechts en 
van voor naar achter de winning teams: Pim meurs, martin Dolfing, Vitalia Doumesh, 
nina Hoekman, bondscoach Rob Clerc, Kees thijssen en Ron Heusdens. 

mannen 
1. Wit-Rusland x 3 3 5 3 5 5 5 5  13 34
2. nederland 3 x 3 3 5 4 4 5 6  13 33
3. Rusland 3 3 x 3 6 4 3 4 5  12 31
4. oekraïne 1 3 3 x 4 4 3 5 5  11 28
5. estland 3 1 0 2 x 3 4 4 4  8 21
6. letland 1 2 2 2 3 x 4 4 4  7 22
7. litouwen 1 2 3 3 2 2 x 4 4  6 21
8. Frankrijk 1 1 2 1 2 2 2 x 5  2 16
9. tjechië 1 0 1 1 2 2 2 1 x  0 10

vrouwen
1. nederland x 3 3 3 4 3  10 16
2. Wit-Rusland 1 x 2 2 4 3   6 12
3. Rusland 1 2 x 4 2 2  5 11
4. estland 1 2 0 x 3 2   4 8
5. litouwen 0 0 2 1 x 3  3 6
6. oekraïne 1 1 2 2 1 x  2 7

Wiersma op Tournee in zuiD-ameriKa
zesvoudig wereldkampioen Harm Wiersma heeft in april een tournee gehouden 
langs suriname en trinidad en tobago. na aankomst in suriname verzorgde 
Wiersma simultaans en trainingen en had een ontmoeting met het bestuur van 
de surinaamse dambond. Vervolgens reisde de nederlandse grootmeester naar de 
tropische eilanden trinidad en tobago voor ontmoetingen met de dammers aldaar. 
Via suriname keerde hij weer terug in nederland. op de foto verzorgt Wiersma een 
simultaan in Paramaribo. 

sWissness. aan De noorDzee gerijpT. Voor u. DooR anDReas KUyKen

Terug naar ‘De Hoge scHooL’ van het internationale Damspel: het strategisch miniatuur! 
minimaal materiaal, een mooie beginstand, een heldere ontleding, vormgaaf. 

sjoerd Lautenbach
groningen

eerste publicatie

Diagram 1

jaap Bus
bremerhaven

eerste publicatie

Diagram 2

Voor beide standen geldt: wit wint in 10 zetten! Twee parels!

aanvaard de uitdaging! en vind de oplossing op eigen kracht! Hoe dan, hoor ik U 
vragen.
eenvoudig genoeg: je identificeert je natuurlijk met de winnende partij, met wit. en 
je doet, stap voor stap, de beste zet. Voor jezelf. en dan voor je tegenstander. Wat 
een ongekende zaligheid: je mag erop vertrouwen, dat het allemaal meezit! al-
lemaal!! Dat het verworven voordeel je inderdaad de volle winst brengt! Juist door 
de helderheid van die prachtige constructies word je als vanzelf door de ontleding 
geleid! en dan doemt ineens, tot je eigen verbazing en verrassing, het slotmotief 
voor je op! Je beleeft: de schoonheid van de beginstand, de stijgende spanning van 
de beste voortzetting en de vraag: waar gaat het allemaal naartoe? en dan ineens: 
het bevrijdende antwoord, het motief, de ontspanning! Kosmos – chaos – kosmos. 
Dit kunstzinnige proces blijft niet langer uiterlijke frase, maar wordt voor jezelf in-
nerlijke realiteit! succes!

De oplossingen vindt U elders in dit nummer! Van commentaar voorzien.
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Het getal één is fascinerend. De leerling die met dit cijfer op zijn rapport 
naar huis komt, zal het daar niet mee eens zijn, want in tegenstelling 
tot de meeste andere landen vormt in ons land het cijfer 1 de laagst 
mogelijke waardering. Elders is het vaak de hoogste kwalificatie. 
Overigens is het cijfersysteem nog altijd beter dan een ‘woord’ waarde-
ring, want daaraan kan iedereen de invulling geven die hij zelf wenst. 
In deze rubriek staat het getal 1 centraal.

1. W.b. monsma  2. R. de Jong 3. l. de Rooij 4. a. van mourik 5. g. geerlings

7. s.m. van eijk 8. H. schurer6. J. Kool 9. t. smedinga 10. J. de Wit

De decemberserie werd door velen als lastig ervaren. toch kwam er op-
nieuw een groot aantal oplossingen binnen. over nummer 4 werd ver-
schillend gedacht. Veel oplossers lieten deze opgave links liggen, maar 
anderen wilden graag meer zo’n (volgens menigeen veel te gemakkelij-
ke) uitdaging op het bord krijgen. mijn vraag of men bezwaren had te-
gen wilde aanvangsstanden bleef in de lucht hangen. “als de oplossing 
maar mooi is”, schreef men, maar men schreef niet wat het kenmerk 
van die schoonheid zou kunnen zijn. eén oplosser was specifieker: “een 
pluim voor 2, 3, 6 en 8, maar 7, 9 en 10 hoeven voor mij niet.” 

1. (Kruijswijk) 328, 17, 28, 7 (12a) 18, 4 (27) 31 (37) 38 (37-41) 482 (46) 
29, 37, 24  a(31) 482 (12, 22) 4 (19, 22) 37 (23) 32 Konings en Reiffers 
wisten te melden dat het probleem eerder was geplaatst in het Refor-
matorisch Dagblad van 17-10-2009.
2. (De Ruiter) 10, 328, 30 (19a) 41, 10, 31, 18, 32, 4, 40, 10 (41) 36 
(47)10-4 (b.v. 33) 20, 47. 

a(23) 10, 32, 18, 40, 10 aardig probleem. De zwarte schijf op 44 staat er 
beteuterd bij te kijken.
3. (a.P. de zwart) 428, 38, 26, 42, 33, 439, 234, 38, 10, 1, 21, 34, 6 Wat 
een geweldige techniek! opvallend is het heen en weer gooien van de 
zwarte dam, maar vooral de manoeuvre 439, 234, waarbij de slag naar 
38 moet worden uitgesteld. aart is niet voor niets internationaal groot-
meester in de damproblematiek. (achter)naamgenoot Wim de zwart en 
Reiffers weten echter te melden dat het probleem op naam staat van 
Viergever en geplaatst werd in Dam-eldorado 1974.
4. (m. van Rooij) ten onrechte werd mijn naam bij dit probleem ver-
meld in plaats van bij nummer 5. De stand van het probleem moest zijn: 
zwart: 4.10 t/m 14.17.21 en 34. Wit: 15.22.23.25.28.33.42.43.44 arne van 
mourik vond de bijoplossing 29 en nu faalt (128) op 12, 428, 7.
5. (Harsveld + de Rooij) 32, 28, 17, 41, 3, 26, 8, 19 (20) 10 (24) 15 (30, 41) 
10. standverklaring: de laatste zetten waren (12-18) 32-27 (21x12) Ralf 
oogstte veel applaus bij zijn debuut. We hopen op een waardig vervolg.
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ronDom eén

monsma presenteert een éénzetter. in dit probleempje zien we nog een pikante bijzonderheid. Weinig schrijfwerk 
voor de oplossers. ook een groot probleem kan een éénzetter zijn. bij Rens de Jong loopt alles na de eerste zet lek-
ker door tot aan het dubieuze slot.
nummer 3 kan wel de nodige moeilijkheden geven. meestal wordt de damproblematiek beheerst door meersla-
gen, maar hier zien we louter ééngevers. is het probleem daardoor per definitie saai? Wat vindt u daarvan? arne 
van mourik biedt bijna uitsluitend ééngevers. toch was hij niet ontevreden over het resultaat. Het probleem van 
geerlings eindigt naturel op veld 1. Diagram 6 van Jos Kool is het enige probleem dat ik in de probleemdatabase kon 
vinden. ook in de problemen van sijbrand van eijk en Harm schurer is (veld) 1 het doel waarnaar gestreefd wordt. en 
de problemen 9 en 10? Die zijn gebaseerd op motief nummer 1, waarop inmiddels meer dan 8000 bewerkingen zijn 
gemaakt. oplossingen kunnen worden ingezonden totdat het volgende nummer uitkomt. De twee beste ladderaars 
kunnen kiezen uit een geldprijs van 25 euro of een jaarabonnement op De Problemist of Hoofdlijn.

oplossingen serie Krasse knarren en jonge honden: december 2009



6. (timmer) 40, 32, 1, 44, 39, 30, 2 
(8, 10) 43.
Knap dat arjen zoveel problematiek 
in zijn partijachtige standen weet te 
leggen. De superplakker 32 is heel 
fraai!
7. (Fermin) 8, 7, 37, 11, 34, 5, 46, 50
Wie alleen maar commentaar geeft 
op de wanstaltige aanvangsstand, 
vergeet de aparte momenten die we 
na 11 te zien krijgen. Van mourik 
merkt op dat het probleem eerder 
werd geplaatst in De Problemist van 
juni 2009.
8. (Wilsens) 17, 7, 22, 40, 33, 42, 
34, 9, 3, 16 (over 12, 31, 20, 10, 18, 
32, 44, 30 en 11) Uijterlinde en Van 
dan berg tonen in een uitvoerige 
analyse aan dat het probleem b.o. 
is door 35 (37 of?) 17 (46) 40, 31, 4, 
38 (37) 7, 10 (41) 19 (30) 25. Jammer 
want er zijn veel bezienswaardighe-
den op de weg naar de winst. 
9. (Weyeneth) 31, 17, 23, 3, 40, 
10, 2. guerra. Van mourik weet te 
melden dat er in De Problemist van 
juni 2008 een betere versie van dit 
probleem te zien was op naam van 
Weyeneth en yushkevitch. en sme-
dinga stelt voor om schijf 30 op 35 
te zetten. Het probleem wordt dan 
“economischer”. 
10. (lauwen) 9, 13, 23, 23, 20, 18, 
41, 44, 10, 13, 23, 2, 16, 2. guerra. 
De oplettende oplossers wisten te 
vertellen dat de laatste zetten 18-13 
(9x18) moesten zijn. Daarmee wordt 
de stand al iets minder wild. Het 
slotakkoord is tamelijk uniek. De 
“speurneuzen” Plat en Van den berg 
zagen een positionele b.o. in 13, 
49- dreigt 23- en omdat (47) niet kan 
wegens 42, is (24) gedwongen. nu 
wint o.a. 494 (47) 33. 23. 8 (12) 18

De prijs voor de beste “lad-
deraar” gaat naar Leo faber 
uit Ter apel. Het jaarabonne-
ment op De problemist gaat 
na loting naar Leo aliar uit 
arnhem. gefeliciteerd.

Ladderstand: 
in hetzelfde nummer waarin ver-
meld stond dat P.groot de prijs had 
gewonnen, lazen we het bericht van 
zijn overlijden. een triest toeval. We 
verliezen in groot een toegewijde 
oplosser. 

Faber 83(0), Uilhoorn 82, Konings 
en Reiffers 80, bulstra en molen-
dijk 77, Holstvoogd 74, Pruijs 71, 
Winkel 60, Koene 59, V.d. meij 58, 
Plat 57, Haan 55, v.d. berg 54, a.van 
mourik 52, Kroeze 47, Uijterlinde 
46, Koese 43, aliar 42, lammers 40, 
v.d. stelt 34, smedinga 32, Pawlicki 
30, zwolsman 28, stam 27, bolts 19, 
terpstra 18, Joosten 17, scheltus 15, 
Van Kouwen 13, Kuijper en H.n. 
van mourik 11, adam, Viergever en 
leijenaar 10, Harkema 9, 
Ramakers 8.
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Foto: maRCel KosteRs

zilveren medaillewinnaar Fred 
ivens over zijn treffen met de 
latere kampioen: „Dé topper liet 
het verschil in temperament en 
karakter zien tussen de nummers 
één en twee. anton zou op het 
juiste moment een keer voor 29-
24 kiezen met voordeel. ik deed 
echter een riskante winstpoging: 
43-39 18-22 40-34 2-7! sterk 
gespeeld. na 34-30 3-9! wordt 
29-23 voor beiden een ongewis 
avontuur 38-32? 13-18! 42-37 
19-24!! een mooie zet die ik 

onvoldoende had doorgerekend. 
ik lijk nu verloren te staan want 
op 34-30 volgt de plakker 26-31. 
als de nood het hoogst is is de 
redding echter nabij: 28-23! 7-11 
32-28 22-27 23-19!! 14x41 36x47 
18-22! 25x14 22-28! oh, dat zat 
er ook nog in… 33x31 24x44 45-
40! pfftttt 26x37 40x49 en zeven 
zetten later kwamen we allebei 
(ik een beetje meer dan hij) met 
de schrik vrij.” Voor volledige 
eindstand en partijen zie 
http://toernooibase.kndb.nl .

na de interland ontmoetingen 
uit de jaren negentig hebben de 
KnDb en de senegalese Dambond 
voor 2010 en 2011 onder bege-
leiding van de KnVb een project 
voor ontwikkelingssamenwerking 
opgezet. aan bod komen onder-
meer het senegalees kampioen-
schap voor jongens en meisjes en 
uitzending naar de WK’s jeugd. 
De KnDb zorgt verder voor een 
arbiter opleiding, iCt kennis, 
speel materiaal en Franstalig 
educatief materiaal. tijdens de 
oefenwedstrijd nederland - Hon-
garije, waarbij alle internationaal 
opererende bonden op uitno-
diging van de KnVb aanwezig 
waren, ontving de KnDb groen 
licht voor dit project. op de foto 
KnDb voorzitter Johan Haijtink in 
gesprek met demissionair minister 
ab Klink van VWs.

anton schotanus (midden) heeft in Wageningen met overmacht de zesde editie van het nK vetera-
nen gewonnen. tweede werd Fred ivens (rechts), gevolgd door Derk Kleinrensink (links).
De eerste drie in het eindklassement bevolkten tevens het erepodium in de klasse 60+. Jan Dallinga 
prolongeerde zijn titel in de klasse 70+ (met Raphaël zdoroviak op de tweede en nestor Johan de 
Jong op de derde plaats) en Frank teer was voor de vijfde keer de beste 50-plusser vóór Jan lam-
mers en Henk Hoksbergen. bij de vrouwen hield barbara graas haar eeuwige rivale iepie Poepjes op 
afstand. toernooileider en spreekstalmeester gerhard gerritsen stak voor elke ronde de thermometer 
in de titelkansen van Wim bennink die uiteindelijk aan de druk ten onder ging…in oktober zal anton 
schotanus de nederlandse eer hoog houden op het eK voor Veteranen in berlijn.

Zie diagram 
fred ivens - 
anton schotanus

schotanus veteranenkampioen

nederland – senegal

Foto: Hans KRomHoUt



Dat in Thailand gedamd wordt, is algemeen bekend. Sinds Eric van 
Dusseldorp en later Andrew Tjon A Ong daar het jaarlijkse Thailand 
Open damtoernooi organiseren, raakt men in het ‘Land van de Glimlach’ 
een beetje bekend met dammen op de 100 velden. In Thailand werd 
al gedamd, maar dan op de 64 velden en met iets andere spelregels. 
Achteruit slaan mag bijvoorbeeld niet. In buurland Laos bestaat een veel 
oudere damtraditie, zo ondervond de groep dammers plus aanhang, die 
onder leiding van Andrew Tjon A Ong na afloop van het Thailand Open 
damtoernooi een rondreis maakte door Laos. 
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„Elke zet werd begeleid door langerekte 
‘oohhs’ en ‘aah’s”
ik mocht het opnemen tegen Khandeem, die door de 
straatdammers naar voren werd geschoven als de kam-
pioen van luang Prabang. Doordat het bord andersom 
lag was het behoorlijk wennen en pas in een zeven om 
zeven stand wist ik mijn tegenstander te laten vastlopen. 
andrew had veel minder moeite met zijn tegenstander 
en toverde er, tot hilariteit van de toeschouwers, enkele 
speelse damoffertjes uit. De partijen werden door een 
steeds grotere schare toeschouwers gevolgd, die fel mee-
leefde. in de vijf om vijf die ik tegen Khandeem op het 
bord had, werd elke zet in het eindspel begeleid door 
langgerekte ‘oohhs’ en ‘aah’s, alsof het een voetbalwed-
strijd tijdens het WK betrof. 
We hebben ons urenlang vermaakt met de dampartijen 
tegen de jeugd van laos. slechts één ding is jammer aan 
de damtafels in laos: omdat er geen schijven of coladop-
jes in de buurt zijn, wordt er relatief te weinig gedamd. 
Daarom verzamelden wij, de damtoeristen uit nederland, 
al snel blauwe en witte dopjes van waterflesjes. zodra 
er tijdens de rondreis een damtafel in zicht verscheen, 
namen we het op tegen elkaar en tegen dammers uit 
laos. tijdens onze laatste stop gaven we de flessendopjes 
aan de plaatselijke dammers.
toen we in de hoofdstad Vientiane aankwamen, had 
andrew via de lokale gids Pouvang een ontmoeting 
gearrangeerd met de lokale damcracks. Dit keer werd 
het een heuse krachtmeting: zij legden het bord neer 
zoals wij dat gewend zijn. Het enige verschil is dat men 
de meerslagregel niet kent. Het werden spannende pot-
jes. ik meende uit de losse pols de plaatselijke topper te 
verslaan, maar die onderschatting werd afgestraft: meer 
dan een voordeelremise zat er niet in. tot mijn verba-
zing wist mijn tegenstander in een interessant eindspel 
precies waar het om draaide (het tempo verwisselen 
door een oneven aantal zetten met een dam te doen). 
ook zetjes als de Coup Philippe en de Coup Royal heb-
ben geen geheimen voor de laotianen. Wel is duidelijk 
dat het hen aan training en scholing ontbreekt: in volle 
standen zijn ze positioneel veel minder sterk en ze spelen 
heel opportunistisch. elke grote afruil wordt genomen 
omdat deze er spectaculair uitziet en elke dreiging van 
de tegenstander moet meteen uit de stand gehaald. De 
speelsterkte ligt zeker boven een rating van 1000.
Dat ondervond ik ’s avonds nog een keer, toen ik in 
een restaurant in Vientiane een hapje ging eten. twee 
personeelsleden damden tegen elkaar op de achterkant 
van een pizzadoos, waarop ze een dambord hadden ge-
tekend. zo populair is dammen dus in laos! en opnieuw 
moest ik in de eerste partij door nonchalance een remise 
toestaan. De grijns op het gezicht van de restaurant-
medewerker was veelzeggend. Het leek alsof hij wilde 
zeggen: „een toerist wint niet zomaar van een huisdam-
mer uit laos.”

Schorpioenen en slangen als smaakmaker
De reis door laos was er sowieso een die de dammers 
niet zullen vergeten. elke dag beleefden we dingen die 
we nog niet hadden meegemaakt. op straat kwamen we 
regelmatig zomaar een roedel loslopende waterbuffels 
tegen, of olifanten. Dagenlang hebben we gevaren op 
de mekong rivier, en bezochten we op de heuvels langs 
de oevers kleine zelfverzorgende dorpjes en gemeen-
schappen, waar de mensen wonen in huisjes op palen. 
Daar dronken we ook lokaal gestookte whisky uit fles-
sen, waarin bamboehout en levensgrote schorpioenen 
en slangen voor de juiste smaak en afdronk zorgen. 
Deze bereidingswijze van het drankje zorgt, volgens de 
plaatselijke bevolking, voor meer energie en een hogere 
potentie. Vorig jaar ging de rondreis na afloop van het 
thailand open damtoernooi naar Cambodja, volgend 
jaar naar Vietnam. ik ben nu al benieuwd! 

Gedeeltelijke blik op het schilderachtige Luang Prabang en de rivier de Mekong. 

Ingelegde damborden
in laos, een land met een fantastisch ruige natuur en een mooie boeddhistische cul-
tuur, tref je om de haverklap stenen tafels aan met een ingelegd dambord!! in drome-
rige dorpjes, schilderachtige havenstadjes, zelfs in uitgestorven berggebieden op meer 
dan duizend meter hoogte; overal zie je damtafels. op de terrasjes in de kroegen, op 
de veranda’ s van woonhuizen, bij grotten met boeddhistische cultuurschatten, op ver-
laten weggetjes, op bus standplaatsen bij de rijstvelden: het honderd ruiten mozaïek 
met vijftig witte en vijftig zwarte velden tref je werkelijk overal aan. 

Stokbrood met paté
Het is een overblijfsel van de Franse periode in dit aziatische land. laos vormde lange 
tijd, samen met Cambodja en Vietnam, het gebied dat bekend werd onder de bijnaam 
Frans indo-China. ook nu laos al lang onafhankelijk is (sinds 1975), zijn sommige 
Franse resten nog te zien. naast damtafels zie je bijvoorbeeld sporadisch ook jeu de 
boules baantjes. en in de hoofdstad Vientiane zijn er veel Franse restaurants en kun je 
op sommige terrasjes stokbrood met paté bestellen.

Dammende TukTuk’s
De ingelegde damborden worden intensief gebruikt. men damt in laos: in clubver-
band, maar vooral op straat. in het havenstadje luang Prabang (een schilderachtig 
havenstadje om verliefd op te worden; het staat terecht op de werelderfgoedlijst van 
de Unesco) trof Harry Clasquin in de haven aan de rivier de mekong (de befaamde gele 
Rivier die zo’n beetje door heel azië stroomt) een groepje dammers aan: het waren 
chauffeurs van tuktuk’s: zodra ze even geen klanten hebben, klappen ze een zelfge-
maakt houten dambord open en dammen, dammen en blijven dammen. ze weten van 
geen ophouden. andrew tjon a ong en ikzelf kwamen elders in dit stadje een groep 
jongelui tegen, die een serieuze partij aan het spelen waren op een stenen damtafel 
bij een winkel. We bestudeerden hun spel en kwamen al snel tot de conclusie dat men 
in laos op het 100 velden bord met iets andere spelregels speelt: de meerslagregel 
geldt er niet (zodat plakkers meteen veel minder voorkomen) en het bord ligt een 
kwartslag gedraaid. met andere woorden: het vakje linksonder is niet zwart, zoals bij 
ons, maar wit. Dat betekent dat alle strategieën, die wij in nederland hebben geleerd, 
meteen overboord kunnen: de lange lijn is ineens de tric trac en andersom. Vanuit de 
lange vleugel spelen betekent niet vanuit links naar het centrum schuiven, maar vanuit 
rechts, enzovoort. er wordt overigens niet gespeeld met schijven, maar met dopjes van 
cola- en frisdrankflessen. 

DooR Jan JaCobs 

Foto: alCyon



Diagram 1 
3.12-18?   

Diagram 2
32.27-22?   

Diagram 3
36.31-27?  

 

Diagram 4
45.8-13?

Diagram 5
39.38-33?     

Diagram 6 
32.43-39?    

  

Diagram 7
31.21-27!?  

  

Diagram 8
22.28-22?!

Diagram 9
25.21-26?     

   
 Diagram10 
36.7-12?!     

   
 Diagram 11

25.49-44?    

  
 Diagram12
41.49-44?

J.Bergmans - T.Blom 2-0
09-01-2010 KNDB Tweede 
Klasse E achtste ronde. 
Heijmans Excelsior 3 û 
Raes DC Maastricht 2 11-9 
bord 9.
1.32-28 18-23 2.33-29 
23x32 3.37x28 12-18? 4.29-
24 20x29 5.34x21 16x27 
6.31x22

R.J. van den Akker - 
S.Huitema 0-2
06-03-2010 KNDB na-
competitie ereklasse û 
hoofdklasse. Damcombi-
natie FryslΓn û Denk en Zet 
Culemborg bord 10.    
32.27-22 18x27 33.41-36 26-
31 34.37x26 16-21 35.26x17 
11x24

P.van der Stap - F. de 
Koning 1-1 06-03-2010 
Beslissingswedstrijd KNDB 
ereklasse. Van Stigt Thans 
û VBI Huissen 9-11 bord 9.  
36.31-27 22x31 37.26x37 
15-20 38.25x23 13-19 
39.23x3 21-26 40.3x21 
16x49 41.40-34 49-21 42.37-
32 21x40 43.45x34

M. de Jong - C.Grevers 2-0
06-03-2010 KNDB nacom-
petitie hoofdklasse û 
eerste klasse. Dammers uit 
Oost 2 û Het Noorden 6-14 
bord 10.     
45.8-13 46.24-19 13x24 
47.44-40 35x33 48.38x9

A. van Wel - L.Korlaar 0-2
06-03-2010 KNDB nacom-
petitie eerste klasse û 
tweede klasse. Barnsteen 
Bunschoten û Damcombi-
natie Nijmegen 13-7 bord 
10.      
39.38-33 29x38 40.32x43 
23-28 41.22x33 14-20 
42.25x23 18x49

C.Strooper - H.J.van den 
Vossen 0-2. 06-03-2010 
KNDB nacompetitie hoofd-
klasse û eerste klasse. ADG 
û VAD 9-11 bord 3.    
32.43-39 24-30 33.34x25 
7-11 34.16x7 12x1 35.27x16 
36x27 36.32x21 23x45

P.Trapman Jr. - A.Kosior 0-2 
06-03-2010 KNDB nacom
petitie hoofdklasse û 
eerste klasse. Denk en Zet 
Hardinxveld û DC  
Dordrecht 7-13 bord 9.
31.21-27 32.22x31 13-18 
33.31-27 9-13 34.28-22 7-11 
35.33-28 12-17 36.37-31 
26x37 37.32x41 23x21 
38.34x12 17x28 39.41-37 
8x17 40.37-32 28x37 41.48-
42 37x48 42.38-32 48x34 
43.40x18 21-26

H.Graaskamp - N.Hoving 
1-1. 06-03-2010 KNDB 
nacompetitie hoofdklasse 
û eerste klasse. Dammers 
uit Oost 2 û Het Noorden 
6-14 bord 5.  
22.28-22 18x27 23.32x21 
17-22 24.21-16 22-27 
25.16x18 26-31 26.37x26 
27-32 27.38x27 24-30 
28.35x24 20x49 29.26-21 
49x35 30.50-44 35x49 
31.21-16 49x21 32.16x27

R. van Westerloo - J. van 
Amstel 1-1. 06-03-2010 06-
03-2010 KNDB nacompe-
titie hoofdklasse û eerste 
klasse. ADG û VAD 9-11 
bord 6.  
25.21-26 26.34-30 25x23 
27.28x19 26x28 28.33x11 
20x29 29.48-42 16x7 
30.39-34 13x24 31.34x1 2-7 
32.1x20 15x24

S.Winkel - B.Derkx 1-1
10-04-2010 Emmen, NK 
2010          
36.7-12 37.25-20 14x25 
38.34-30 25x34 39.24-20 
15x24 40.36-31 27x36 
41.37-31 36x27 42.26-21 
17x26 43.33-28 23x43 
44.48x6 22-28 45.6-1 26-31 
etc.

R.Heusdens - J.Lemmen 
0-2. 14-04-2010 Emmen, 
NK 2010         
25.49-44 26x37 26.32x41 
9-13 27.18x9 8-13 28.9x18 
16-21 29.27x7 1x32 30.38x27 
24-30 31.35x13 14-19 
32.13x24 20x49

P.Steijlen - A.Baljakin 0-2
16-04-2010 Emmen, NK 
2010         
41.39-34 28-32 42.37x28 18-
22 43.28x17 13-18 44.24x31 
26x50

hArry de wAArd

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

V u u r W e r K
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terwijl ouders en be-
langstellenden gezellig 
keuvelden op het terras 
van WsDV Wageningen en 
de WsDV trainers lesgaven 
aan hun jongste telgen, 
werd ook het examen van 
de damschool zuid-West 
Veluwe afgenomen. 
sommige leerlingen waren 
erg snel klaar, net alsof het 
veel te gemakkelijk was, 
andere leerlingen name 
wel de tijd. een voor een 
kwam iedereen naar bui-
ten, meestal met een tevre-
den grimas op het gezicht. 
nadat alle kinderen de 

toets afgemaakt 
hadden, corrigeer-
den trainers Johan 
Krajenbrink, nina 
Hoekman, alex 
mathijsen, Jasper 
lemmen en matthias 
de Kruijf alle toetsen en 
verzorgde Johan Krajen-
brink de diploma uitrei-
king. Johan vertelde dat 
hij in de beginfase van de 
damschool al blij was met 
een districtskampioen. „nu 
streven we ernaar in ieder 
geval deelnemers te heb-
ben in nK finales. en die 
hebben we volop. 

We mikken er ook op om 
deelnemers naar het eK 
af te mogen vaardigen. 
bij de pupillen is dat al 
gelukt en misschien volgen 
er nog meer na de finales 
aspiranten en junioren 
voor jongens en meisjes in 
juli. Dat laat zien dat jullie 
duidelijk gegroeid zijn in 
de voorbije jaren.” Hierop 
ging Johan over tot de 
diploma uitreiking. edwin 
van ’t Foort (Des lunteren), 
Casey van beek (WsDV 
Wageningen), bas van ber-
kel (WsDV Wageningen) 
en tom Janmaat (WsDV 
Wageningen) krijgen nog 
een herkansing en moch-
ten alvast een exemplaar 
van een van de boekjes uit 
de KnK reeks uitzoeken. 
groepsgewijs en onder luid 
applaus werden vervolgens 
de diploma’s uitgereikt. tot 
slot bedankte voorzitter 
mark sanders de trainers 
voor hun goede zorgen en 
feliciteerde de leerlingen 
met het behaalde succes. 
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DipLomaregen Bij 
DamscHooL zuiD-WesT-VeLuWe

Foto’s: Hans KRomHoUt

oVer De einDsTreep Maandagavond 22 maart 
passeerde de KNDB-
bondsraad oude stijl de 
eindstreep in Utrecht 
en poseerde voor een 
afscheidsfoto. Van links 
naar rechts zittend: Geert 
Schuurman, Guido van 
den Berg, Fred Ivens, 
René Vos, Frank Teer. 
Staand: Eric van Dussel-
dorp, Rinus Kromhout, 
Eric Sanders, Erik van de 
Weerdhof, Cor Langeveld, 
Cees van den Berg, Hans 
Vermeulen, Jan Bosselaar, 
Harry Vredeveldt, Dieter 
van Gortel. Op de foto 
ontbreken Fred Versteeg, 
Rein van der Wal, Paul 
van de Veen, Clemens 
Keurentjes, Daan van Os, 
Henk Meester, Peter de 
Hek en Piet Sikma.

Het Damspel

Zwart en wit zijn de kleuren van het spel

Maar in het begin gaat het wat snel

Daarna leer je de tijd goed te gebruiken

En ga je dieper in de theorie duiken

Eerst leer je de Haarlemmerzet

Daarna volgt alle andere pret

Dan heb je nog de KNDB-mappen

Die zorgen dat je er nog meer van gaat snappen

De NK’s en EK’s zijn van een hoger niveau

Maar als je er komt is dat ook al chapeau

En als je goed je best blijft doen

word je vanzelf kampioen

Geschreven door: Jan Groenendijk, 09-04-10
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www.dgtprojects.com

Prachtig houten dambord•	
Houten damschijven•	
PC aansluiting•	

DGT Dambord, nu verkrijgbaar bij de KNDB Bondswinkel.
Ideaal voor damverenigingen om partijen ‘live’ te presenteren! 

Groot display met veel informatie•	
Eenvoudig te programmeren•	
Laag batterijverbruik•	

DGT 2010, de meest verkochte timer ter wereld.
De ideale timer voor uw damwedstrijden

VERKRIJGBAAR 

BIJ DE BETERE 

DENKSPORT-

WINKEL

Advertentie
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Internationaal

jeugddamtoernooi

in Berlijn!

Lijkt het jou leuk om een Europees 
toernooi te spelen? En lijkt het jou 
leuk om de wereldstad Berlijn te 
bezichtigen? Grijp dan nu je kans.

In de herfstvakantie van dit jaar zal 
er een jeugddamontmoeting plaatsvinden 
in Berlijn. Deze ontmoeting zal enerzijds 
uit een damtoernooi en anderzijds uit een 
geprogrammeerd bezoek aan de stad Berlijn 
bestaan. Het damtoernooi zal twee dagen 
duren, terwijl Berlijn in drie of vier dagen zal 
worden bezocht. Aan deze jeugdontmoeting doen 
jeugddammers uit Nederland, Polen en Duitsland 
mee. De doelgroep van deze jeugdontmoeting 
bestaat uit jongens en meiden in de leeftijd 
van 16 tot en met 19 jaar die tot de subtop van 
Nederland behoren. Dus grofweg iedereen die 
weleens jeugd halve finales speelt maar het NK 
doorgaans niet haalt. 

De jeugddamontmoeting zal van 16 tot en 
met 23 oktober plaatsvinden. Tijdens 
de ontmoeting zullen de deelnemers worden 
begeleid door coaches van de KNDB. Verder 
zullen alle deelnemers in een Berlijnse 
jeugdherberg overnachten. De kosten voor de 
gehele week inclusief verblijf, maaltijden, 
toernooi en tickets zijn 60 euro per 
deelnemer. De reis van de Duitse grens 
(Emmerich of Bad Bentheim) naar Berlijn v.v. is 
inbegrepen, voor vervoer naar de Duitse grens 
moet zelf gezorgd worden.

Lijkt het jou leuk om mee te gaan? 
Meld je dan voor 1 augustus 2010 
aan bij Jochem Zweerink
(j_zweerink@hotmail.com).
 Met eventuele vragen kun je ook bij Mariska Bos 
(mariskabos@planet.nl) terecht. Omdat het 
aantal plaatsen beperkt is zal er mogelijk 
een selectie plaats moeten vinden. Bij deze 
eventuele selectie zullen buitenlandervaring 
en in het verleden getoonde inzet de 
selectiecriteria zijn. Spelers met relatief weinig 
ervaring met het spelen van damtoernooien 
in het buitenland en spelers met een relatief 
grote inzet zullen zodoende voorrang krijgen. 
Iedereen die zich inschrijft krijgt uiterlijk 7 
augustus bericht of hij of zij daadwerkelijk deel 
kan nemen. 
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Ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan organiseert de 
KNDB in samenwerking met de Kring voor Damproblematiek 
(KvD) een wedstrijd voor problemisten.

Er is een A-categorie voor ervaren problemisten en een B-categorie voor 
beginners. Als jury voor deze wedstrijden zullen optreden: Rob Clerc 
(topspeler en bondstrainer), Auke Spijkstra (problemist) en Johan Bulstra 
(oplosser). De wedstrijd staat open voor alle Nederlandse staatsburgers en 
inwoners van Nederland.

Wedstrijdvoorwaarden en condities:
1. De ingezonden problemen mogen niet eerder gepubliceerd zijn, dus 

ook niet via het Internet.
2. De winst mag slechts op één manier bereikt kunnen worden. Van deel-

nemers aan de A-categorie wordt verwacht dat zij ook zettenverwisse-
ling en een onscherp slot vermijden. 

3. In problemen die worden ingezonden voor de A-categorie moeten 
tijdens de oplossing minimaal één witte en één zwarte dam op het 
bord komen. De aanvangsstand moet minimaal acht schijven voor beide 
partijen tellen. Er mogen geen dammen in de aanvangsstand staan. Aan 
problemen voor de B-categorie worden geen beperkende voorwaarden 
gesteld. Inzenders dienen aan te geven of ze tot de A- of de B-categorie 
behoren.

4. Elke deelnemer mag maximaal twee composities insturen. De beste 
daarvan dingt mee naar een van de prijzen.

5. Prijzengeld:  Voor de A-categorie: 1e prijs € 100, 2e prijs € 50, 
 3e prijs € 25
 Voor de B-categorie: 1e prijs € 50, 2e prijs € 25
 3e prijs € 15 

 Er zijn ook jaarabonnementen te winnen op De Problemist (Kringblad 
van de Kring voor Damproblematiek). De winnaars zullen worden  
bekendgemaakt op 6 mei 2011, tijdens de loting voor het WK 2011 en 
de jubileumreceptie van de KNDB.

6. De problemen moeten voor 31 december 2010 worden toegestuurd 
aan L. de Rooij, Benonigaard 19, 6831 BL te Arnhem. E-mail:  
L.de.Rooij@xmsnet.nl.

Heel veel succes met uw composities!

jubileumprobleemwedstrijd 
– 100 jaar KnDB

WereLDrecorD simuLTaan jos sToKKeL, HengeLo

•	 6	november	2010
•	 ROC	van	Twente
•	 Tegen	minimaal	250	deelnemers

•	 Aanvang:	10.30	uur
•	 Op	loopafstand	NS	Station	Hengelo
•	 Parkeergelegenheid	aanwezig
•	 Evenement	alleen	bij	voldoende	deelname
•	 Opbrengst	naar	Hersenstichting	Nederland
•	 Leuke	prijzen	voor	jeugdspelers	
 (hoofdprijs: ballonvaart)

opgaVe:
Via website Damvereniging van twente’s eerste, www.twenteseerste.nl
twente’s eerste, Kuipersdijk 48, 7552 bJ Hengelo, tel. 074-2911038 
egbert van Hattem, tel.053-4361545, evhattem@dds.nl 
zie ook: www.rocvantwente.nl

Foto: PeteR DeRKX



Diagram 367

z e T j e  s c H r a p !

spelregels voor de laddercompetitie: 

•		Inzenden	tot 2 augustus anders tellen je oplossingen 
niet mee.

•		Inzenden	per	e-mail	naar	zetjeschrap@gmail.com
•		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 tel-
len bij je volgende inzending gewoon mee.

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

Diagram 364 Diagram 365 Diagram 366

Diagram 368 Diagram 369

Diagram 370 Diagram 371 Diagram 372

ZOMERS 
LUCHTIGE 

OPGAVEN

oplossingen serie 31: uitlokking
Voor deze serie krijg je een punt per goede oplossing.

355. 1. 27-22 25x32 2. 22-17 16x27 3. 17x37 
356. 1. 42-37 38x29 2. 39-33 29x38 3. 37-32 38x27 4. 
31x15
357. 1. 22-17 11x22 2. 39-33 29x49 3. 20x27 49x21 4. 
26x17 
358. 1. 31-27 22x31 2. 42-37 31x33 3. 44-39 25x43 4. 48x8
359. 1. 36-31 27x47 2. 29-24 47x50 3. 24x4 34x45 4. 4x6
360. 1. 29-23 14x48 2. 26-21 48x19 3. 21x3
361. 1. 28-22 18x49 2. 39-33 49x35 3. 34-30 35x24 4. 29x7
362. 1. 37-32 18x29 2. 38-32 29x27 3. 31x4
363. 1. 42-37 18x29 2. 28-23 29x18 3. 37-31 26x28 4. 33x4

156: Folkert Jansen
155: Marco de Leeuw
149: Thomas van der Klis
145: Jaco Hardenbol* en Corné 
Leeuwestein*
139: Mara Langeveld
138: Jasper Verhoef en Lisa 
Aleven* 
133: Dennis de Wit*
128: Jan Groenendijk
111: Mark Looman
108: Sanne Hoksbergen*
107: Lucas Veldhuizen
100: Maaike Kamer
98: Ivar Jansen
97: Okke Zeeman
96: Stan Brink
95: Thijs Verboon
94: Melanie Voskuil
91: Winkit Hau
88: Petra Wessels
87: Patrick van der Vlist*
84: Daymian van Sommeren*, Sil 
Spieard*, Gerben van Steenber-
gen*, Luka Wissink*
83: Bertus Scheer

80: Colinda Adams* en Petra 
Wessels
78: Henri Beverdam en Michelle 
Kway*
77: John B. Reade
76: Nick Hoksbergen*
73: Henk Jongbloed* 
72: Nico van Engelenhoven* 
71: Rick Hartman en Denise van 
Dam* 
70: Timo Kuipers
66: Mabel van Leeuwen, Wouter 
Morssink, Benjamin Guicherit*, 
Anne Molenaar*, Hugo Mole-
naar*, Ester van Muijen, André 
de Raad*
63: Arie van der Knaap, Matthijs 
Stolwijk en Mitchel Mensinga
62: Daniël Wilbrink en Mariska 
Veer
60: Arwin Lammers, Leon Smids, 
Daan de Waal, Vincent Houtjes, 
Daan Vermeulen, Lotte Aleven, 
Michelle de Jong, Jasper van 
Meerten*, René Veenbrink*
57: Thijs Alderliesten, Justin 

opgAven serie 32: 

ZOMERS 
LUCHTIGE 

OPGAVEN

Simon
54: Gerlinda Schaafsma
48: Jeroen Cremers* en Nick 
van Weij*
47: Nick Waterink
46: Niels van der Kroef*
45: Peter Hernaamt 
43: Niels Weel
42: Raymond Koopmanschap en 
Dennis Bos
39: Joep Kerkhoff, Martine 
Jannes, Katinka Blanken en Jan 
Algra
38: Elco Blankestijn
37: Bas Blommers en Ruth 
Scholten*
35: Win Sie Hau*
33: Hans Braakman
30: Tom Janmaat, Jannes 
Kromhout
29: Lennart Blankestijn
28: Caroline Schep en Kimberley 
Waterink
27: Bart Westerveld en C.M. 
Kentie
24: Jan Boersma*, Evie 

Bouter*, Sem Derksen*,Lucas 
Schepers*,Thomas Schuiling*,
Thimo Werkman*, Todor Wis-
sink* 
21: Maurice Bergboer, Maartje 
Bos, Pim La Crois, Sam van Hal*, 
Adriaan Heemskerk*, Tim Kem-
perman*, Niek Knuiman*, Yoeri 
van Leeuwen, Rikke Ponger*, 
Gilles Yeung
20: Guido Janssen* 
18: Casey van Beek, Jesse van 
Beek, Bas van Berkel, Joan Evers, 
Kaspar Heijnen, Stijn Overeem, 
Maarten van der Schee 
15: Aalt Mostert
14: uuk Gerritsen
13: Lara van Leeuwen
12: Peter van Eijl*, Sjoerd van 
Eijl*, Luc Gommers*, Martijn 
de Leeuw*, Jitse Slump*, Vick 
Spijkstra*, Lucas Stolk*, Edwin 
van der Vlist*
9: René Emmaneel, Dennis Fagel, 
Noud Beekes, David Davidse, 
Dirk van der Velden

8: Jorit Brolsma en Adrie Finders
7: Roel van der Hek, Lars de 
Winter

De prijswinnaars zijn 
folkert jansen, 
marco de Leeuw 
en Thomas van der 
Klis. Van harte gefe-
liciteerd! Het prijsje 
krijgen jullie binnen-
kort toegestuurd. 

De ladderstand
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na zeven jaar is alex mathijssen met deze rubriek gestopt. 

alex, bedankt voor al die mooie opgaven! Lezers (m/v) die belangstelling 

hebben om alex op te volgen, kunnen zich bij de redactie melden via  

hetdamspel@kndb.nl. ondertussen gaan we verder met een serie van  

zomers luchtige opgaven. Let goed op de uiterlijke inzenddatum,  

deze ligt wat dichterbij dan gebruikelijk!
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s W i s s n e s sopLossingen sWissness DooR anDReas KUyKen

sjoerd Lautenbach 
(* 4 maart 1930)
eerste publicatie

Wit wint!

1.27-22! 18x38 2.29x18 
9-14!
zwart ontruimt de zwakke 
schakel op 9.

3.18-12! 14-19 4.12-8 19-
23 5.8-3 23-28

zo is zwart precies op tijd 
voor de dekking van schijf 38. 
6.3-9!
Het eerste damoffer! een 
“damschuifoffer”.
6...4x13 7.15x4 13-19 
8.4-10!

na (19-23) 10-14/5 is het 
over. Dus:
8...38-42(!) 9.10x37!!
Het tweede damoffer! een 
‘damslagoffer’.
9...42x31 10.48-42 met 
winst door oppositie.

jaap Bus (*11 juli 1938)
eerste publicatie

Wit wint!

Hoe harmonieus gaan hier 
positie- en combinatiespel 
hand in hand!
1.34-30!!
Dreigt. en (20-25) faalt op 
een slagje naar 8. 1...14-
19 – de enige- 2.33-29!!

Wit verovert het strate-
gische veld 24 en dwingt 
zwart naar de rand!
2...20-25 3.30-24 19x30 
4.35x24 

De positionele slag is door 
wit gewonnen. zo komt 
op 4...4-10 5.28-23! 18-22 
6.23-19! 13-18 7.38-32! 
+ en zwart is volkomen 
overspeeld:

maar wacht even! beschikt 
zwart op de vierde zet 
niet over een verrassende 
verdedigende finesse!?! 
Jawel!
4...4-9! ook nu volgt 
5.28-23! 18-22 6.23-19!

ziet U het? een dubbel-
offer!  6...22-28! 7.19x8 
9-13! 8.8x19 28-33!

en nu dan de klap op de 
vuurpijl : 9.24-20!! 25x34 
10.38x40! +.

Wat verstaan we daaronder?
•	 De	dambegeleider zorgt voor 

een sfeer van sportiviteit en 
veiligheid bij de damactiviteiten

•	 De	dambegeleider assisteert 
en ondersteunt jeugdleiders en 
damtrainers bij hun werk,

•	 De	dambegeleider begeleidt 
jeugddammers bij wedstrijden, 
als chauffeur, als mentor en 
‘praatpaal’, of als contactper-
soon namens “zijn/haar” jeugd 
met de wedstrijdleiding.

 Wat houdt de nieuwe opleiding in?

1. WORKSHOP Kennis van de 
damsport (1 dagdeel)
Je krijgt een basiskennis van het 
damspel (niveau Van der Wal-
diploma), maakt kennis met de be-
langrijkste spel- en wedstrijdregels, 
en krijgt praktische informatie 
over het organiseren en begelei-
den van damwedstrijden, damles-
sen en andere damactiviteiten.

2. WORKSHOP Omgaan met jeugd en 
ouders (1 dagdeel)
Je maakt kennis met de sociaal-
emotionele ontwikkeling en het 

gedrag van kinderen en op-
groeiende jeugd en hoe daarmee 
(en met hun ‘supporters langs de 
lijn’!) om te gaan; ook bespreken 
we de ‘ongeschreven regels’: 
normen en waarden binnen de 
damsport.

3. PRAKTIJKOPDRACHT in de rol van 
dambegeleider
Je “loopt stage” bij de jeugdaf-
deling van je vereniging, bij een 
(provinciale) damschool, of bij 
de organisatie van een (jeugd)
damevenement.

Wanneer en waar?
We starten dit najaar. De work-
shops 1 en 2 worden samen op 
één zaterdag aangeboden. 
mogelijke data (telkens op een 
andere plaats in nederland:): 
25 september, 23 oktober, 
6 november, 20 november. Je kunt 
dus instappen waar en 
wanneer je wilt!

Wat kost het?
De KnDb biedt deze opleiding in 
dit eerste jaar gratis aan. Je reis-
kosten zijn voor eigen rekening.

Krijg ik met mijn ervaring ook 
vrijstellingen?
Ja! in overleg met jou zorgen 
we voor ‘individueel maatwerk’. 
onderdelen van de opleiding 
waarop je al aantoonbare kennis 
en vaardigheden bezit, slaan we 
natuurlijk over.

Iets voor jou?
stuur een mailtje met je naam en 
adres naar:
•	 theo van den Hoek (KnDb-

bestuurslid opleidingen):  
teno@kndb.nl

•	 Paul	Visser	(bondsmedewerker):	
bondsbureau@kndb.nl

We nemen dan snel contact met 
je op!

Wat doet een DAMBEGELEIDER 
(=Damtrainer 1)?
• Je hebt een basiskennis van het 

damspel, en je ondersteunt een 
trainer of wedstrijdleider bij het 
creëren van een sportieve sfeer 
en een goed verloop bij (jeugd-)
damactiviteiten 

• Je begeleidt jeugdspelers bij 
wedstrijden, regelt het vervoer 
en verzorgt als teamleider van 

“jouw” jeugd alle nodige  
formaliteiten 

• Je helpt mee bij de praktische 
organisatie van damevene-
menten

Wat doet een DAMTRAINER 2?
• Je kunt zelf aardig dammen (ra-

ting ongeveer 850 of hoger), en 
je verzorgt lessen en trainingen 
voor de jeugd en andere begin-
nende dammers, op het niveau 
van de KNDB-diplomaboeken  
1 t/m 3 

• Je begeleidt “jouw” jeugd bij 
wedstrijden

• Je bent actief betrokken bij 
de organisatie van damevene-
menten

Wat doet een DAMTRAINER 3?
• Je bent zelf een goede  

dammer (rating ongeveer 1100 
of hoger), en je verzorgt trai-
ningen voor meer gevorderde 
dammers op het niveau van de 
KNDB-diplomaboeken 4 t/m 6

• Je treedt op als coach van dam-
mers en damteams bij wedstrijden

• Je geeft leiding aan de organi-
satie van damevenementen

o p L e i D i n g e n

in het kAder vAn onze nieuwe opleidingen stArt de kndB dit jAAr met een (korte) 
opleiding voor GEDIPLOMEERD DAMBEGELEIDER.
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De Culemborgse jeugddammers Pieter Brouwer 
en Claire Vaessen zijn de eerste damkampioenen 
bij de benjamins. Deze nieuwe categorie bij het 
dammen is bedoeld voor kinderen tot 8 jaar. Denk 
en Zet Culemborg tekende in samenspraak 
met de KNDB voor de organisatie van dit 
Open NK.
In Culemborg waren 13 jongens en 4 
meisjes op 29 mei ruim vier uur actief om 
te bepalen wie de sterkste jonge dammers 
van Nederland zijn. Bij de jongens tekende 
zich al snel een spannende strijd af 
tussen Pieter Brouwer (Culemborg), Berke 
Yigitturk (Den Haag) en Thomas Mouthaan 
(Oud Alblas). Halverwege het toernooi 
moest Thomas afhaken na een ongelukkige 
nederlaag tegen één van de lager 

Pieter Brouwer en Claire Vaessen 
winnen Open NK Benjamins

geklasseerde deelnemers. Het 
trio speelde onderling remises 

en won verder alle partijen.
Na negen ronden kwamen Pieter en 
Berke beiden op 16 punten. Omdat 
Pieter een zwaarder programma 
had gehad eindigde hij op 
weerstandspunten boven Berke. Hij 
mocht daarom de kampioensbeker 
in ontvangst nemen. Thomas 
eindigde achter dit duo als derde. 
De prestatie van Berke is extra 
bijzonder omdat hij de jongste 
van alle deelnemers is. Volgend 
jaar mag hij weer meedoen en 

dan is hij de grote favoriet.
Bij de meisjes waren er bij dit eerste kampioenschap slechts vier 

deel nemers. Claire Vaessen (Culemborg), Suzanne Staal (Groningen), Merel 
Heijden (Heteren) en Kelsi Riedel (Wageningen) waren daarom ingedeeld bij 
de jongens, maar hadden hun eigen subklassement. Claire was van dit viertal 
duidelijk de jongste, maar dat weerhield haar er niet van om regelmatig 
afstand te nemen van haar concurrentes. Deze achterstand werd echter steeds 
weer ingelopen, waarbij de meisjes weinig aan elkaar toegaven. Uiteindelijk 
eindigden alle vier op 9 punten en moesten de weerstandspunten de 
beslissing brengen. Hierbij had Claire een ruime voorsprong op Suzanne die 
de als derde geëindigde Merel weer ruim voor bleef.
Het hele kampioenschap stond onder leiding van jeugdleider Henk Stoop van 
Denk en Zet Culemborg, daarbij geassisteerd door Ad Bronk. Arbiter Roderick 
de Raad hield tijdens de wedstrijden alles onder controle. Direct na afloop 
van de laatste wedstrijd reikte KNDB erelid Teus de Mik de prijzen uit, 
waarbij alle kinderen een beker kregen.

Van links naar rechts: Merel, Suzanne, Claire, Pieter, Berke, Thomas.
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Martijn van IJzendoorn en Michelle 
de Jong pupillenkampioen 2010

Fragment 1 uit Jacolien 
Timmerman - Michelle 
de Jong 0-2, ronde 1,
31.48-42? 22-27! 
32.31x33 23-29 
33.34x23 19x50 
34.30x10 9-14 
35.10x19 13x24
36.40-34 8-13 
37.45-40 50-17 
38.42-38 17- 8 
39.32-28 24-30 
40.35x24 13-19
41.24x13en wit gaf op.

Fragment 2 uit Timo 
Kuipers - Jitse Slump 
0-2, ronde 5,
31.39-34? 23-28! 
32.32x23 16-21 
33.27x16 17-21 
34.16x27 12-17 
35.23x21 13-18
36.34x12 8x46
37.27-22 46-23 

Fragment 3 uit Nick 
Waterink-Jitse Slump 
0-2, ronde 1,
33.29-24? 23-29 
34.24x33 14-20 
35.25x14 13-19
36.14x23 18x40 
37.35x44 22-27 
38.31x22 17x50 
39.43-39 50x42 
40.47x38 3- 9
41.48-43 9-14 42.38-
33 8-13 43.33-29 
15-20 44.43-39 14-19 
45.49-44 12-18
46.36-31 19-23 

47.39-34 13-19 
48.31-27 11-17 
49.44-39 20-25 
50.39-33 19-24
51.29x20 25x14 

Fragment 4 uit Jitse 
Slump - Wouter 
Morssink 2-0, ronde 4. 
Na 22....12-17? drukt 
Jitse dóór: 
23.33-28 14-20 
24.29-24 19x30 

25.34x14 4- 9
26.28x19 13x24 
27.40-34 9x20 28.34-
30 24-29 29.30-25 
20-24 30.32-28 18-22
31.39-34 29x40 
32.45x34 22x33 
33.38x20 15x24 
34.34-30 3- 9 
35.30x19 7-12
36.19-14 9x20 
37.25x14 12-18 
38.14-10 17-22 
39.10- 5 8-13
40.37-31 21-27
41. 5-41

Enkele winnende fragmenten in beeld

Voor de vijfde keer op rij organiseerde Damvereniging VBI het NK 
pupillen. ONS Accountants en Belastingadviseurs uit Huissen
was weer de hoofdsponsor. Bij de finale algemeen deed 
topfavoriet Martijn van IJzendoorn het geweldig. Martijn won 
alle partijen en is dus onbetwist kampioen van Nederland 
geworden. Bij de meisjes was de strijd om de eerste plaats veel 
spannender. Het ging uiteindelijk tussen titelverdedigster Lisa Aleven, 
Gerlinda Schaafsma en Michelle de Jong en de laatste ronde moest de 
beslissing brengen. Michelle werd uiteindelijk de verdiende kampioene. 
Net als voorgaande jaren waren er extra prijzen voor de mooiste partijen 
en fragmenten. De jury gaf de prijs voor de mooiste partij aan Melanie 
Voskuil. Bij de finale algemeen ging die prijs naar 
Jan Groenendijk 
en Alex Ketelaars. 
De prijs voor het 
mooiste fragment 
bij de meisjes ging 
naar Michelle de 
Jong. Jitse Slump 
kreeg van de jury 
veel lof en de 
combinatieprijs, 
want hij was 
betrokken 
bij meerdere 
fragmenten. Jitse 
kreeg als het ware 
een prijs voor zijn 
hele oeuvre, zoals de 
jury het uitdrukte.

  AW + = - Pt WP SB
1  Martijn van IJzendoorn 8  8 0 0 16  74 148
2  Jannes Kromhout 8  4 3 1 11  74 89
3  Jan Groenendijk 8  4 3 1 11  73 85
4  Alex Ketelaars 8  4 3 1 11  70 76
5  Jitse Slump 8  4 2 2 10  76 76
6  Frank Scholman 8  4 2 2 10  63 61
7  Rick Hartman 8  4 1 3 9  72 67
8  Timo Kuipers 8  3 2 3 8  68 55
9  Mitchel Mensinga 8  3 2 3 8  57 46
10  Wouter Morssink 8  3 1 4 7  57 45
11  Stijn Overeem 8  2 2 4 6  66 37
12  David Maduro 8  2 2 4 6  62 33
13  Yoeri van Leeuwen 8  3 0 5 6  62 30
14  Thijs Verboon 8  2 2 4 6  60 32
15  Nick Waterink 8  2 2 4 6  59 34
16  Marco de Leeuw 8  2 2 4 6  49 30
17  Henk Pol 8  1 2 5 4  52 22
18  Tom Knapen 8  1 1 6 3  58 20

  AW + = - Pt WP SB
1  Michelle de Jong 7  4 3 0 11  56 85
2  Gerlinda Schaafsma 7  5 1 1 11  52 72
3  Lisa Aleven 7  4 2 1 10  57 75
4  Melanie Voskuil 7  4 2 1 10  50 58
5  Mariska Veer 7  3 1 3 7  48 41
6  Tessa Aleven 7  3 0 4 6  57 30
7  Jacolien Timmerman 7  2 2 3 6  51 29
8  Leonie Gach 7  1 4 2 6  49 31
9  Hanna Hoogenraad 7  2 2 3 6  36 24
10  Caroline Schep 7  1 3 3 5  42 26
11  Dana van der Wiele 7  2 0 5 4  47 14
12  Martine Jannes 7  0 2 5 2  43 11

Eindstanden
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DamZ!
KijK VooR alle DamNieuWtjes oP WWW.Damz.Nl

Ilse Barf (9) uit Leek is op het NK voor welpenmeisjes met overmacht 
Nederlands kampioen geworden. Ilse had al in de één na laatste ronde 
zo veel punten, dat niemand haar meer kon inhalen. Heel knap gedaan 
Ilse!

Bij het NK welpen algemeen moest er tot en met de laatste ronde hard 
om worden gevochten. De twee koplopers in de achtste ronde, Bart en 
Marco, gaan allebei dramatisch onderuit. Bart blundert tegen Jorne en 
Marco verliest door een listige slagzet van Vincent. Als de kruitdampen 
zijn opgetrokken, is de winnaar..... Vincent Houtjes uit Wapenveld! Van 
harte gefeliciteerd Vincent!

Ilse Barf en Vincent Houtjes 
Nederlands welpenkampioen 

  We  Wi  Re Ve  Pu  Wp  SB
1 Vincent Houtjes  9  6  1  2  13  89  124
2 Bart Westerveld  9  5  2  2  12  93  116
3 Marco de Leeuw  9  6  0  3  12  84  100
4 Jorne Huiting  9  5  1  3  11  96  115
5 Wensley Gajadien  9  4  3  2  11  94  113
6 Dirk Vet  9  4  3  2  11  85  90
7 Oscar Vaessen  9  5  1  3  11  77  77
8 Rene Emmaneel  9  5  0  4  10  92  102
9 Teun van der Weij  9  5  0  4  10  68  58
10 Koen Verharen  9  4  1  4  9  77  55
11 Jacob Hoek  9  4  1  4  9  71  47
12 Jeroen van den Brink  9  3  1  5  7  79  47
13 Ryan Bolt  9  2  3  4  7  71  35
14 Huub Siebelt  9  3  1  5  7  71  33
15 Remco Korteland  9  2  0  7  4  74  14
16 Jacco Broere  9  0  0  9  0  75  0

Eindstanden

  We  Wi  Re Ve  Pu  Wp  SB
1 Ilse Barf   9 9 0 0 18 97 194
2 Mandana Khabbazi   9 7 1 1 15 93 137
3 Danique Smids  9 6 1 2 13 99 123
4 Floortje Bogerd  9 6 0 3 12 103 118
5 Lotte Meijer  9 5 1 3 11 95 89
6 Sanne Barten  9 5 0 4 10 89 62
7 Kirsty Wahjuwibowo  9 5 0 4 10 88 66
8 Aafke Diekema  9 5 0 4 10 67 50
9 Marriet Heek  9 4 1 4 9 96 75
10 Selke Riedel  9 4 1 4 9 94 64
11 Charlotte Feikema  9 4 0 5 8 79 44
12 Tamar Visser  9 4 0 5 8 77 44
13 Charlotte Verhoeven  9 3 2 4 8 62 35
14 Claire Vaessen  9 3 1 5 7 58 26
15 Rianne Heek  9 2 1 6 5 63 13
16 Luna Kunneman  9 2 1 6 5 62 13
17 Kelsi Riedel  9 0 2 7 2 73 15
18 Ana Wissink  9 1 0 8 2 63 4
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actuele kalender
op internet:

www.kndb.nl

 = jeugdevenement

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

toernooien, trAiningen en wedstrijden

juni 2010
5 KNDB-beker kwartfinale
5  Finale schooldammen 

BO en VO
5 Dordrecht. Sani-Dump 

sneldamtoernooi. C. Leen-
heer (0168) 33 06 28.

12 KNDB-beker halve finale
12 Bondsraadvergadering
13-19 Praag (Tsj). 30e Golden 

Prague. L. Gatnar.
19 NK sneldammen alle 

categorieën
26 KNDB-beker finale

juli 2010
9-17 NK junioren algemeen
9-17 NK aspiranten algemeen
10 Delft. Openluchttoernooi. 

G. van den Berg (0624) 82 
25 43.

12-16 Parthenay (Fr). Parthenay 
Open. Yves.bernardeau@
orange.fr.

17-24 Den Haag. Den Haag Open 
2010. A. Kruyshoop (0640) 
01 86 52.

19-24 NK junioren meisjes
19-24 NK aspiranten meisjes
25-31 Nijmegen. Nijmegen Open 

2010. E. Sanders (024) 344 
09 72.

31 Kortenhoef. Dammen op de 
Dijk. A.Vreeswijk (0654) 99 
32 43.

augustus 2010
1-7  EK jeugd.
6-14 Brunssum. Brunssum Open 

2010. J. Hannen (0475) 46 
50 83.

15-22 Hoogeveen. Incasso Divisie 
Young Masters, invitatie-
toernooi jeugd. Z. Palmans 
(0615) 28 26 20.

16-21 Goes. 7e Hiltex Zeeland 
Damtoernooi: invitatietoer-
nooi en open toernooi. A. 
Walraven (0118) 56 25 06.

september 2010
3/4 Groningen. Mello Kool-

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

4 Eindhoven. PSV Be-
vrijdingstoernooi. H. Greve-
raars (0613) 70 05 05.

4 Westerhaar. 5e Dijks Leijs-
sen open NK clubteams. G. 
Hessing (0655) 71 79 84.

11  Reeuwijk. 8e Reeuw-
ijks jeugddamtoernooi. H. 
de Knikker (0182) 39 32 
75.

18 Nationale Competitie 
ronde 1.

oktober 2010
2 Nationale Competitie 

ronde 2.
3 Amstelveen. (Jeugd)dam-

toernooi. H. Fokkink (020) 
641 05 87.

7-12 Tavira (Por). 2e Tavira 
Open. T. Dijkstra (+ 351) 
281 381 499.

9  HF clubcompetitie 
junioren, aspiranten en 
pupillen.

8-15 Berlijn (D). EK veteranen.
16 Nationale Competitie 

ronde 3.
30 Nationale Competitie 

ronde 4.

November 2010
3-9 NK vrouwen.
6 Bondsraadvergadering.
6 Hengelo. Wereldrecordpo-

ging simultaan dammen 
Jos Stokkel. E. van Hattem 
(053) 436 15 45.

13 Nationale Competitie 
ronde 5.

27 Nationale Competitie 
ronde 6.

December 2010
11 Nationale Competitie 

ronde 7.
15-21 Naaldwijk. WK junioren en 

WK meisjes. F. Ivens (0610) 
20 49 96.

17-27 Delfzijl. 2e Groningen 
Seaports Masters Invitatie-
toernooi. R. van Heukelem 
(0615) 86 22 51.

18  Finale clubcompetitie 
junioren, aspiranten, pupil-
len en welpen.

19 NK rapid.
29 ’s-Gravenpolder. 6e 

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

30 Wamel. 33e Open snel-
damkampioenschap. A. 
Janssen (0653) 79 89 85.

januari 2011
8 Nationale Competitie 

ronde 8.
8 Woudsend. Nieuwjaars-

toernooi Eensgezindheid. 
B. Weistra (0611) 30 44 98.

15 Halve finale algemeen en 
vrouwen.

22 Nationale Competitie 
ronde 9.

29 Halve finale algemeen en 
vrouwen.

februari 2011
5 Nationale Competitie 

ronde 10.
12 Halve finale algemeen en 

vrouwen.
19 Nationale Competitie 

ronde 11.
26 Halve finale algemeen en 

vrouwen.

maart 2011
5 Halve finale algemeen en 

vrouwen.
5 HF aspiranten meisjes, dag 

1.
5  HF pupillen algemeen, 

dag 1.

5 Bondsraadvergadering.
12 Nationale Competitie, 

nacompetitie.
12 HF junioren algemeen, dag 1.
12 HF aspiranten meisjes, dag 2.
12  HF pupillen algemeen, 

dag 2.
19 HF junioren algemeen, dag 2.
19 NST, NDT en CAT.
20  CJT, CPT, CMT en CTG.

april 2011
2 HF aspiranten algemeen, 

dag 1.
2  HF pupillen meisjes.
2  HF NK welpen alge-

meen.
9 HF aspiranten algemeen, 

dag 2.
9  DamZ!-jeugdtoernooi.
16  Nationale Jeugddam-

dag.
6-16 NK algemeen.
23 NST, NDT en CAT.
24  CJT, CPT, CMT en CTG.
25 Wageningen. Open NK 

Veteranen. H. Kleinrensink 
(0317) 41 18 73.

mei 2011
2-7 NK junioren algemeen.
2-7 NK aspiranten meisjes.
2-7  NK pupillen algemeen.
6-28 Emmeloord/Urk. GIBO 

Groep WK Dammen 2011. 
H. Boers (0630) 670 286.

7  NK welpen meisjes.
7 KNDB-beker ronde 1.
14 KNDB-beker ronde 2.
14  HF schooldammen BO 

en VO.
21 NST, NDT en CAT.
22  CJT, CPT, CMT en CTG.
28  Finale schooldammen 

BO en VO.

juni 2011
2-4  NK pupillen meisjes.
4  NK welpen algemeen.
4 KNDB-beker kwartfinale.
11 KNDB-beker halve finale.
18  NK sneldammen alle 

categorieën.
25 KNDB-beker finale.
25  NK sneldammen 

jeugdteams.
25 Bondsraadvergadering.

juli 2011
11-16 NK junioren meisjes.
11-16 NK aspiranten algemeen.

eindelijk een lezenswAArdig Boek
gep leeflang schreef vorig jaar in Het Damspel: ‘Best leuk dat dammen, maar zijn 
daar genoeg lezenswaardige verhalen weg te halen?’ 

zeker wel. ‘Wie door de week traint is ‘s zondags moe’ staat er vol van.  
geen analyses, geen partijen. Wel een verzameling verhalen, anekdotes,  
vlammende aanklachten enzovoort. Veel duimzuigerij ook. ‘een aanrader!’,  
volgens de corrector, nota bene trainster (!) bij een hardloopvereniging. 
 
Het boek bevat 200 pagina’s op a5-formaat. te bestellen door overmaken van 
10,00 euro plus 3,00 euro verzendkosten op bankrekeningnummer 4492438 
t.n.v. e. Dollekamp, leiden o.v.v. ‘boek’ en Uw adres. 
mail: evert.Dollekamp@Casema.nl en U ontvangt drie verhalen uit het boek op 
proef. Helemaal gratis om U over de streep te trekken. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    ORIGINEEL EVENEMENT IN HOOGEVEEN 
“Stichting Damvrienden van Hoogeveen”, organiseert van 15-22 augustus een nieuw damtoernooi in Hoogeveen (Drenthe)! 

Naast het hoofdevenement: “Incasso Divisie Young Masters” vinden er ook open toernooien plaats: 

                           MTB OPEN  15-22 augustus & OPEN RAPID 21-22 augustus       

                                                             Iedereen kan eraan meedoen, dus u ook!!! 
           
                          Voor meer informatie en deelname aan onze open toernooien: www.incassodivisieyoungmasters.nl 
     Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door: Incasso Divisie, Mijnheer Truck Banden, Gemeente Hoogeveen, EYE-T Webdesign                                                                                                                           
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een creatieve dammer van 81 jaar en nog 
steeds vol passie voor het damspel. ik 
stel u voor aan sijbrand van eijk, geboren 
op 4 november 1928 in gouda, zichzelf 
omschrijvend als enig kind, zondagskind, 
super schorpioen, dammer en problemist. 

Waar haal ik die informatie vandaan? Uit zijn 
levenswerk: ‘Zeventjes’. een prachtig boek 
van 318 pagina’s op a4 formaat met harde 
kaft en meerkleurige losse omslag. een juweel 
voor de dammer die van kleine standjes houdt 
om zo van het blad af op te lossen. bij het 
nagaan of een probleem waardig kon worden 
opgenomen heeft hij hulp gehad van een 
flink aantal damliefhebbers dat de controle 
uitvoerde, want sijbrand is geen computer-
man. Deze harde werkers en collectiebeheer-

ders van damproblemen op de achtergrond 
verdienen eveneens een grote pluim: eddie 
van de acker, gerhard bakker, steef de bruijn, 
niek imming, Kees Kaan, miljenko lepšic, Rob 
spijkers en Wim de zwart. om het boek nog 
leuker te maken en de humor van het damle-
ven te laten beleven zijn er 160 damcartoons 
aan toegevoegd, want dat is hobby nummer 
twee van de voormalig grafisch tekenaar-
ontwerper. Dez Reeuwijk is al 62 jaar zijn 
club. Hij was er ooit een jong lid van de 
kascontrolecomissisie. bij de controle aan huis 
bij de penningmeester controleerde hij nog 
iets meer dan de kas. Hij trouwde later met de 
jongste van de vier dochters: meia van de star. 
Wat doe je als club met zo’n bijzonder lid? zo 
iemand zet je in het zonnetje en geef je de 
waardering die daarbij past. 

op 26 april 2010 werd sijbrand tijdens een 
feestelijke clubavond tot erelid van Dez 
Reeuwijk benoemd. Voor deze benoeming 
was hij al lid van verdienste van de Dambond 
midden-Holland en met gepaste trots lid in de 
orde van oranje nassau (2001). 

natuurlijk valt er nog veel meer op te merken 
over deze dammer-schrijver-tekenaar, maar 
dat mag u zelf gaan beleven als u een exem-
plaar van zijn boek weet te bemachtigen. 
samen met de al langer bekende serie boeken 
van gerhard bakker bezit u dan het summum 
op het gebied van overzichtelijk dammen. 

De selectie cartoons is een persoonlijke keuze 
uit het grote aantal humoristische ‘kijkjes’ op 
de damwereld. geniet mee!

super schorpioen schaakt dochter 
penningmeester: de wonderlijke 
damwereld van sijbrand van eijk
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74
wim vAn mourik
st. jAcoBslAAn 94
6533 Bv nijmegen
(024) 356 52 32
wAvAnmourik@plAnet.nl

super schorpioen schaakt dochter 
penningmeester: de wonderlijke 
damwereld van sijbrand van eijk



ter gelegenheid van het honderd-
jarig bestaan van twente’s eerste 
viel ben Provoost op zaterdag 3 
april het wereldrecord kloksimul-
taan aan. in het fraaie gebouw 
van het RoC twente zette hij een 
score van 72,06% tegen 34 tegen-
standers neer en nam daarmee 
het record over van Jean marc 
ndjofang uit Kameroen, die zijn 
volgende poging op 18 december 
in emmeloord maar alvast heeft 
vastgelegd. Dat het vestigen van 
een nieuw record geen sinecure 
is, bleek toen marino barkel op 
15 mei in Westerhaar een aanval 
op het record van Provoost deed 
en niet aan de minimumscore van 
70% kwam. met de eveneens in 
Hengelo geplande recordpoging 
simultaandammen tegen 250 te-
genstanders door Jos stokkel lijkt 
de nederlandse recordhausse nog 
wel even aan te houden. 

in de diagramstand nam Provoost 
Han borgman na 70.... 35-49? te 
grazen met 71. 37-31! 26x39 72. 
12-26! 49x21 73. 26x43!
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