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jan groenendijk
2x europees Kampioen!

   ,,Dammen in 
molenaarsgraaf

in de lift” 

,,vrouwen Dammen 
niet in afrika” 

nina Hoekman grijpt 
naast wereldtitel

Kerst oploswedstrijd

Den Haag voor Het 
laatst?

‘HET TEMPO’ van Andreas Kuyken

,,Slim hè, van zwart, die laatste zet! 

Voor de slagzet naar 8 mist wit immers elk fatsoenlijk 

tempo!! Toch geldt: Wit wint!!” 

Verfilming op pagina 24.
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Foto: annette oostwouDer

Woensdagmiddag 14.47 uur in het door 

architect Willem Dudok ontworpen 

gemeentehuis van Velsen. Meer dan 200 

kinderen doen mee aan het jaarlijks door 

Damclub IJmuiden (DCIJ) en de afde-

ling sportzaken van de gemeente Velsen 

georganiseerde schooldamtoernooi. Het 

eerste team van Brederode Dalton is met 

elf punten uit zes wedstrijden de glorieu-

ze winnaar. Bijzonder is de aanwezigheid 

van Wjatsjeslaw Sjtsjogoljew uit Rusland. 

In 1961 werd hij in het nabij gelegen 

Haarlem op19-jarige leeftijd tot jongste 

wereldkampioen ooit gekroond. Op de 

foto kijkt hij met tas over de schouder en 

rug naar de camera naar een partij op de 

derde rij van achteren. Toernooidirecteur 

Willem Winter van DCIJ is een rij naar 

voren aan het tafelhoofd in gesprek met 

een jonge damster. Zie voor de volledige 

uitslagen www.damclubijmuiden.nl. 



pagina 3  

schooldammen



pagina 4  het Damspel < november 2010 >

c o l o f o n

redactie
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vaste medewerkers
leo aliar, johan bas tiaannet, 
Fred ivens, ton sijbrands, 
gep leeflang, wim van 
mourik, leen de rooij, 
harry de waard, herman van 
westerloo. 

bondsbureau/
redactieadres
waarnemend bondsdirecteur:
johan haijtink
worth rhedenseweg 51
6991 Dw rheden
postbus 100
6990 aC rheden
026-4952309 (ook fax)
026-4954198 
(ledenadministratie)
bondsbureau@kndb.nl
postbank 140731
rabobank 16.11.61.588 t.n.v. 

penningmeester KnDb
Post voor het bestuur via het 
Bondsbureau

abonnement
€ 20,00 per jaar. 
het Damspel wordt onder alle 
leden van de KnDb verspreid. 
abonnees zijn lid van de 
KnDb. 
For subscription rates abroad 
please contact bondsbureau@
kndb.nl
pour les tarifs d’abonne ments 
à l’étranger veuillez contacter 
bondsbureau@kndb.nl
het Damspel is ook 
verkrijgbaar in braille. voor 
informatie: Cbb, 0341-565477

bondsbureau fmjD
orteliusstraat 147/hs
1057 aX amsterdam
020-6167402

WcDa
g.j. van der werff, 
burg. bickerstraat 53
1111 Ca Diemen
020-6994090

Kring voor 
Damproblematiek
Krijn hemminga
saltshof 2013
6604 er wijchen
024-3230016
krijnh@gmail.com

nvgD
m. Zandbergen
Fluessen 38
8032 mK Zwolle
038-4551978

vormgeving
graficelly, reeuwijk

Druk
bDu, barneveld

Uw toernooi in Het Damspel? 
Neem contact op met de redactie.
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K o r t  D a m n i e u W s

Op de foto ontvangt Henk Fokkink (links) de oorkonde horend bij het vijftigjarig KNDB-lidmaatschap uit handen van 
PNHDB-voorzitter Hans Vermeulen. Plaats van handeling is de algemene ledenvergadering van de PNHDB. 
Het was zowel voor de PNHDB als voor Fokkink een historisch moment omdat laatstgenoemde na decennia van intensief 
bestuurswerk afscheid nam als vice-voorzitter van de PNHDB. In 2002 is Fokkink voor zijn verdiensten onderscheiden met 
het KNDB-erelidmaatschap. Foto: Aart van Dijk.

gefeliciteerD en nogmaals 
beDanKt!
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Al ruim tien jaar houdt de 
Bornse Dam Vereniging in 
de zomer een ontspannen 
damdag op de boerderij. 
Steevast stelt één van de le-
den zijn terrein beschikbaar. 
Dit jaar vond het spektakel 
plaats in Bornerbroek, 
waar 18 dammers in twee 
categorieën streden om 
de titel ‘Damboer van het 
jaar’. Maar er werd niet 
alleen gedamd: op de foto 
zien we dat de meegereisde 
aanhang niet stil zat: zij 
namen het tegen elkaar op 
in boerengolf en cricket. 
De dammers stelden bij het 
aloude kopspijkeren naast 
het denkvermogen ook 
nog eens de spieren op de 
proef.
Toen de dampen van de 
afsluitende barbecue waren 
opgetrokken, bleken Wytze 
Sytsma en Marinus Bosman 
als beste boerendam-
mers tevoorschijn te zijn 
gekomen. Van de aanhang 
wist Leonie Hasselerharm 
als geen ander de balletjes 
door de poortjes en in de 
gaatjes te werken. Meer 
over de damdag is te vinden 
op de website van de Born-
se damvereniging: www.
bornsedamvereniging.nl. 
Foto: Loes Grooters.

boerDerijDammen in borne

van De reDactie

Voor u ligt de sterk vertraagde editie van HD03, mijn 
excuus hiervoor is op zijn plaats. Met de nieuwe (!) hulp 
van Martijn van der Klis en corrector Erik van de Weerdhof 
en van alle auteurs en fotografen is het gelukt deze editie 
uit te brengen. HD04 zal ‘gewoon’ volgens planning op 
24 december, maar niet zonder een grote extra inspanning, 
verschijnen. Mijn grote dank aan alle medewerkers van 
HD, in het bijzonder aan Martijn en Erik, die dit mogelijk 
maken.

Marcel Kosters
waarnemend redacteur
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K n D b

terwijl veel damclubs moeite hebben om het hoofd 
boven water te houden, zijn er ook verenigingen waar 
het ledenaantal juist groeit. bij De Kroonschijf uit 
molenaarsgraaf is dat laatste zeker het geval. Door veel 
netwerken en positief berichten lijkt het dammen in de 
kleine gemeente hoogtij te vieren. Dat werd al duidelijk 
bij de zeer geslaagde viering van het vijftigjarig jubileum 
met een goedbezochte receptie en aansluitende simul-
taan, maar De Kroonschijf heeft meer pijlen op haar 
boog… 
volgens bestuurslid jeroen 
schakel gaat De Kroonschijf een 
gouden toekomst tegemoet. 
met bijna veertig leden, waarvan 
ongeveer tachtig procent 
senioren, is zij nu al één van de 
grotere damclubs in nederland. 
maar de club kijkt verder: de 
jeugdopleiding kan zeker nog 
uitbreiden en ook oud-leden 
moeten eigenlijk weer aan het dammen worden 
gekregen. en, het belangrijkste: er moest worden gestart 
met een team in de KnDb-competitie. 

KNDB-competitie

De club uit molenaarsgraaf, dat enigszins verscholen ligt 
in het polderland tussen de lek en de merwede, komt 
dit jaar voor het eerst uit in de KnDb-competitie. voor 

veel leden is dat een droom die uitkomt. Zo’n 25 jaar 
geleden probeerde de club voor het eerst om door te 
stromen naar de landelijke wedstrijden, maar toen dat 
op één schamel bordpunt na niet lukte, werd dat plan 
op de lange baan geschoven. veel spelers gingen alsnog 
hogerop bij één van de andere verenigingen die de 
alblasserwaard rijk is.

Dat verkassen van de betere spelers ging een tijdje zo 
door, maar opeens diende zich een mogelijkheid aan 

om deze leden weer aan de club te 
binden. in de damprovincie Zuid-
holland Zuid leefde het idee om in 
het seizoen 2010/2011 te starten met 
een nieuw landelijk team. hoewel er 
eerder gedacht werd aan een toevoe-
ging van een tweede team bij de clubs 
die al landelijk speelden, sprong De 
Kroonschijf in het gat en startte zo een 
volledig nieuw team. provincie blij en 

molenaarsgraaf nog blijer: eindelijk kon dan het lande-
lijke avontuur gaan beginnen. 

onder de bezielende leiding van harm jan van rees 
werd vervolgens het eerste tiental in elkaar gezet. in 
eerste instantie nog met hulp van de omliggende ver-
enigingen, maar inmiddels ook deels met eigen kweek, 
die in een wedstrijd tegen DeZ reeuwijk al eens op het 
fictieve elfde en twaalfde bord mocht plaatsnemen. het 

“ Dammen in molenaars-
graaf in De lift”

teKst:  martijn van Der Klis

Foto’s: jeroen sChaKel

,, De KNDB-competitie 
zorgt ervoor Dat 
De cluB weer Bruist 
vaN hartstocht eN 
Nieuwe iDeeëN.”
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team gaat in de eerste plaats voor de gezelligheid: de zaterdagen bieden een mooi 
alternatief voor de toch wat laat wordende doordeweekse aangelegenheden en ook 
de wedstrijden zijn interessanter voor de iets betere spelers van de club. 
harm jan heeft grootse plannen met het landelijke team. het liefst promoveert hij 
zo snel mogelijk en lanceert dan een tweede team onder het eerste team om zo een 
mooie trap te creëren voor aanstormende jeugd. jeroen is wat gematigder: een plek 
bij de middenmoot is ook goed genoeg en het gaat hem er allereerst om weer nieuwe 
aanwas te krijgen. maar hoe dan ook: de KnDb-competitie zorgt ervoor dat de club 
weer bruist van hartstocht en nieuwe ideeën. 

Receptie 
een van die geslaagde ideeën was het organiseren van een receptie en een aanslui-
tende simultaan tegen pim meurs ter ere van het vijftigjarig bestaan. voor de receptie 
werden niet alleen leden en oud-leden uitgenodigd, maar ook andere sportverenigin-
gen en scholen. een uitstekende zet, want zo ontstond er een prachtig moment voor 
de netwerkers van de club. 
Zo konden de voetballers en darters eens met eigen ogen aanschouwen hoe het dam-
men er aan toegaat. met stijgende verbazing  zagen ze hoe pim na de eerste zet van 
hun burgemeester als een razende bijna al zijn partijen in winst om wist te zetten. 
De pers besteedde  uitvoerig aandacht aan de receptie. ‘het Kontakt’ is bijvoorbeeld 
een krant waarin ‘De Kroonschijf’ inmiddels een gewillige afnemer van haar berichten 
vindt. het duurde even voordat de club hier een ingang vond, maar nu deze er een-
maal is, wordt er steeds meer over dammen gepubliceerd. ook andere clubs uit de al-
blasserwaard benutten deze methode om wat publiciteit mee te pakken en inmiddels  
steekt het aantal berichten over de damclubs het aantal berichten over de voetbalclubs 
naar de kroon. Zeker in een hechte gemeenschap als molenaarsgraaf zorgt dat ervoor 
dat dammen meer dan eens onderwerp van gesprek is. 

Toekomstplannen
wat wil een vereniging nog die alles al lijkt te hebben? uit het antwoord van jeroen 
blijkt dat stilzitten er (behalve uiteraard achter het dambord) niet bij is. eén van de 
plannen is om dammers die eerder vertrokken om hogerop te gaan, nu weer terug 
te krijgen op het oude nest. bijvoorbeeld de leden van de familie van genderen, die 
inmiddels voor de nationale competitie in alle windrichtingen zijn vertrokken (ma-
rijke speelt bij hardinxveld-giessendam, Dirk in gouda, en arie bij gorinchem) staan 
hoog op het verlanglijstje van de club. maar het gaat jeroen zeker niet alleen om nog 
actieve dammers: juist de oud-leden die in het verleden in aanraking geweest zijn met 
dammen, moeten weer aan de slag gaan. 
De Kroonschijf heeft daarvoor een methodiek die door sommigen wellicht als voor-
zichtig zal worden bestempeld, maar die wel degelijk zijn effect heeft. ieder jaar 
organiseert de club een toernooi voor huisdammers en ook ieder jaar wordt gepro-
beerd hier weer meer mensen op af te laten komen. het gaat in eerste instantie om de 
deelnemers bekend te maken met de damclub, pas later gaat het om daadwerkelijk lid 
worden. Deze manier van handelen zorgt ervoor dat potentiële leden zich niet voelen 
opgejaagd. 

Jeugdopleiding
vorig jaar besloot jeroen dat op eenzelfde manier ook de jeugd wel eens aangespro-
ken zou kunnen worden. De ooit florerende jeugdopleiding was inmiddels aardig op 
sterven na dood, maar met eenzelfde huisdammerstoernooi wist jeroen de jeugdop-
leiding weer nieuw leven in te blazen. Deze actie, strategisch gepland ten tijde van 
het sinterklaasfeest, leverde direct een groepje van acht op, waarvan de helft nu nog 
damt, en de andere helft weer aangevuld is met nieuwe jeugdspelers. 

rome is niet op één dag gebouwd, en zo ging het ook zeker niet met de jeugdoplei-
ding. De basis wordt, zoals zo vaak, gelegd bij het schooldammen. alle scholen uit de 
gemeente doen mee aan het jaarlijkse schooldamtoernooi en op twee scholen wordt 
ook fanatiek getraind. het vermaarde ‘De bron’ is bijvoorbeeld een bekende naam in 
de schooldamwereld en haast een vaste deelnemer aan de nationale kampioenschap-
pen. het laatste stapje naar de club is een lastige horde gebleken, maar door de feeste-
lijke damavond uiteindelijk wel gelukt.
jeroen, die naast het penningmeesterschap ook de jeugd onder zijn hoede neemt, 
heeft qua jeugd eigenlijk dezelfde opvattingen als bij de senioren. het gaat hem niet 
zozeer om de kwaliteit, maar toch vooral om de kwantiteit: liever drie spelers met een 
rating van 900, dan eentje met een rating van 1200.

Een positieve boodschap
Dit positieve verhaal van ‘De Kroonschijf’ verdient het om verteld te worden. jeroen 
stelt dat we, willen we het dammen werkelijk promoten, dat positieve verhaal ook 
moeten uitdragen. weg dat gepraat over imagoproblemen, lastige tijden en vermin-
derde ledenaantallen. nee, draag uit dat dammen het waard is om als topsport te 
worden beschouwd. in molenaarsgraaf is dat met verve gelukt! 

heeft uw vereniging ook een positief verhaal  te vertellen? heeft u ook dé manier ge-
vonden om leden te winnen of juist niet te verliezen? laat het aan het Damspel weten, 
en wellicht besteden we volgende keer aandacht aan uw vereniging!
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toen de FmjD in 2006 een vrouwenteam ver-
gezeld van een persbericht getiteld ,,vrouwen 
dammen niet in afrika” naar het wK landen-
teams 2006 in Dakar stuurde, trok dat veel 
aandacht. in de wetenschap dat ‘vrouwen’ in 
dat bericht aangevuld had kunnen worden 
met ‘kinderen’, besloten de KnDb en FsjD 
(Fédération sénégalaise du jeu de Dames) 
om dammen voor jongens én meisjes in hun 
samenwerking te benadrukken.
in augustus beten KnDb iCt-expert geb Kos 
en KnDb-bestuurslid marcel Kosters het spits 
af met een bezoek aan senegal. vlak voor het 
ter perse gaan van hD legde alioune Fall als 
eerste aspirantenkampioen van senegal een 
tegenbezoek af. in het kader van het parte-
nariat deed hij mee aan het wK aspiranten in 
belgië en bezocht met zijn vader de selec-
tiedag voor de Centrale aspiranten training 
in nederland. met een vijftigtal damborden 
keerden zij daarna terug naar senegal.
Dit artikel geeft een impressie van het neder-
landse bezoek aan senegal. het Damspel (hD) 
hoopt in een latere editie terug te komen op 
het partenariat. De doelen van het bezoek aan 

senegal waren de realisatie van het eerste 
jeugdkampioenschap voor jongens en meisjes, 
het inrichten van websites voor de senegalese 
en afrikaanse dambond, de overdracht van 
dammateriaal waaronder elektronische dam-
borden, computers en het databaseprogram-
ma turbo Dambase en afstemming over het 
projectvervolg. tussen de indrukken door kan 
de lezer zien wat hiervan terecht is gekomen.

SUV van de bond
vrijdag 6 augustus. bij aankomst op het 
léopold sédar senghor vliegveld van Dakar 
wachten ndongo Fall en adama geye ons op. 
ndongo coördineert het partenariat vanuit de 
FsjD en vice president adama is een bekende 
van FmjD-bijeenkomsten. soepeltjes loodsen 
ze ons met een vracht dammateriaal langs 
de douane naar de gloednieuwe suv van de 
senegalese dambond. inderdaad, de senega-
lese dambond beschikt over een auto en niet 
zo maar een.
ndongo legt uit dat president abdoulaye 
wade alle sportfederaties een auto cadeau 
heeft gedaan. eerder had hij een deal met 
een Chinese autoproducent gesloten. terwijl 
westerse multinationals zich uit afrika lijken 
terug te trekken - shell bijvoorbeeld stoot 
zijn pompstations af - springen bedrijven uit 
opkomende landen als China en brazilië met 
overgave in het ontstane gat. 

al-Qadhafi
ook de libische leider moammar al-Qadhafi 
laat zich niet onbetuigd. veel van de recent in 
en rond Dakar aangelegde wegen zijn volgens 
adama met libisch geld gefinancierd. onder-
meer de staatsoliemaatschappij van libië heeft 
belangstelling voor de afrikaanse tankstations 
van shell. langs de weg zien we een groot 
plakbord dat al-Qadhafi verwelkomt voor 
een topontmoeting. ,,De libiërs, Chinezen en 
brazilianen hebben minder pretenties dan 
hun westerse collega’s en zijn goed voor onze 
economie,” vertrouwt de chauffeur ons toe. 
helemaal niet aangesproken voelen we ons 
niet, want ook de KnDb heeft voorwaarden 
verbonden aan het partenariat...
grotere verschillen dan tussen senegal en 
nederland zijn in economisch en cultureel 
opzicht moeilijk denkbaar, maar er zijn aan-
knopingspunten. senegal staat bekend om 
zijn politieke stabiliteit en persvrijheid en het 
laatste decennium heeft het land bovendien 
een voorzichtige economische groei doorge-
maakt. ondertussen verwonderen we ons over 
de kleurrijke voertuigen die we op de uitste-
kende en blijkbaar libische weg zien. 

veel in de jaren zeventig geproduceerde 
renault- en mercedesbusjes moeten hier nog 
hard werken en braken dikke walmen uit. 
sommige ruik je aankomen.

Terranga
we leren de legendarische senegalese ter-
ranga of gastvrijheid goed kennen. De neder-
landse gewoonten staan hiermee in schril con-
trast. ndongo heeft zich voor de duur van ons 
bezoek vrijgemaakt en begeleidt ons overal 
naartoe. maar dat is voor later, want de eerste 
dagen na onze aankomst zijn volgepakt met 
activiteiten die het welslagen van de verdere 
samenwerking zullen bepalen.

Bondsbureau
Zaterdagochtend begeven we ons daarom 
naar het léopold sédar senghor stadion 
(evenals de luchthaven naar de eerste presi-
dent van senegal (1960 - 1980 genoemd) waar 
de FsjD een ruimte heeft voor haar bureau. 
Zowel het stadion als het bureau kunnen wel 
wat investeringen gebruiken. we besluiten 
tot de aanschaf van een telefoon- en internet-
aansluiting en dragen twee door de KnDb ge-
bruikte laptops over aan de FsjD en de CajD. 
als we ook de (kleinere) ruimtes van de tennis- 
en voetbalbond hebben gezien, klimmen we 
in de al drukkende hitte een etage hoger naar 
de salon d’honneur van het stadion. De FsjD 
heeft de enige ruimte met klimaatbeheersing 
in het stadion gereserveerd voor het jeugd-
kampioenschap. 

Jeugdkampioenschap
De organisatie van het kampioenschap laat 
zien, dat het jeugddammen nog een weg te 
gaan heeft. als alle kinderen er uiteindelijk 
zijn, besluiten we wat oefenpartijtjes te spelen 
en de officiële wedstrijden voor zondag te 
bewaren. De kinderen dammen geanimeerd 
en luisteren goed. het is duidelijk dat de 
meesten (bijna) voor het eerst spelen. al gauw 
zijn geb en ik bezig om de jongens en vooral 
de meisjes een aantal eenvoudige slagzetten 
te laten vinden. een aantal kinderen pikt de 
slagprincipes snel op, anderen niet. precies zo-
als dat bij het schooldammen gebeurt. je moet 
ergens beginnen en contact met andere kinde-
ren en landen helpt de ontwikkeling van het 
(jeugd)dammen. het is bemoedigend, dat een 
groot aantal dammers zich over de borden 
buigt en de kinderen van tips en instructies 
voorziet. Zondag besluiten we de wedstrijden 
van de meisjes met de elektronische borden 
uit te zenden. het toernooi verloopt net als 
de uitzending voorspoedig. het niveau van de 
partijen is logischerwijs dat van een school-
damtoernooi. geb maakt van iedere deelne-
mer een portretfoto voor op toernooibase.

Vervolg op pagina 10

teKst: marCel Kosters , Foto’s: geb Kos

  Foto’s:
1 Sarang Keita in actie op het SK meisjes. 
2 Ndongo Fall (links) en Adama Geye met de 

auto van de FSJD.
3 Overal kleurrijke en afgeladen busjes.
4 Het Léopold Sédar Senghor Stadion.
5 FSJD-president Moustapha Ndiop kijkt  

aandachtig toe.
6 De partijen worden van alle kanten  

bekeken.
7 Ndongo leidt de meisjeswedstrijden.
8 Geb (rechts) en Marcel op het strand bij 

Dakar
9 Geb en de zus van Adama op weg naar de 

oplossing.
10 Alle hens aan dek. Geheel rechts CAJD  

president Malick Kamara Ndiaye. 
11 Minister Faustin Diatta arriveert met in zijn 

kielzog ambassadeur Gerben de Jong.
12 Ndongo heet de minister en ambassadeur 

welkom.
13 Een screenshot van de nationale televisie-  

uitzending.
14 Minister Diatta huldigt aspirantenkampi-

oen Alioune Fall.
15 Ambassadeur De Jong feliciteert meisjes-

kampioen Sokhna Diarra Bousso Fall.
16 Marcel helpt bij de overhandiging van het 

materiaal.
17 Minister en ambassadeur in gesprek met 

Walff, het AT5 van Dakar. Adama kijkt toe.
18 Kampioene Diarra geïnterviewd.

D a m m e n  i n  s e n e g a l

,,vrouWen Dammen niet in afriKa” 
   (en KinDeren ooK niet)
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Het partenariat 
KnDb-fsjD

partenariat
HD02 meldde al, dat de KNDB 
met de FSJD een partenariat 
heeft opgezet. Het ministerie 
van VWS financiert dit met geld 
bestemd voor ontwikkelings-
samenwerking door sport (zie 
de notitie ‘Sport, een kans voor 
open doel’). De KNDB en FSJD 
kunnen dit project zodoende 
met dank aan penvoerder KNVB 
budget-neutraal realiseren. 

2010
•	 Senegalees	kampioenschap	

voor aspiranten, junioren en 
meisjes (3 categorieën)

•	 De	drie	kampioenen	naar	
de WK’s jeugd in België en 
Nederland

•	 Opleiding	van	een	stagiair	
arbiter bij WK jeugd in 
Nederland 

•	 Opzetten	eenvoudige	
websites voor Senegalese en 
Afrikaanse federatie

•	 Computers	en	Turbo	Dam-
base voor het bondsbureau

•	 DGT	elektronische	dam-
borden voor presentatie en 
upgrading van belangrijke 
toernooien

•	 DGT	2010	klokken
•	 150	vouwbare	damborden

2011
•	 Senegalees	kampioenschap	

voor aspiranten, junioren en 
meisjes (4 categorieën)

•	 De	vier	kampioenen	naar	het	
WK in Mongolië

•	 Vertaling KNDB mappen naar 
in eerste instantie het Frans 

•	 Jeugdtrainer	naar	Senegal	
om trainers en jeugd te 
trainen

•	 Damborden	en	klokken
Een baobab, nationaal symbool.

Vrijdagavond struikelen we direct na aankomst bijna over deze heren.

senegalese dambond bevindt zich dus in de voorhoede. 
hoewel het bereik in senegal zelf nog zeer klein is, kun-
nen de FsjD en de CajD nu ook op het internet worden 
gevonden via fsjd.sn en cajd.org. 

Eten en sneren
tussen de middag genieten we bij FsjD-president moustap-
ha ndiop van een rijstmaaltijd en de lekkerste en sterkste 
muntthee die we ooit hebben gedronken. het eten is een 
heel sociale gebeurtenis: iedereen krijgt een lepel en met 
z’n allen eten we tot de schotel leeg is. gewoontegetrouw 
verschijnen vervolgens de damborden op tafel. ook een 
idee voor nederlandse bestuursvergaderingen? 
Diop neemt het op tegen malick Kamara ndiaye, de pre-
sident van de CajD en geb en ik spelen ieder een partij 
tegen ndongo. in de partij tussen de beide president-
makkers loopt de temperatuur snel op en vliegen de 
sneren over en weer. ndiaye, voormalig adviseur van 
president wade en tegenwoordig namens senegal 
verbonden aan het hof van de union Économique et 
monétaire ouest-africaine (uemoa) en Diop, directeur 
van het sociaal verzekeringsfonds, kennen elkaar al van 
hun economie studie en hebben elkaar ‘te grazen geno-
men’ met hun presidentschap. ndongo: ,,toen de CajD 
een president zocht, zei moustapha tegen me dat ik 
malick als kandidaat moest aanmelden en dat hij malick 
de bereidverklaring wel zou laten ondertekenen. aldus 
geschiedde. toen wat later de vacature voor FsjD presi-
dent zich aandiende, aarzelde ndiaye geen moment en 
meldde zich bij de FsjD met een soortgelijk verhaal voor 
zijn goede vriend Diop. ook hij zou wel  even zorgen dat 
moustapha de bereidverklaring tekende en inderdaad 
was dat zo gebeurd.” mooie verhalen. 

Persconferentie
Dinsdag is de persconferentie in het stade léopold sédar 
senghor. alle deelnemers en enkele topspelers onder wie 
bassirou ba en mor seck bevinden zich in het publiek. 
minister Diatta en ambassadeur De jong arriveren op het 
afgesproken tijdstip. een plechtige persconferentie volgt 
waarbij het belang van jeugddammen en het samen-
werkingsverband met nederland en de KnDb wordt 
benadrukt. minister Diatta en president Diop - die voor 
de gelegenheid een oranje stropdas en passend pochet 
draagt - nemen ruim de tijd om nederland en de KnDb 
te bedanken. vervolgens spelen de senegalese en neder-
landse hoogwaardigheidsbekleder voor het oog van de 
nationale televisie enkele snelle zetten op een elektro-
nisch dambord. De monitor naast het bord laat de zetten 
direct zien. geb staat onze ambassadeur bij en bassirou 
ba adviseert zijn minister.
De winnaars bij de aspiranten, junioren en meisjes ont-
vangen hun prijs en daarna overhandigt ambassadeur 
De jong het nederlandse dammateriaal officieel aan 
minister Diatta. na afloop staan zij de media te woord en 
flitsen de camera’s weer. 

Knutselborden 
enkele dammers uit het publiek komen naar ons toe om 
over hun plannen en wensen te praten. mamadou guiro 
is president van de ligue van Kédougou en heeft een reis 
van 700 kilometer gemaakt om in Dakar te zijn. Diens li-
gue legt een fonds aan om materiaal aan te schaffen. het 
zal nog lang duren voor ze iets kunnen kopen, maar hij 
is vastbesloten. De vraag naar dammateriaal in senegal is 
groot en de sterk wisselende kwaliteit van in eigen land 
geproduceerde borden kan geen genade vinden in de 
ogen van fervente dammers. later die dag besluiten we 
met de FsjD om de voor volgend jaar geplande elektroni-
sche damborden te vervangen door ‘gewone’ borden die 
alvast aan de 14 bij de FsjD aansloten ligues, waaronder 
die van Kédougou doorgegeven kunnen worden. 

15.000 leden
we krijgen van adama - wiens vrouw bij tv-zender walff 
werkt - enkele opnamen van de persconferentie om op 

‘s avonds beklinken we de inspanningen van het weekend 
en eten met ndongo en adama op het strand van Dakar 
het traditionele yassa, een eenvoudig en smakelijk gerecht 
van rijst en ui met verse vis of kip. ondertussen praten 
we over de persconferentie die de FsjD dinsdag in het 
léopold sédar senghor stadion belegt. als het lukt om 
zowel de nederlandse ambassadeur als de senegalese 
minister van sport voor de camera’s te krijgen, slaan we 
een belangrijke publicitaire en politieke slag. ndongo 
weet minister van sport Faustin Diatta te strikken en onze 
ambassadeur gerben de jong vinden we eveneens bereid. 

Internet-avontuur
ondertussen maakt geb zich zorgen over de hosting van 
de websites die hij voor de FsjD en CajD in ontwikkeling 
heeft. met name de koppeling van het fsjd.sn domein 
aan de gewenste server is een opgave. het blijkt lastig 
om een technisch gesprek in het Frans te voeren over een 
onderwerp waar de helpdesk zelf niet zo thuis in is. Frans 
is overigens niet de enige taal in senegal. het meest 
gesproken is wolof, een inlandige taal die in niets op het 
Frans lijkt. na enkele momenten van handen en voeten 
communicatie vindt adama de oplossing. Zijn zus werkt 
op de universiteit van Dakar en coördineert de registra-
tie van .sn domeinen. even later wandelen we over de 
campus en kunnen een blik werpen achter de gecapiton-
neerde deuren van de senegalese tegenhanger van de 
stichting internet Domeinregistratie nederland (siDn). 
Desgevraagd vertelt adama’s zus dat ze tot nu toe zo’n 
1.500 domeinnamen heeft geregistreerd. ter vergelijk: 
de siDn heeft circa 4.000.000 .nl domeinen verwerkt. De 
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Een luxe (want dak en banken) grande place in Dakar.

meisjes
Pl Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Ga   Wi   Dr   Lo   Pt   SB 
1	 Sokhna	Diarra	Bousso	Fall	 X	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 9	 9	 0	 0	 18	 144
2	 Odile	Mendy	 0	 X	 1	 0	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 9	 6	 1	 2	 13	 86
3	 Therese	Dasylva	 0	 1	 X	 0	 2	 2	 1	 2	 2	 2	 9	 5	 2	 2	 12	 78
4	 Lissoune	NDiaye	 0	 2	 2	 X	 0	 0	 0	 2	 2	 2	 9	 5	 0	 4	 10	 70
5	 Missia	Mendy	 0	 0	 0	 2	 X	 2	 1	 0	 2	 2	 9	 4	 1	 4	 9		 57
	 Rose	Dasylva	 0	 0	 0	 2	 0	 X	 1	 2	 2	 2	 9	 4	 1	 4	 9		 49
	 Sarang	Keita		 0	 0	 1	 2	 1	 1	 X	 1	 1	 2	 9	 2	 5	 2	 9		 62
8	 Ngone	Thiam	 0	 0	 0	 0	 2	 0	 1	 X	 1	 1	 9	 1	 3	 5	 5		 32
9	 Aby	Sagne	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 X	 1	 9	 0	 3	 6	 3		 16
10	Thiane	Seck			 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 X	 9	 0	 2	 7	 2		 8

junioren
Pl Name 1 2 3 4 Ga Wi Dr  Lo Pt SB
1	 Georges	Richard	Couelho	 X	 2	 2	 2	 3	 3	 0	 0	 6	 12
2	 Ambroise	Mendy	 0	 X	 2	 2	 3	 2	 0	 1	 4	 4
3	 Abdoulaye	Dione	 0	 0	 X	 2	 3	 1	 0	 2	 2	 0
4	 Victor	Mendy	 0	 0	 0	 X 3 0 0 3 0 0

aspiranten
Pl Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ga Wi Dr Lo Pt SB 
1	 	Papa	Alioune	Fall		 X	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 1	 2	 2	 2	 11	 10	 1	 0	 21	 213
2	 	Paul	Gomis	 0	 X	 2	 0	 2	 1	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 11	 8	 1	 2	 17	 148
3 Daniel Diorte 0 0 X	 2	 2	 2	 0	 2	 2	 2	 2	 2	 11	 8	 0	 3	 16	 134
4	 Ousmane	Fall	 0	 2	 0	 X	 0	 2	 2	 2	 2	 2	 0	 2	 11	 7	 0	 4	 14	 132
5	 Mouhamed	Amaz	 0	 0	 0	 2	 X	 0	 0	 2	 2	 2	 2	 2	 11	 6	 0	 5	 12	 86
6	 Abourahmane	Dieng	 0	 1	 0	 0	 2	 X	 0	 1	 2	 2	 2	 2	 11	 5	 2	 4	 12	 88
7	 Jean	Gomis	 0	 0	 2	 0	 2	 2	 X	 0	 0	 2	 2	 1	 11	 5	 1	 5	 11	 96
8	 Dominique	Mendez	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 2	 X	 2	 2	 2	 2	 11	 5	 1	 5	 11	 70
9	 Faustin	Mendy	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 0	 X	 2	 2	 2	 11	 4	 1	 6	 9	 61
10		Alioune	Badaya	Seydi	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 X	 2	 2	 11	 2	 0	 9	 4	 10
11	Ouseyno	Cisse	 0	 0	 0	 2	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 X	 1	 11	 1	 1	 9	 3	 30
12	Saliou	Ngoh	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 0	 0	 1	 X	 11	 0	 2	 9	 2	 14

Sokhna Diarra Bousso Fall Papa Alioune Fall Georges Richard Couelho

Youtube en de website te plaatsen. een inspirerende 
dag: zelfs de Knvb zou in nederland niet ontevreden zijn 
met de ontvangen media-aandacht. Dammen wordt in 
senegal breed beoefend en de FsjD heeft liefst 15.000 
leden. inspirerend! 

Op iedere straathoek
wordt er nu echt altijd en op iedere straathoek in senegal 
gedamd, zoals de verhalen doen geloven? Direct na aan-
komst struikelden we inderdaad al letterlijk over de eerste 
dammers en op veel plekken zien we dammers. ons spel is 
populair en je hoeft niet veel moeite te doen om iemand 
te vinden die met je wil spelen. maar ‘iedere straathoek’ 
moet niet te letterlijk worden genomen. je kunt in Dakar 
hele blokken rijden zonder een dambord te zien.

Ramadan
De islam is de belangrijkste godsdienst in senegal en dat 
valt op bij een van onze bezoeken aan een grande place, 
een openlucht damclub in Dakar. we zitten nog maar 
net in kleermakerszit achter het bord als alle dammers 
plots in een aanpalend gebouwtje verdwijnen voor het 
middaggebed. De clubvoorzitter is tevens imam, wel zo 
handig. na het gebed praten we en spelen een partijtje. 
Zoals overal zijn er ook in senegal wel en niet belijdende 
gelovigen. De een drinkt en eet met ons mee, de ander 
gunt zichzelf in verband met de net begonnen ramadan 
tussen zonsop- en ondergang zelfs geen slok water, wat 
met temperaturen tussen de 35 en 40 graden een extra 
zware beproeving lijkt. 

Dammen in Afrika 
senegal en afrika hebben een speciale plaats in de dam-
wereld. senegal is van oudsher het sterkste en belangrijk-
ste damland in afrika. het brengt sinds de legendarische 
en postuum tot wereldkampioen uitgeroepen baby sy 
met regelmaat topspelers voort en heeft een traditie 
ontwikkeld in de organisatie van belangrijke toernooien. 
De nieuwste senegalese ster heet mor seck (35) en hij is 
vastbesloten hoge ogen te gooien op het wK 2011. sinds 
de assemblée générale van de FmjD in december 2009 
in berlijn heeft afrika met ibrahima Fofana uit mali voor 
het eerst een zetel in het dagelijks bestuur van de FmjD. 
vorige maand was de bestuursvergadering van het FmjD-
bestuur te gast in mali en bracht daarna een bezoek aan 
de president van gambia om de mogelijkheden van een 
wK 2013 aldaar te onderzoeken. een andere beweging 
is dat na oeganda nu ook somalië en nigeria belangstel-
ling tonen voor toetreding tot de FmjD. er lijkt dus een 
aantal ontwikkelingen - waarvan het partenariat er een 
is - samen te komen die het afrikaanse dammen verder 
vooruit kunnen brengen. 

Damtoeristen
met woensdag de meeste projectpunten afgerond en 
het projectvervolg voor het komende jaar met ndongo 
doorgesproken, blijft er ruim tijd over tot het voor zater-
dag geplande vertrek. onder begeleiding van ndongo en 
adama bezoeken we in Dakar nog een aantal grandes 
places, praten met de spelers en bestuurders en spelen 
partijtjes. bij een club ontmoeten we mbuye geye die 
in 1980 bij het fameuze jubileumtoernooi in ijmuiden 
was. Zie piet bouma’s onvolprezen toernooibase.kndb.nl 
voor meer informatie over dit toernooi. tevens bezoe-
ken we het schilderachtige ile de gorée, dat vroeger 
ondermeer gebruikt werd om slaven naar de amerika’s 
te verschepen. met de FsjD-suv reizen we tot aan saly, 
een kustplaatsje ten zuiden van Dakar waar we wederom 
zomaar dammers in het wild aantreffen. op de terugweg 
vergapen we ons aan een baobab, de enorme boom die 
tevens nationaal symbool is. 

we verlaten senegal in de wetenschap veel nuttige 
materialen te hebben achtergelaten en in de hoop, dat 
dit het begin is van een bloeiende jeugddambeweging in 
senegal.

D a m m e n  i n  s e n e g a l
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,,Ik ga naar VrIenden In den Haag”
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Ton Weenink doet de openingszet bij Kees Thijssen.

Matrena Nogovitsyna en Ayyyna Sobakina uit het verre 
Jakoetië nemen hun prijs stralend in ontvangst.

Arbiters Martin van der Hout en Francis Huijsen.

Hans Jansen China debuteerde in Den Haag...

paul sier hoopte dat we eens een keer niet zouden waarmaken wat we beloven en dat 
er ook in 2011 een the hague open van start gaat. ruud Kloosterman wilde onder de 
deelnemers met het collectezakje rond gaan om alvast enig startkapitaal te hebben. 
bondsbestuurder theo van den hoek provoceerde de organisatie in zijn openings-
woord met de opmerking “tot volgend jaar!”. 
winnaar alexander baljakin had het over ,,een fantastisch toernooi en een fantastische 
organisatie” en hans jacobsen repte over ,,een schitterend toernooi waarop altijd van 
alles was te genieten: van ontmoetingen met allerlei mensen, talloze en zinderende 
partijen en vaak ook in een schitterende omgeving”. en ton weenink, samen met hans 
jansen alle vijftien keer op ,,het prestigieuze internationale zomerdamtoernooi” (piet 
bouma op toernooibase) van de partij, zei ook nu weer toen hij met riet met de cara-
van achter z’n auto van steenwijk naar sport- en recreatiecentrum ockenburgh reed: 
,,ik ga naar vrienden in Den haag”.
Dat is ook altijd de kracht geweest van ons toernooi: een mooie mix van topsport 
en recreatiedammen, van optimaal presteren op ieders eigen niveau, van als modale 
dammer achter de touwen een keer tussen de grootmeesters dammen, van sociale con-
tacten na de partij aan en rond de bar. Dat we (richard van Diggele, gerard de groot, 
Fred ivens, jan Kok, alex Kruyshoop, Cor stapper en jan weerheijm) volharden in ons 
besluit ermee te stoppen viel na alle waarderende woorden – ook van KnDb-voorzitter 
johan haijtink en rob blokpoel namens Den haag topsport – dan ook om den drom-
mel niet mee. maar ja, hoofdsponsor DnC is er na tien jaar mee gestopt en we willen 
als stichting the hague open gewoon eens wat anders. Zoals het wK voor junioren 
en meisjes dat in december in het naaldwijkse Fletcher hotel Carlton ten doop wordt 
gehouden.
het laatste zomertoernooi riep ook in andere opzichten emoties op. jan weerheijm 
klapte bij de inrichting van de speelzaal door z’n enkel en moest de hele week met z’n 
benen op tafel thuis blijven. en onze vaste hoofdarbiter johan Demasure kreeg vlak 
voor de opening slecht nieuws over z’n gezondheid te horen. invalster Francis huijsen 
had nu samen met martin van der hout in de sporthal de touwtjes stevig in handen. 
johan kwam met z’n familie nog wel even langs en gaf ons een fles champagne die we 
na afloop – hoe dan ook – op zijn gezondheid moesten consumeren. gelukkig konden 
we op onze goede belgische damvriend een toast uitbrengen in de wetenschap dat de 
vooruitzichten een stuk beter zijn dan aanvankelijk werd gevreesd. Dat was letterlijk 
en figuurlijk wel even slikken.

Genieten
maar verder was het genieten, zoals jan Kok ons op het hart had gedrukt. van het 
recordaantal van 138 deelnemers, van waardig winnaar alexander baljakin, van vete-
ranen Frits luteijn en evert bronstring die aan hun tweede damleven bezig waren, van 
wim bennink (die net niet al zijn partijen tot remise wist te herleiden), van het zeer 
geanimeerde sCt accountants park blitz en ockenburgh Disco blitz en van de achtkop-
pige Chinese delegatie die tijdens haar eerste bezoek aan ons land bepaald niet met 
lege handen bleef. 

vijtienDe en laatste(?)

THE HAGUE OPEN
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hans jansen zou hans 
jansen niet zijn als hij 
niet een speciaal laatste-
toernooi-probleem had 
gecomponeerd. met twee 
opdrachten voor de lezer.

Diagram 1

vraag 1: mag wit 1.28-22 
spelen? het antwoord is 
nee: 1…19x28 2.22x15 3-9 
3.33x11 24x22 4.26x28 12-
17 5.11x22 16-21 6.15x24 
14-20 7.25x12 en nu de 
zevenklapper 7…7x20 “en 
wit lijkt verloren”, conclu-
deert jansen. 

vraag 2: als wit niet toe-
hapt maar 1.34-30 speelt, 
kan zwart dan winnen? 
“een open vraag op een 
open toernooi. ik wil eraan 
verbinden dat als zwart 
wint, the hague open vol-
gend jaar doorgaat, maar 
als de winst voor zwart 
niet is aan te tonen, het 
toernooi niet doorgaat”, 
aldus jansen die zelf nog 
geen waardeoordeel durft 
te geven. oplossingen 
kunnen worden verstuurd 
naar m.jansenvonpastau@
upcmail.nl.

Richard van Diggele ontvangt FMJD arbiterdiploma 
van Wouter van Beek.

...ging er met enkele eerste prijzen vandoor...

...en legde alles vast op de gevoelige plaat.

Theo van den Hoek was ook van de partij.

Toernooiwinnaar Alexander Baljakin.

Wim Bremmer observeert Bas Messemaker bij de discoblitz.

als organisatie hadden we evenmin over de publiciteit 
te klagen met twee keer aandacht van radiozender FunX 
en een groot artikel in nrC, trouw en vrijwel elke dag 
in het aD hC. het laatste the hague open was ook een 
weerzien met theo Dijkstra. De founding father van ons 
toernooi kon dit jaar niet meedammen maar deed wel 
regelmatig als laatste het licht uit. ook nam hij weer de 
combinatieprijzen voor zijn rekening. 
het toernooi kon dit jaar doorgaan dankzij de steun 
van Den haag topsport, sport- en recreatiecentrum 
ockenburgh (jan willem segeth), a+ salarisverwerking 
en advies, Caminada notarissen, sCt accountants, 
swadenburgerdam participatie, Combinations en bureau 
harsveld. of het toernooi volgend jaar kan worden 
voortgezet wordt thans zelfs op twee verschillende plaat-
sen onderzocht: heerhugowaard en Den haag. Dus toch 
niet de laatste keer? ik wens beide plaatsen veel wijsheid 
toe! nagenieten van het toernooi van 2010 kan in elk 
geval op www.damweb.nl/tho

Foto’s: Cor stapper.
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Cursus Damproblemen componeren
Door arne van mouriK

starterscursus op DamXl
sinds september 2009 verschijnt er op www.damXl.nl met tussenpozen een 
nieuw deel van de in totaal zeven delen tellende cursus damproblemen maken 
voor beginnende problemisten. instappen kan op elk gewenst moment, ook 
als de cursus al helemaal op de site staat. De KnDb is al jaren bezig met het 
aanleggen van een gezonde basis voor het 21e eeuwse dammen in nederland. 
tjalling goedemoed schreef in het Damspel (december 2009) dat de problema-
tiek daarbij een uitstekend middel is om de schoonheid en diepgang van ons 
spel aan een breder publiek te tonen. hoe logisch zou het dan zijn als partijspel 
en problematiek hand in hand gaan? in de praktijk is dat helaas niet zo. waar 
menig jonge dammer vanzelfsprekend leert de geleerde theorie in praktijk te 
brengen, is er weinig aandacht voor het trainen van “creativiteitsontwikkeling”. 
waar beroemde dammers als valneris en tsjizov vaak trainen op het oplossen van 
ingewikkelde damproblemen, zie je in de nederlandse damrubrieken nauwelijks 
nog jonge dammers meedoen aan een ladderwedstrijd. laat staan zelf damstan-
den bedenken! Daarom is er nu in ieder geval een online cursus om kennis te 
kunnen maken met damproblematiek. Daarin leer ik de cursist (of lezer) hoe ik 
zelf componeer – elke problemist heeft zijn eigen werkwijze – maar daarnaast 
stip ik ook algemene onderwerpen aan. overigens allemaal geschreven vanuit de 
gedachte “laten zien hoe leuk en boeiend componeren is” en niet met de toon 
van de leraar die allerlei componeerregels opdreunt. wil je zien wat de twee 
onderstaande standen, voorbeelden van een motiefbewerking en een slagsys-
teembewerking, met elkaar te maken hebben? 
vraag de gehele cursus gratis bij mij op (arne.sksq@gmail.com) of neem 
eens een kijkje op DamXl

joHn De leeuW Wint in 
oostKapelle
het 25e dam- en schaaktoernooi in oostkapelle  
(Zeeland) is gewonnen door john de leeuw uit goes. 
De oud Zeeuws kampioen sneldammen behaalde 
15 van de maximaal mogelijke 16 punten. in het 
sneldamtoernooi met 30 deelnemers verloor hij geen 
enkele maal en speelde slechts één keer remise. 
tweede werd martijn rentmeester, eveneens van 
pwg met twee punten achterstand, derde hermen 
Kroesbergen en vierde Daaf Kasse. 
Zowel Kroesbergen als Kasse had 12 punten.
op de foto: john de leeuw in de achtste ronde tegen 
het jeugdige Zeeuwse talent Danny wattel.

Oplossingen:
1. arne van mourik 2009: 38-32 (27x38) 42x24 (23x32) 47-41 (36x47) 20-15 (19x30) 
35x24 (47x20) 25x3 en nu staat het cursusmotief op het bord; zwart kan kiezen uit 
(32-37) 3-26 (37-41) 26-37 (41x32) 15-10 enzovoort met winst, of (32-38) 3-20! (38-
43) 20-38 enzovoort.

2. aart de Zwart, het Damspel december 1940 (ook opgenomen in 75 jaar KnDb 
1911-1986): 44-39 (34x32) 42-38 (35x44) 47-42 (32x43) 37-32 (27x47) 31-27 (22x31) 
36x27 (47x27) en alles staat klaar voor het slagsysteem: 26-21 (17x26) 28x30 (25x34) 
29x38 (18x29) 33x13 (26-31) 13-9 (31-36) 9-4 (36-41) 4-10 uit.

1 a.D. van mourik 2 a.p. de Zwart

neDerlanDse 
zomertoernooien

anton van berkel schreef het brunssum damtoer-
nooi, dat dit jaar tevens het predikaat open Kampi-
oenschap van nederland mocht voeren op zijn naam 
en mag zich daarom een jaar lang open Kampioen 
van nederland noemen. op de foto huldigt KnDb-
voorzitter johan haijtink de winnaar terwijl piet 
Kole (links) en Dieter van gortel toekijken. over de 
aanvankelijk (een nieuw organisatiecomité is inmid-
dels opgestaan) laatste editie van the hague open 
leest u elders in dit blad meer. nijmegen open werd 
een prooi voor guntis valneris uit letland terwijl 
wereldkampioen alexander schwarzman (rusland) 
het hiltex Zeeland Damtoernooi op zijn naam 
schreef. De toernooi-organisatie van hiltex Zeeland 
Damtoernooi maakte bekend dat dit echt de laatste 
editie was en dat zij zich gaat concentreren op de 
organisatie van het nK vrouwen 2010, 2011 en 
2012. in hoogeveen debuteerde een zeer jonge en 
ambitieuze organisatie op succesvolle wijze met het 
incasso Divisie Young masters toernooi. winnaars 
van de invitatiegroepen in hoogeveen waren Frerik 
andriessen en matrena nogovitsyna uit rusland. 

D a m n i e u W s
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nieuWs uit De bonDsraaD
(juni-november 2010)

regionale kwalificatietoernooien voor 
het Kampioenschap van nederland 2011 
met ingang van 2011 verloopt de plaatsing voor 
het Kampioenschap van nederland niet meer via 
de halve finales, maar worden er vier regionale 
kwalificatietoernooien georganiseerd waarin 
acht nK-finaleplaatsen te verdienen zijn. De 
toernooien zijn toegankelijk voor de teruggeval-
len finalisten en halve finalisten, de nummers 1 
en 2 uit de provinciale kampioenschappen en de 
vrouwen- en juniorenkampioen van nederland. 
Daarnaast is er ook ruimte voor open inschrijving. 
inmiddels is duidelijk geworden dat er in januari 
vier sterk bezette groepen van 18 spelers van start 
zullen gaan, die op vier zaterdagen acht ronden 
Zwitsers gaan spelen in ijmuiden, emmeloord, 
tilburg en huissen. bij de organisatie van de toer-
nooien wordt het bestuur door de topsportcom-
missie, ondanks hun kritische houding tegenover 
de nieuwe opzet, constructief ondersteund.

KnDb-bekercompetitie gemoderniseerd
De KnDb-bekercompetitie wordt met ingang van 
2011 in een modern jasje gestoken.
•	 Het	toernooi	wordt	voortaan	op	drie	in	plaats	

van op vijf zaterdagen afgewerkt. op elke 
zaterdag speelt elk team drie wedstrijden, met 
een versneld speeltempo.

•	 In	de	eerste	ronde	spelen	de	32	clubteams	
in acht groepen van vier teams. per poule 
plaatsen de bovenste twee teams zich voor de 
tweede ronde. Die tweede ronde bestaat dan 
uit vier poules van vier teams; de bovenste 
twee teams per poule gaan naar de finale.

•	 Op	de	finaledag	spelen	de	acht	teams	volgens	
een knock out systeem, waarbij in drie ronden 
de winnaar van de KnDb-beker wordt bepaald. 
De verliezers per ronde spelen om de overige 
plaatsen.

nieuwe contributieregeling: de KnDb wordt 
goedkoper voor jeugdleden en nieuwko-
mers!
De bondsraad heeft een nieuwe contributierege-
ling voor 2011 vastgesteld. 
•	 Senioren	betalen	€ 35,00 per jaar  (hetzelfde 

bedrag als in 2010).
•	 Junioren	betalen	€ 25,00 per jaar (was in 2010 

nog € 20,00).
•	 Aspiranten,	pupillen	en	welpen	gaan	een	

lagere contributie betalen: € 15,00 per jaar 
(was in 2010 voor aspiranten € 20,00 en voor 
pupillen en welpen € 18,10).

•	 Nieuwe	KNDB-leden	betalen	over	het	eerste	
kalenderjaar waarin zij lid worden - ongeacht 
hun leeftijd en ongeacht het moment van 
aanmelding - een ‘welkomst-contributie’ van 
€ 5,00.  (je telt als “nieuw lid” als je in het 
voorafgaande jaar nog geen lid was van de 
damclub die je opgeeft).

•	 Net	als	bij	de	meeste	andere	organisaties	in	
nederland geldt het KnDb-lidmaatschap voort-
aan per kalenderjaar. Dus: lid worden kan het 
hele jaar door, het lidmaatschap beëindigen 

kan alleen per 31 december.
•	 Daarnaast	is	de	bondsraad	druk	bezig	na	te	

denken over een (goedkoop) recreatielidmaat-
schap, voor dammers die alleen maar met 
plezier hun partijtje op de club willen spelen. 
binnenkort meer nieuws hierover!

overleDenen 

het bestuur geeft met leedwezen kennis van het 
overlijden van:
j. Fakkeldij, DDv Diemen; b. visser, excelsior har-
lingen; h. Zonnenberg, DC hengelo; C.h.r. roele-
ven, DC lent; j. van amerongen, vrD renkum; m. 
van ravenhorst, Dawo woudenberg; w. Krom, 
persoonlijk lid KnDb; s. van eijk, DeZ reeuwijk; 
l. van den berg, begb britsum; w. van sint an-
naland, eDC enschede; l. van der Kruk, Dos Delft; 
j. Flach, iDv hendrik ido ambacht; h. de Krijger, 
persoonlijk lid  en lid van verdienste KnDb; w. 
van oosterwijk, DC lent en ons genoegen haal-
deren, e. holstvoogd, leids Damgenootschap, a. 
Koevoet, psv Dammen.

De voorDelen van Het KnDb-
liDmaatscHap op een rij

verenigingsondersteuning: met de KnDb sta 
je er niet alleen voor!
De KnDb beschikt over uitgebreide kennis waar 
je als KnDb-vereniging gratis een beroep op kunt 
doen. heb je vragen of behoefte aan ondersteu-
ning op het gebied van bestuur, accommodatie, 
dampromotie, arbitrage, materiaal voor damles-
sen en opleidingen, jubilea etc.? bij het KnDb-
bondsbureau kun je terecht voor een antwoord 
of oplossing. 

magazine Het Damspel
het Damspel is het magazine van de KnDb. een 
must voor iedere dammer. over alles wat direct of 
indirect met dammen te maken heeft. natuur-
lijk bevat ieder nummer ook techniek op ieder 
niveau. vier maal per jaar 36 full colour pagina’s. 
gratis thuisgestuurd aan leden van de KnDb. voor 
niet-leden kost een abonnement op het Damspel 
20 euro per jaar.

Dammen op internet
De KnDb onderhoudt met kndb.nl, damz.nl 
en dammentor.nl websites die veel informatie, 
nieuws en ontwikkelingen op het gebied van 
dammen brengen. Daarnaast ondersteunt de 
KnDb toernooi-organisaties met professioneel 
ogende websites en state-of-the-art Dgt elektro-
nische damborden. 

rating
De KnDb-rating heeft een toegevoegde waarde 
voor elke dammer op ieder niveau. met de KnDb-
ratingpunten kun je zien hoe je damprestaties 
zich ontwikkelen, ook in vergelijking met die van 
je clubgenoten en van andere KnDb-dammers in 
de rest van nederland. gesprekken tussen dam-
mers gaan vaak over hun rating: de KnDb-rating 
geeft een extra dimensie aan het dammen!

organisatie wedstrijden en competities
jaarlijks organiseert de KnDb de nationale com-
petitie voor clubteams, de nederlandse kampi-
oenschappen snel-, rapid- en ‘gewoon’ dammen 
voor alle spelerscategorieën, de nationale jeugd-
damdag en nog veel meer. 

De KnDb helpt toernooi-organisatoren
als je zelf een toernooi wilt organiseren, kan 
de KnDb je helpen: met de publiciteit, met de 
vermelding van je toernooi op de damkalender, 
met het leggen van contacten met buitenlandse 
spelers, met de uitleen en verhuur van dammate-
rialen, met de beschikbaarstelling van toer-
nooisoftware, et cetera.

bondswinkel
De KnDb-winkel biedt een assortiment dat niet 
in de reguliere (denksport)winkel verkrijgbaar 
is: van damboeken tot notatiebiljetten, van 
borden, schijven en klokken tot opleidingsmap-
pen, damdiploma’s en promotiemateriaal. ook 
stimuleert de KnDb de ontwikkeling en productie 
van nieuwe damproducten, zoals de elektroni-
sche damborden en (terug van weggeweest!) de 
magnetische zakdambordjes.

Kaderopleidingen
De KnDb verzorgt kaderopleidingen voor arbi-
ters, damtrainers en jeugddambegeleiders. je 
doet hier de kennis op die elke vitale damvereni-
ging in huis moet hebben! met alle cursussen kun 
je jaarlijks starten.

trainingen
De KnDb organiseert voor veelbelovende 
jeugdspelers en senioren regionale en landelijke 
trainingen. De KnDb heeft een technische staf die 
de nederlandse topspelers helpt om nationaal en 
internationaal goed te presteren.

opleidingen 
De KnDb beschikt over een modern, zesdelig op-
leidingspakket. Dit is geschreven voor jeugdleden 
maar met name de laatste drie delen zijn ook zeer 
geschikt voor het gemiddelde seniorlid. 

schooldammen
De KnDb organiseert jaarlijks het schooldamkam-
pioenschap van nederland, als sluitstuk van de 
schooldamwedstrijden die overal in nederland 
met vele duizenden schoolkinderen als deelne-
mers worden gehouden. ook zorgt de KnDb voor 
promotiemateriaal dat je op scholen en tijdens 
schooldamtoernooien kunt uitdelen om kinderen 
enthousiast te maken voor de damsport en de 
weg te wijzen naar jouw club.

belangenbehartiging
De KnDb behartigt de belangen van alle geor-
ganiseerde dammers in nederland. Zo komt de 
KnDb op voor de belangen van dammers en dam-
clubs bij ministeries, provincies en gemeenten en 
participeert zij in commissies en overlegstructuren 
van noC*nsF en samenwerkingsverbanden met 
collega-sportbonden.

collectieve ongevallenverzekering
als je onderweg bent van/naar je clubavond, een 
damwedstrijd, of een andere bijeenkomst die met 
de damsport te maken heeft en er overkomt je 
een ongeval, dan kun je een beroep doen op de 
collectieve ongevallenverzekering van de KnDb. 
De verzekering geeft een vergoeding voor me-
dische zorg en doet uitkeringen bij overlijden of 
blijvende invaliditeit. alleen voor KnDb-leden!

meer weten? 
bondsbureau KnDb, telefoon 026-4954198, 
e-mail bondsbureau@kndb.nl

K n D b  i n f o r m a t i e
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1.32-28 17-21 2.37-32 21-
26 3.41-37 18-23
Dit wordt sowieso weinig 
gespeeld (3...11-17 is ruim 
twaalf keer zo populair!), 
en op grootmeesterniveau 
treft men de tekstzet 
helemaal nooit aan. toch is 
3...18-23 naar mijn smaak 
een van de aantrekkelijkste 
voortzettingen waarover 
zwart na 3.41-37 beschikt.
4.34-29 23x34 5.40x29
wit wil zo snel mogelijk 
het initiatief naar zich toe 
trekken. alternatieven 
voor de manoeuvre 34-
29x29 had hij in 4.31-27, in 
4.34-30 en in 4.33-29.
5...12-18
mijn voorkeur zou hier 
naar een opstelling met 
5...20-25, 6...15-20 en 
eventueel nog 7...16-21 
en 8...11-16 uitgaan, een 
speelwijze dus waarbij 
zwart - evenals De jong 
in de partij zal doen - een 
omsingeling van het vijan-
delijke centrum nastreeft 
maar veld 18 mijdt.
6.44-40 7-12 7.40-34 
20-25
Zie de vorige aanteke-
ning. minder ambitieus 
ingestelde spelers zouden 
bijvoorbeeld het klassieke 
7...20-24 8.29x20 15x24 
hebben gedaan.
8.45-40 11-17 9.50-45 17-
21 10.31-27 1-7 11.49-44 
7-11 (zie diagram)
Zowel in smeenk-
bronstring, halve finales 
nK 1984, als in georgiew-
baljakin, vilnius 2008, 
kozen de zwartspelers voor 

11...19-23 12.28x19 14x23 
13.33-28 15-20 14.28x19 
13x33 15.39x28. waaraan 
ik nog toevoeg dat de stel-
ling na 11.49-44 in beide 
gevallen niet vanuit de 
1.32-28 17-21- maar vanuit 
de 1.32-28 18-23 2.33-29 
23x32 3.37x28-opening tot 
stand was gekomen.

Diagram 1

na de tekstzet ligt, buiten 
12.37-31 26x37 13.42x31, 
de 2x2-terugruil 12.27-
22 18x27 13.28-23 19x28 
14.33x31 (onder meer 
sjawel-golosoejew, ussr 
1980) het meest voor de 
hand. holstvoogd opteert 
echter voor een totaal 
ander plan:
12.46-41!!?
een hoogst opmerkelijke 
voortzetting, waarmee wit 
willens en wetens (zie ook 
zijn 15de zet) naar een kla-
verblad-opsluiting van zijn 
linkervleugel toewerkt! 
12.46-41 mag dan niet zijn 
veiligste zet zijn - verre van 
dat zelfs -, het is in zekere 
zin wèl de scherpste winst-
poging die men zich maar 
denken kan. De tempori-
serende tekstzet verplicht 
zwart namelijk zodanig te 

spelen (12...14-20 13.29-23; 
12...19-24 13.29x20 15x24; 
12...19-23 13.28x19 13x24 
14.29x20 15x24) dat wit 
zich altijd van het stuk 
op 29 ontdoet, waarna 
deze onder ‘dekking’ van 
de vijandelijke randschijf 
op 25 aan een krachtige 
centrumaanval kan gaan 
werken!
12...14-20!? 13.29-23 
18x29 14.34x14 10x19 
15.36-31!!?
soms weet je nog precies 
wanneer je een bepaalde 
uitdrukking voor het eerst 
hoorde. Zaterdag 9 januari 
1982 vond in heemstede de 
derde ronde van het jaar-
lijkse Kennemer top tien-
toernooi plaats. na afloop 
namen theo tielrooij en ik, 
in gezelschap van wim de 
jong, onze (remise-)partij 
van die middag nog eens 
door. aangekomen bij het 
fragment waarin ik geheel 
vrijwillig ‘in’ de hekstelling 
was gaan staan, sprak De 
jong de woorden: “spaans 
lef”!
Daar ik die uitdrukking tot 
dan toe niet kende (maar 
natuurlijk wèl aanvoelde 
wat ermee bedoeld werd), 
ben ik het moment nooit 
vergeten. ik moest er, 
toen ik de onderhavige 
partij vorig najaar in de 
Volkskrant besprak, weer 
aan terugdenken omdat 
holstvoogds 15.36-31!!? 
nog veel nadrukkelijker 
van “spaans lef” getuigt 
dan mijn 33...17-22!? tegen 
tielrooij!

Ed Holstvoogd in actie tijdens zijn veelbewogen treffen met Andreiko (op de rug 
gezien) in het internationale toernooi van Jalta 1963. Holstvoogd hàd de partij kunnen 
winnen, maar zou uiteindelijk zelfs nog verliezen...

wie mij en mijn (dam)geschiedenis ook maar enigszins 
kent, wéét dat deze aflevering van de rubriek partij-
analyse over niemand anders dan ed holstvoogd (1943-
2010) kan gaan. tenslotte is holstvoogd, die de ouderen 
onder u zich nog zullen herinneren van de najaar 1970 
uitgezonden teleac Cursus (waarvoor hij overigens - sa-
men met Fenno boog - óók het cursusboek schreef), voor 
mij zo’n beetje alles geweest wat men zich op damge-
bied maar kan voorstellen. Zo was hij achtereenvolgens 
jeugdidool (1962-1964), clubgenoot (bij rDg), sparring 
partner (1971-1973, alsook 1992) èn secondant bij mijn 
roemruchte wK-match tegen andreiko (1973). aan die 
laatste episode zal holstvoogd, die een liefhebber van 
mooi en compromisloos dammen was, wellicht net zulke 
gemengde gevoelens hebben overgehouden als ik, maar 
tòch: zo’n intensieve samenwerking op zo’n cruciaal mo-
ment in een sportieve carrière schept een band die niet 
gauw verbroken wordt. het spreekt dan ook vanzelf dat 
ebbo de jong, die in oktober 1973 aan het hoofd stond 
van de drie man sterke nederlandse delegatie die het 
met succes tegen de sowjet-russische ‘trojka’ andreiko/
Koeperman/riekstiensj opnam, eveneens aanwezig was 
bij holstvoogds uitvaart op 25 oktober.
Deze rubriek leent zich echter niet voor een heuse 
necrologie, of zelfs maar een stuntelige poging daartoe. 
bovendien merk ik dat het mij moeite kost te schrijven 
over iemand die mij zo dierbaar was (en is). Zoals ik in de 
volkskrant van 30 oktober schreef: ,,er zijn maar weinig 
dammers geweest wier dood, bij mìj althans, zulke diepe 
wonden slaat.” Daarom stel ik voor - en ik hoop dat de 
lezer daar begrip voor heeft - om ons op de techniek te 
richten.
De partij nu die ik hieronder bespreek, stamt uit de tijd 
waarin ed holstvoogd door vriend en vijand, om precie-
zer te zijn door zowel zijn mentor r.C. Keller als diens 
eeuwige rivaal piet roozenburg, een grote toekomst werd 
voorspeld. anno 2010 weten we dat die belofte nooit is 
ingelost. en eigenlijk wist men dat zelfs al medio jaren 
zestig, toen holstvoogd ervoor koos zijn aspiraties op dam-
gebied in te ruilen voor zijn studie economie. Dat deed 
hij overigens vrij drastisch: de database geeft vrijwel geen 
holstvoogd-partijen meer tussen 1964 en 1971!
maar in die periode 1962-1964 lag dat dus anders. holst-
voogd gold in die jaren als een groot talent, en dat niet al-
leen dankzij zijn nationale jeugdtitel in 1961 of de tweede 
plaats die hij bij zijn debuut in het senioren-nK (1962) be-
haalde, maar ook en vooral dankzij de hoge kwaliteit van 
zijn partijen. Daarvan vormt de partij die hij in 1962 van 
wim de jong won, een goed voorbeeld. en misschien is het 
zelfs wel het beste voorbeeld dat ik kan bedenken. want 
in dat prachtige duel met de toenmalige (viervoudige!) 
nederlandse kampioen slaagt holstvoogd erin een even 
ongebreidelde als weldadige strijdlust te paren aan een 
fijn ontwikkeld positiegevoel, om geen grotere woorden 
als ‘gevoel-voor-esthetiek’ te bezigen.
overigens zal men in de database tevergeefs naar onder-
staande partij zoeken. gelukkig deed holstvoogd mij de 
partij tegen De jong - inclusief enkele technische kantte-
keningen - een paar jaar geleden toekomen nadat ik bij 
hem naar het integrale verloop had geïnformeerd. Dat 
kwam zo. ooit, toen ik nog maar net met dammen was 
begonnen, had ik uit Kellers rubriek in het vrije volk de 
beslissende tweede partijhelft nagespeeld. en in de loop 
van mijn leven was ik allengs nieuwsgieriger geworden 
naar de fase (opening, vroege middenspel) die aan dat 
fragment voorafging.

toN sijBraNDs

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

bij het heengaan van ed Holstvoogd

e. Holstvoogd - W. de jong, Coca Cola-kamp. noord-holland 1962
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overigens zal De jong, 
waar het het creëren van 
een vlijmscherp en princi-
pieel gevecht betreft, zich 
zèlf evenmin onbetuigd 
laten: in het komende 
middenspel gaat de 
zwartspeler de bezetting 
van veld 18 met ijzeren 
consequentie uit de weg, 
zodat wit geen moment de 
gelegenheid krijgt de op-
sluiting middels 27-22x22 
te verbreken!
15...5-10 16.41-36 (zie 
diagram)

Diagram 2

16...19-23!? 17.28x19 
13x24
los van de vraag of de 
‘opsluiter’ er over het 
algemeen verstandig 
aan doet het aanwezige 
materiaal te reduceren of 
niet, en geheel los ook van 
de vraag of het gunstiger 
is tempi te winnen dan wel 
te verliezen (géén idee), 
is 16...19-23 een volstrekt 
begrijpelijke beslissing. 
immers: als zwart niet op 
18 of 23 kan c.q. wìl spelen, 
zal hij expansie over veld 
24 moeten zoeken. maar 
om een permanente bezet-
ting van 24 mogelijk te 
maken, moet hij tevens 
veld 2 ontruimen, omdat 
hij anders ernstige hinder 
van de 2x2-ruil 33-29 
(24x22) en 27x7 zou on-
dervinden. het is waar dat 
de afruil van 28 als nadeel 
heeft dat minstens één van 
de inactieve witte stukken 
op de diagonaal 47/15 (42, 
47) wordt opgelost. maar 
die overweging was - lijkt 
mij, tenminste - onvol-
doende reden om voor een 
lichtelijk barbaarse zet als 
16...2-7?! te kiezen.
18.39-34 8-13!?
Zo komt zwart precies 
op tijd om een eventueel 
19.33-28 met 19...2-8!? te 
beantwoorden.
19.43-39 2-8 20.33-29 
24x33 21.39x28
ook dit ziet er volmaakt lo-
gisch uit. al zou ik mij óók 
kunnen voorstellen dat ie-
mand als evert bronstring, 
een van de grootste ken-

ners van dit specifieke spel-
type, in dezelfde situatie 
om redenen van tempo-
technische aard voor 20.33-
28 (20...10-14), 21.38-33 
en - ervan uitgaande dat 
zwart 21...24-30 22.35x24 
20x38 23.42x33 (47-42-38!) 
achterwege laat - 22.42-38 
zou hebben gekozen. maar 
misschien zit ik er met die 
veronderstelling ook wel 
helemaal naast.
21...10-14 22.38-33 14-19 
23.42-38 19-24
nu er geen dwingende 
noodzaak (meer) toe is, 
bezet De jong veld 24 
zònder de tempowin-
nende manoeuvre van 
zo-even. het is inderdaad 
moeilijk in te zien waarom 
23...19-23 24.28x19 13x24 
de voorkeur zou verdienen. 
weliswaar mag wit zich 
na 25.44-39 9-13 26.48-43 
3-9!? niet aan een ontijdig 
27.33-28? bezondigen 
wegens 27...24-30!! 
28.35x24 20x29 29.34x23 
13-19 30.23x3 8-13 31.3x17 
11x35, een standaardcom-
binatie - al betreft het in 
feite in 5x5-ruil - die in de 
praktijk al menig slachtof-
fer heeft gemaakt. (onder 
wie niemand minder dan 
gantwarg en roozenburg, 
die in 1966 en 1969 op 
een soortgelijke wijze van 
respectievelijk sjtsjogoljew 
en palmer verloren!) maar 
na 27.47-42(!) kan zwart 
die tactische wending niet 
langer in de stand houden 
en zal hij het van 27...4-10 
28.33-28 en nu òf 28...9-14 
29.34-30 25x34 30.39x19 
14x23 31.28x19 13x24, òf 
28...24-29 29.34x23 25-30 
30.35x24 20x18 31.38-33 
18-23 32.28x19 13x24 moe-
ten hebben. alweer geldt 
dat ik geen idee heb wat 
wijsheid is.
24.44-39 9-14 25.48-43 
4-10 26.47-42!?
holstvoogd stelt de keuze 
tussen 34-30 en het ver-
plichtende 34-29 terecht 
nog even uit.

Diagram 3

26...14-19?!
De eerste van een tweetal 

aanvechtbare beslissingen 
binnen drie zetten. het 
lijdt weinig twijfel dat 
zwart beter 26...3-9(!) kon 
spelen. holstvoogd merkt 
op dat zwart in dat geval 
27.28-22 niet goed met 
27...12-17? kan beant-
woorden wegens 28.22-18! 
13x22 29.27x18, bijvoor-
beeld 29...8-13(??) 30.34-
30! met schijf- en partij-
winst. maar het is de vraag 
hoe relevant een en ander 
is: na gewoon 27...12-18! 
lijkt wìt juist in moeilijkhe-
den te verkeren!
Daarom denk ik dat wit in 
reactie op 26...3-9 hetzij 
27.34-30, hetzij 27.34-29 
moet doen. in dit laatste 
geval maakt het beslist 
verschil of zwart na 
27...14-19 28.40-34 met het 
cliché-matige 28...10-14(?) 
vervolgt (bijvoorbeeld 
29.45-40 12-17? 30.27-22! 
8-12 31.31-27 12-18 32.36-
31 +) dan wel met 28...9-
14!? Dat grote verschil 
schuilt in een verrassende 
offerwending die na 29.45-
40 12-17 30.27-22 8-12 
31.31-27 12-18 32.36-31 
de kop opsteekt, te weten 
32...18-23!! 33.29x9 14x3. 
al haast ik mij eraan toe te 
voegen dat het offer nìet 
wint: na 34.41-36! 3-8/9 
35.34-29!! 19-23 36.28x30 
25x45 beschikt wit over de 
(tegen-)combinatie 37.35-
30! 17x28 38.32x23! 21x41 
39.36x47 26x37 40.29-24 
20x18 41.38-32 37x28 
42.33x2/4 en heeft hij zelfs 
de (iets) betere eindspel-
kansen omdat zwart niet 
mag promoveren.
27.34-30(!) 25x34 
28.39x30(!)
gebruikmakend van de 
omstandigheid dat 28...20-
25?? uitgeschakeld is door 
29.28-22! en 31.22-17 +, 
perkt wit de vijandelijke 
bewegingsvrijheid drastisch 
in.
28...24-29(?)
na 28...12-18 29.30-25 
10-14 30.27-22* (30.43-
39? 18-23! +) 30...18x27 
31.31x22 8-12 32.43-39 was 
er weinig positiefs te halen 
geweest voor zwart, die er 
vermoedelijk het beste aan 
doet het spelbeeld mid-
dels 32...24-29(!) 33.33x24 
20x29 34.39-34 29-33(!) 
35.28x39 12-18 radicaal te 
wijzigen. maar De jong 
zou in dat geval bedui-
dend minder verliesgevaar 
hebben gelopen dan na 
de principiële tekstzet, die 

domweg te hoog gegrepen 
blijkt.
29.33x24 20x29 30.43-39 
10-14 31.30-25 19-24

Diagram 4

32.39-34!
De inleiding tot een 
aanvalsmanoeuvre die de 
zwarte stelling in tweeën 
splijt en waarmee wit op 
z’n minst een gunstig dam-
meneindspel afdwingt. of 
hij - en dan met name op 
de vorige zet - nòg beter 
had, kan alleen een uitvoe-
rige analyse aan het licht 
brengen.
32...13-18 33.34x23 
18x29 34.28-22! 12-17 
35.22-18! 17-22 36.18-12! 
8x17 37.27x18
Zwart lijkt strategisch te 
worden overspeeld. maar 
De jong vindt een fraaie 
verdediging die zowaar 
nog toereikend is, of juister 
gezegd: die toereikend had 
moeten zijn.
37...14-19(!) 38.40-34! 
29x40 39.45x34! (zie 
diagram)

Diagram 5

39...17-22(!!) 40.18x27 
19-23(!) 41.38-33! 15-
20(!!)
De enige: na direct 
41...24-29? 42.33x24 23-28 
43.32x23 21x41 44.36x47 
26x48 45.23-19 48x30 
46.25x34 3-9 47.34-29! 
16-21/11-17 48.29-23! enz. 
(holstvoogd) had wit glans-
rijk op winst gestaan.
42.25x14 24-29 43.33x24 
23-28 44.32x23 21x41 
45.36x47 26x48 46.34-
29! 48-37!
eerst zo. tenslotte hoeft 
zwart de damvangst 47.14-
9? 37x30 48.35x24 3x14 
niet te vrezen, op voor-
waarde dat hij na 49.29-23 
met 49...11-17! = vervolgt 

en niet met het verliezende 
49...16-21? 50.24-19! 14-20 
51.19-13! gevolgd door 
13-8-2! +.
47.24-19 37-31!
nu pas. Zwart mocht onder 
geen beding 47...37-32? 
spelen vanwege het 
(alweer) door holstvoogd 
aangegeven 48.47-41!! 
37x46 49.14-10 3-9 50.19-
14! en 51.10-5 +.
48.14-10 31-4! 49.10-5 
(zie diagram)

Diagram 6

49...3-9?
het is waar dat (ook) 
49...4-15? had verloren, 
niet zozeer door 50.19-13? 
(50...15x33! =) als wel door 
simpel 50.19-14! gevolgd 
door 14-10-4. maar na 
49...16-21! was een win-
nend plan voor wit niet te 
zien geweest, onder meer 
omdat hij na 50.5-14 11-17! 
met de dreiging 51...3-9!, 
52...21-26 en 53...26x17 = 
wordt geconfronteerd.
na de tekstzet daarente-
gen is het evenwicht beslis-
send verbroken:
50.19-13! 9x18 51.23x12 
11-17 52.12x21 16x27 
53.5-37!
Zo elimineert holstvoogd 
de mogelijkheid 53...4-
15 en voorkomt hij dat 
zijn dam en voorste schijf 
elkaar hinderlijk voor de 
voeten zouden lopen.
53...6-11 54.29-24 4-9 
55.24-19 11-17 56.37-41 
17-21
in dit 4x3-eindspel werd 
de partij afgebroken en 
zonder verder spelen door 
zwart gewonnen gegeven. 
inderdaad hoeft wit slechts 
enkele temporiserende 
zetjes met zijn dam te 
doen om een spoedige 
doortocht van het stuk op 
19 af te dwingen.
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z e t j e  s c H r a p !

spelregels voor de laddercompetitie:

•	 Inzenden	tot	13	december	anders	tellen	je	oplossin-
gen 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 
tellen bij je volgende inzending gewoon mee.

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

opgaveN serie 33

Diagram 376 (wit wint)

Diagram 373 (wit wint) Diagram 374 (wit wint) Diagram 375 (wit wint)

Diagram 377 (wit wint) Diagram 378 (zwart wint)

Diagram 379 (zwart wint) Diagram 380 (zwart wint) Diagram 381 (zwart wint)

oplossingen serie 32: zomers luchtige opgaven

364  1. 44-40 35x44 2. 50x30 25x34 3. 43-39 34x43 4. 42-38 
43x32 5.  47-42 met  oppositie.

365  1. 35-30 24x44 2. 33x2 44x42 3. 2-7 26x37 4. 7x47 
met oppositie.

366  Coup turc: 1. 48-43 49x39 2. 45x43.
367  1. 21-17 12x32 2. 23x1 34x45 3. 1x40 45x34 4. 42-38 

32x43 5.  48x10
368 1. 42-37 33x31 2. 25-20 15x33 3. 43-38 33x42 4. 48x10
369  1. 44-39 34x43 2. 42-38 43x32 3. 37x30 26x46 4. 30-24 

29x20 25x5 met oppositie.
370 1. 28-23 18x49 2. 21-16 49x21 3. 16x27
371 1. 36-31 32x34 2. 31x24 30x19 3. 44-39 34x43 4. 45-40 

35x44  50x48 met  oppositie.
372 1. 34-29 23x34 2. 28-22 27x29 3. 43-39 34x43 4. 45x21 

26x17 5.  49x38.

148: mara langeveld
147: jasper verhoef 
138: lisa aleven 
133: Dennis de wit 
129: victor elgersma 
128: jan groenendijk
119: soegriem boedhram
116: lucas veldhuizen 
111: mark looman 
108: sanne hoksbergen*
106: okke Zeeman
103: melanie voskuil
100: maaike Kamer
98: ivar jansen 
96: stan brink
95: thijs verboon en petra 
wessels
92: bertus scheer
91: winkit hau
87: patrick van der vlist*
86: john b. reade
84: Daymian van somme-
ren*, sil spieard*, gerben 
van steenbergen*, luka 
wissink* 
80: Colinda adams*  

78: henri beverdam, rick 
hartman en michelle 
Kway* 
76: nick hoksbergen* 
73: henk jongbloed* 
72: nico van engelenhoven*
71: mariska veer en Denise 
van Dam*
70: timo Kuipers
69: vincent houtjes en 
arwin lammers, Daniël 
wilbrink, michelle de jong
66: mabel van leeuwen, 
wouter morssink, benja-
min guicherit*, anne mo-
lenaar*, hugo molenaar*, 
ester van muijen, andré 
de raad*
63: arie van der Knaap, 
matthijs stolwijk
60: leon smids, Daan de 
waal, Daan vermeulen, 
lotte aleven, jasper van 
meerten*, rené veen-
brink*
57: thijs alderliesten, 

justin simon
56: nick waterink
54: gerlinda schaafsma
51: raymond Koopman-
schap
48: jeroen Cremers*, 
martine jannes, joep Kerk-
hoff, jan algra en nick van 
weij*
47: elco blankestijn
46: niels van der Kroef* en 
bas blommers
45: peter hernaamt
43: niels weel
42: Dennis bos, hans 
braakman
39: Katinka blanken
38: lennart blankestijn
37: ruth scholten*
36: C.m. Kentie, bart 
westerveld
35: win sie hau*
30: tom janmaat, jannes 
Kromhout, Yoeri van leeu-
wen, gilles Yeung
28: Caroline schep en 

Kimberley waterink
24: jan boersma*, evie 
bouter*, sem Derksen*, 
lucas schepers*, thomas 
schuiling*, thimo werk-
man*, todor wissink*
21: maurice bergboer, 
maartje bos, pim la Crois, 
sam van hal*, adriaan 
heemskerk*,
20: tim Kemperman*, niek 
Knuiman*, rikke ponger* 
guido janssen*
18: Casey van beek, jesse 
van beek, bas van berkel, 
joan evers, Kaspar heij-
nen, stijn overeem, rené 
emmaneel, maarten van 
der schee,  Dennis Fagel
16: jorit brolsma
15: aalt mostert
14: luuk gerritsen
13: lara van leeuwen
12: peter van eijl*, sjoerd 
van eijl*, luc gommers*, 
martijn de leeuw*, jitse 

slump*,
9: vick spijkstra*, lucas 
stolk*, edwin van der 
vlist*
8: marco de leeuw, Yos-
hua van der most, noud 
beekes, David Davidse, 
Dirk van der velden
7: adrie Flinders, roel van 
der hek, lars de winter 

De prijswinnaars zijn 
mara langeveld, 
jasper verhoef en 
lisa aleven. van 
harte gefeliciteerd! 
het prijsje krijgen 
jullie binnenkort toege-
stuurd.

De ladderstand

Wat is het allerleukste aan dammen? Lekker veel slaan natuurlijk! In 
deze Zetje Schrap vind je negen standen die in het echt zijn voorgekomen, 
en waarbij één van de spelers een prachtige zeven- of achtklapper 
uithaalde. Let goed op wie er aan zet is en… zorg dat je op tijd instuurt! grote 

Klappers!
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W K  v r o u W e n

wat niemand verwachtte, gebeurde echter toch. Zoja 
golubeva, die in de jaren tachtig en negentig al het 
onwaarschijnlijke aantal van elf wereldtitels veroverde, 
achterhaalde hoekman op het moment suprême en hield 
in de noodzakelijke barrage haar zenuwen het best in 
bedwang. maar wat was nina dichtbij… 

Dat het wK vrouwen er kwam, was een complete verras-
sing. een jaar na de door brazilië afgeblazen wK’s stelde 
rusland zich vanuit het niets kandidaat voor de organi-
satie van het wK vrouwen. in ufa zag de bond mogelijk-
heden om op korte termijn een wK met een behoorlijk 
prijzenfonds (circa e 25.000,-) uit de grond te stampen. 
maar dan wel met een sterk ingeperkt deelnemersveld: 
van de oorspronkelijke veertien deelnemers bleven er 
slechts zes over. hoewel van enkele landen kritiek kwam 
op deze opzet, was de algemene tendens dat het afge-
slankte wK een prima alternatief was voor de teleurstel-
ling van brazilië. 

waar veel deelnemers wellicht even moesten wennen 
aan de nieuwe omstandigheden, bleek de nederlandse 
afgevaardigde nina hoekman vanaf het startschot 
gefocust. met haar vertrouwde stijlvolle spel wist ze haar 
tegenstanders keer op keer in verlegenheid te brengen. 
in de eerste ronde moest direct tamara tansykkuzhina 
eraan geloven. in een toch al lastige stand was één foutje 
van de russische oud-wereldkampioene genoeg. 

een andere ex-kampioene, de oekraïense Darya tkachen-
ko, moest daarna een korte-vleugelopsluiting met een  
nul bekopen. De puntenmachine stokte even: tegen het 
russische jeugdtalent matrena nogovitsyna en de letse 
wmsg-winnaar Zoja golubeva  moest nina zelfs  secuur 
spelen. maar in de laatste ronde van de eerste omloop 
was nina weer heer en meester. met een rake ghestem-
doorstoot vanuit een even geslaagde andreiko-opening 
werd de oekraïense olga balthazi nog binnen veertig 
zetten gevloerd. 

het tweede deel van de competitie liep minder vlotjes. 
bij hoekman, die naast de strijd op het dambord al jaren-
lang een lichamelijke strijd voert tegen borstkanker, be-
gon de vermoeidheid op te komen. tegelijkertijd kwam 
golubeva dichterbij: nogovitsyna moest de overhoring in 
de van westerloo-variant afsluiten met een onvoldoende 
en balthazi bleek na vijf uur murw gebeukt te zijn, 
niet meer krachtig genoeg om de juiste verdediging te 
vinden. toen in de laatste ronde ook nog een cadeautje 
volgde van tansykkuzhina, was het onmogelijke toch 
echt gebeurd: Zoja stond weer gelijk met nina. 

hoewel… na superieur openingsspel had nina langzaam 
maar zeker van balthazi’s tijdelijke offer een definitieve
voorsprong gemaakt. maar: hoezeer de hersenen van 

nina grijpt net naast WerelDtitel

Scoretabel:
Pl Naam 1 2 3 4 5 6  AW   +   =   -   Pt 
1  Nina Hoekman   X	 1	1	 2	1	 1	1	 2	1	 2	1	 10	 3	 7	 0	 13
		 	Zoja	Golubeva	*	 1	1	 X	 1	1	 1	2	 1	2	 1	2	 10	 3	 7	 0	 13
3	 	Darya	Tkachenko			 0	1	 1	1	 X	 1	1	 1	1	 1	1	 10	 0	 9	 1	 9
		 	Matrena	Nogovitsyna**	 1	1	 1	0	 1	1	 X	 1	1	 1	1	 10	 0	 9	 1	 9
5	 	Olga	Balthazi			 0	1	 1	0	 1	1	 1	1	 X	 1	1	 10	 0	 8	 2	 8
		 	Tamara	Tansykkuzhina			 0	1	 1	0	 1	1	 1	1	 1	1	 X	 10	 0	 8	 2	 8

In gezelschap van man Henk, zoon Oleg en KNDB-coach Toby Hage wordt Nina 
Hoekman na haar indrukwekkende prestatie terecht met een grote bos bloemen 

op Schiphol ontvangen.

In Ufa was er geen twijfel dat het hier om een WK 
dammen ging: zelfs de vloer leek op het festijn 
aangepast.

na een krachtige behande-
ling van de andreiko-ope-
ning van nina (zwart staat 
zeven tempi voor) slaat na 
26.38-33? de vlam in de 
pan: 26…23-29! 27.43-38 
18-22 28.27x18 12x23 
29.41-36 7-12 30.37-31 
12-18 31.42-37 14-20!! 
terwijl balthazi zich voor-
bereide op de omklemming 
via 31…18-22, gooit nina 
het totaal onverwachts 
over een hele andere boeg. 
32.20-25? De oekraïense 
gaat direct in de fout. nu 
kan hoekman de winst 
forceren: 32…29-34!! 
33.25x14 9x20 34.31-27 
34-39!! en uit, want op 
44-40 volgt 23-29 en 29-34! 
een stijlvolle winst!

Door: martijn van Der Klis

Na de eerste helft van het dubbelrondige WK Vrouwen stond Nina Hoekman fier bovenaan, met een score die sterk deed 
denken aan die van schaker Veselin Topalov in het WK van san Luis. 8 uit 5 in zo’n sterk veld, drie punten los, nog slechts vijf 
ronden te gaan: wie denkt er dan nog aan verliezen?

* golubeva won de barrage met 4-2.      ** nogovitsyna won de barrage met 5-3.

nina (en de computer-
programma’s van de vele 
internetvolgers) ook ratel-
den, een sluitende winst 
zat er niet in. een barrage 
moest uitkomst brengen. 
haar letse plaaggeest (in 
matches in 1991 en 2000 
was zij ook al te sterk voor 
hoekman) bleek daarin 
nog de meeste energie 
over te hebben.
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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

•	 Prachtig	houten	dambord
•	 Houten	damschijven
•	 PC	aansluiting	voor	serieel	en	USB
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voor alle stanDen gelDt: Wit speelt en Wint!

Diagram 1 Diagram 2

Diagram 4Diagram 3

Ziehier een viertal composities ter oplossing, aangereikt door arjen timmer.
stuur uw bevindingen voor 15 januari, volledig of onvolledig, naar a. schokker, 
lomondlaan 18, 1060 pl amsterdam. e-mail: zaschokker@hotmail.com. onder de 
inzenders wordt acht keer het boek Kleine schuifdwangproblemen van auteur 
arie van der stoep verloot. bovendien ontvangen de prijswinnaars een jaarabon-
nement op de problemist

voor alle standen geldt: wit speelt en wint!
bij Diagram 3 moet de volgende hint u op weg helpen: ,,Zwart heeft zojuist 
23-29? gespeeld. Dit lijkt tot winst voor zwart te leiden, maar wit kan verrassend 
toeslaan! uiteindelijk blijft er een eindspel op het bord over dat eindigt in een 
blokkade op de trictrac.”

Timmer kwam in 2004 via het Startersconcours van de Kring voor 
Damproblematiek definitief in aanraking met de damproble-
matiek. Onder begeleiding van met name Arne van Mourik 
ontwikkelde hij zich tot partijproblemist. Arjen heeft een 
voorliefde voor partijnatuurlijke composities die de dam-
problematiek daardoor direct verbindt met het partijspel. 
Hierdoor zijn zijn composities ook geliefd bij partijspelers. 
Dit alles is terug te zien in de vier bijgevoegde problemen.

KerstoploswedstrijdKerstoploswedstrijd
georganiseerD Door De Kring voor DamproblematieK

emmen DenKt mee
Gemeente Emmen

in het personeelsblad van de gemeente emmen was 
vanwege het nK Dammen een ‘damdoordenkertje’ op-
genomen. vier medewerkers losten de puzzel succesvol 
op en kregen van wethouder arends een presentje. er 
waren drie goede inzendingen (twee collega’s losten het 
samen op): 1. peter mijnheer. 2. rene roddenhof. 3. rik 
Zinnemers en johan lingbeek. 
 
voordat de prijzen werden uitgereikt was wethouder 
arends benieuwd naar de oplossing van de damproble-
men. De wethouder is sinds het nK dammen op het brug-
gebouw en het symposium enthousiast geworden voor 
het dammen en gaf toe dat hij af en toe een partijtje op 
het internet speelt.

na enig denkwerk lieten de vier prijswinnaars de oplos-
sing zien op het marmeren dambord dat de gemeente 
voor de medewerking aan het nK dammen 2010 heeft 

gekregen van de KnDb. bij het uitreiken van de prijzen 
sprak wethouder arends de verwachting uit dat de win-
naars na voldoende training over een aantal jaren mee 
kunnen doen aan een eK of wK dammen. mogelijk dat 
de gemeente deze toernooien binnen de komende zes 
jaar naar emmen haalt.

Diagram 1 Diagram 2



johaN BastiaaNNet
orteliusstraat 147 hs

1057 aX amsterDam
fmjD.office@worlDoNliNe.Nl

e i n D s p e l

een Korte paraDe van nieuW eigen WerK - 2

Dat er inmiddels al ver 
over de duizend mini-
eindspelen bekend zijn, 
betekent nog allerminst 
dat de mogelijkheden in 
dit thans vrij populaire 
eindspelgenre uitgeput be-
ginnen te raken. Zo deed ik 
juli vorig jaar de volgende 
leuke vondst: 

Diagram 1
J. Bastiaannet, Amsterdam

miniforum, 02-08-2009

 

De sleutelzet laat zich nog 
wel raden:
1.7-2!
Doorbreken naar dam met 
1...24-30 2.2x35 39-43 (of 
2…14-19 3.35x27 39-44 
4.45-40 +) strandt nu op 
3.35-19! 14x23 4.45x49 +. 
en sluit zwart met 1…14-
19, dan kan wit kiezen tus-
sen 2.2-11 22-27 3.11x44/50 
enz. of met 2.45-23(!) 
19x28 3.2x43 28-33 4.43-16! 
afwikkelen naar een klas-
sieke 2x1-winstpositie. 
1...13-19!
maar hoe nu verder? 
2.2-13!!
slechts met dit verrassende 
damoffer kan wit nog zijn 
doel bereiken. 
2...19x8 3.45-50!
Zwarts langste thematische 
verdediging tegen deze 
frontale aanval luidt nu 
3…14-19 4.50x3 19-23 5.3-
8! 23-28 6.8x30/35 28-32 
7.30-24 32-37 8.24-47 +. 
al is het mij eigenlijk meer 
te doen om: 
1) 3…8-13 4.50x27/36 +.
2) 3…39-43 4.50x49 +.
en bovenal:
3) 3…24-30 4.50x34! +.
een eindspel met een 
dergelijk damoffer kwam 

nog niet voor in de grote 
collectie mini’s van expert 
bij uitstek Miljenko Lepši. 
en een jaar geleden 
plaatste hij dit moois dan 
ook prompt na toezending 
op zijn website. 

Dit eindspel kent nog een 
gespiegelde versie, waar-
van hier de stand in cijfers: 
12,13,22,24,38/10,D41. 
wel is die van wat mindere 
kwaliteit; zo is er veldkeus 
voor wit na 1.10-4 22-27: 
2.4x31/36 38-43 3.31/36-18 
12x23 4.41x48 +.

Kom, hier nog een betrek-
kelijk luchtig mini-eindspel 
dat ik in de aanloop naar 
pwCe-ii in elkaar heb 
gezet:

Diagram 2
J. Bastiaannet, Amsterdam

23 september 2009

 

wit gaat uiteraard direct in 
de aanval:
1.48-31! 10-15!
omdat 1…22-28 nipt 
verliest door 2.12-17! 11x22 
3.31x27 28-33 4.27-43 enz. 
+, moet zwart al meteen 
minstens twee houtjes 
inleveren. Dat doet hij nog 
het beste met de tekstzet, 
want na 1…24-30? 2.31x15 
16-21 (2…32-37 3.12-23 
+) 3.12x26 30-34 kan wit 
kiezen uit 4.15-4, 4.26-48 
en zelfs het ietwat moeiza-
mere 4.15-33(!).
2.31x35!
na 2.31x30? 16-21! 3.12x26 
11-17 4.26x3 32-37 5.30-24 
15-20 6.24x15 37-41 7.3-9 
mag wit natuurlijk niet 
meer hopen op de misstap 
7…41-47?? 8.9-36 +.

2…16-21
indien 2…32-38, dan 3.35-
2! 38-42 4.12-21 16x27 
5.2x47 +. en doet zwart 
2…32-37, dan wint behalve 
dit leuke zetje met 3.35-2 
enz. ook nog 3.35-13 +.
3.12x26 11-17 4.26x8! 
32-38
na 4…32-37 kan wit terug-
vallen op het overbekende 
winstschema  5.8-24! 15-20 
(anders 5…37-41 6.24-20 
15x24 7.35x46 +) 6.24x15 
37-41 7.35-19 +.
5.35-24! 38-43 6.24-20 
15x24 7.8x48 +.

je zou anno 2010 ver-
wachten dat de kern van 
dit eindspel 15,32/D8,D35 
wel eens door iemand 
ter bewerking moet zijn 
opgenomen. maar gek ge-
noeg staat mij geen enkel 
eindspel op dit gegeven 
voor de geest. 

Diagram 3
J. Bastiaannet, Amsterdam

25 mei 2010

 

heel anders van karakter 
is het derde werkstuk. al 
zit er nog wel wat mini-
eindspel aan vast. niet dat 
dit reeds bij de eerste valse 
start aan het licht komt: na 
1.47-41? 27-31 2.41x25 31-
37 3.39-50 (dreigt 4.25-30, 
5.33-29) kan zwart zich nog 
redden met 3…35-40 of 
3…37-42 =. nu de tweede: 
1.33-28? 32x23 2.47x15 35-
40 3.39x6 40-45 4.15-42 en 
in plaats van het nog ver-
liezende 4…27-32? 5.6-50 
23-28 6.50x6 45-50 7.42-33 
50x28 8.6x33 32-37 9.33-47 
+ komt natuurlijk meteen 
4…45-50 =. 

wit moet het dus anders 
aanpakken:
1.39-25! 
met na 1…20-24 de afwik-
keling 2.33-28! 32x23 
3.47x15! naar een op slag 
winnend mini-eindspel: 
3…27-31 (anders 3…35-40 
4.25-34 +) 4.25-30 35x24 
5.15x36 +.
Zwart moet dus maar laten 
slaan.
1…35-40
op 1…27-31 2.25x26 35-40 
beslist het leuke zetje 3.26-
17! 11x22 4.33-28 22x33 
5.47x45 +. 
2.25x46! 40-44 3.33-29!
Deze krachtzet, die overi-
gens ook zou zijn gevolgd 
na 2…11-16 (3.33-29! 40-45 
4.47-33 +), toont ander-
maal de zwakte van schijf 
11: zwart kijkt opeens 
tegen een onpareerbare 
dreiging aan en moet zich 
maar schikken in…
3…44-50 4.46-32 27x38 
5.47x6 +.
 
rest mij nog even aan te 
stippen dat het winstsys-
teem van de hoofdvariant 
in wezen een variatie is op 
het befaamde en door mij 
veelvuldig bewerkte thema 
a.i. sjosjin (1900).

Diagram 4
J. Bastiaannet, Amsterdam

21 maart 2009

 

tot besluit een elegante 
studie waarin wit vrij 
subtiel te werk moet gaan. 
want zwart zal bij herha-
ling meerslagfinesses in het 

spel vlechten. Zo kan na 
1.33-39? 14-20! 2.39-43 al 
2…32-37(!) 3.43x25 37x48 
=. wit gaat daarom de 
schijven 27 en 32 controle-
ren vanaf veld 16:
1.33-11! 14-19!
beter dan 1...27-31, waarna 
wit fraai en flitsend laat 
volgen 2.11-16! 32-37 3.16-
21! 37x48 4.21x25 48x30 
5.25x26 +.  
2.11-16! 19-23!
nu werkt 3.42-37/38 op-
eens niet meer. en er dreigt 
ook nog 3…32-37/38! =. 
3.16-2! 8-12
indien 3...23-29, dan 
4.2x33! met een bekend 
eindspel van j.j. van Kes-
teren (het Damspel, maart 
1940), men zie: 
1) 4...32-38 5.33-15 38x47 
6.34-29 +.
2) 4…27-31 5.33-15! en nu 
nog:
2.1) 5...32-37 6.15-20 37x48 
7.20-25 48x30 8.25x26 +.
2.2) 5…32-38 6.42x33 31-37 
7.33-29! 37-42 8.15-20 +.  
4.2-16! 23-28! 5.34-29! 
12-18 6.29-23! 18x29 
na 6...28x19 7.42-38 32x43 
8.16x49 19-24 (nog de 
beste) kan wit kiezen uit 
twee totaal verschillende 
standaardwinsten:  
1) 9.49-27 18-23 10.27-13 
24-29 11.13-9 29-33 12.9-14 
23-29 13.14-20 enz. +.
2) 9.49-35 24-29 10.35-2 
29-33 11.2-7 18-22 12.7-16 
enz. +.  
7.42-38 32x43 8.16x48 +. 

of ik me definitief de 
rechtmatige auteur van dit 
moois mag noemen, zal de 
praktijk nog moeten uit-
wijzen. Zo heeft alexander 
Fedoroek al zo’n dertig 
jaar geleden zijn krachten 
beproefd op ‘van Keste-
ren’. maar is alles wat hij 
daarmee vond, wel naar 
buiten gekomen? ik zou 
het niet weten… 

Terwijl eind juli de uitslag van het derde Persoonlijk We-
reldkampioenschap Problematiek voor kleine problemen 
(ofwel PWCP-3) al kon worden gepubliceerd op de FMJD 
website, valt op het moment dat ik dit artikel schrijf, 
over de afloop van het net iets eerder van start gegane 
tweede Persoonlijke Wereldkampioenschap Eindspel-
compositie (PWCE-II) nog helemaal niets te melden. Dus 
vervolg ik hier mijn parade van nieuw eigen werk, maar 
nog zonder te weten of er over enige tijd ook nog een 
derde aflevering zal komen... 

Miljenko Lepsic (voorgrond) en Vlado Pecar in actie. Bron: e-dama.net.
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n K  s c H o o l D a m m e n

initiatiefnemer en coördinator Hans van 

der nap doet voor Het Damspel uit de 

doeken hoe het nK schooldammen in 

assen zo succesvol kon verlopen.

Help
wat zeg je? vijftig leerlingen in de leeftijdsca-
tegorie van 16 t/m 18 jaar die een kampioen-
schap van nederland ondersteunen? is dat 
niet een beetje te veel? en hebben ze ook nog 
weinig of geen affiniteit met de damsport? 
hoe houd je die nou in het gareel? het begon 
als volgt.

Zo werk je samen
basisschool De marskramer werd opnieuw 
gevraagd het nederlands Damkampioenschap 
voor pupillen te organiseren. het antwoord 
daarop was enthousiast: ja! De docenten van 
het Drenthe College hadden daar eveneens 
wel oren naar. De samenwerking en de 
reacties van het vorige jaar waren immers 
uitermate positief. het Drenthe College biedt 
een uitstekende speellocatie en hun leerlingen 
van de middelbare beroepsopleiding, afdeling 
assistentenopleiding aKa (arbeidsmarkt ge-
kwalificeerd assistent) kunnen het organisa-
tieteam tijdens het toernooi faciliteren. 

Gemeente Assen 
De gemeente assen liet zich van haar beste 
zijde zien. in 2009 nomineerde de gemeente de 
marskramer voor de sportorganisatieprijs voor 
het nK schooldammen van dat jaar. De prijsuit-
reiking was een heel feestelijk gebeuren. op 19 
december 2009 stond op het podium schaatser 
en zanger erik hulzebos op het Koopmansplein 
om de genomineerden op een plezierige ma-
nier te ontvangen en te interviewen. wethou-
der jaap Kuin was er om de prijzen te overhan-
digen. De marskramer ontving de derde prijs, 
goed voor een bedrag van € 250,- vergezeld 
van een prachtig boeket bloemen. het vervolg 
is ook positief. De aangevraagde subsidie bij 
b & w voor het nK schooldammen van 2010 
werd wederom toegekend.

Op radio en tv
hoe je schooldammen op radio en tv krijgt is 
een verhaal op zich en zal in het handboek 
van jan voortman, landelijke coördinator 
schooldammen, worden opgenomen. het blijft 
echter maatwerk en eenvoudig is het dan ook 
niet, maar een stukje pr bedrijven loont altijd 
de moeite. 

De belangstelling vooraf aan ons toernooi was 
bijzonder te noemen. rtv Drenthe kwam met 
een filmploeg op de marskramer en maakte 
fraaie opnamen in het damlokaal, die op 2 
juni in het Drenthe nieuws te zien waren. 
marskramerkinderen kwamen minutenlang in 
beeld. welke ouder wenst niet dat zijn/haar 
kind niet alleen leuk, maar juist met een niet-
alledaagse prestatie op de tv komt? een heel 
memorabel moment en fijn voor later. Dam-
mer Frank Karssens liet zich niet uit het veld 
slaan toen de reporter de onmogelijke tweede 
vraag stelde: ‘voetbal jij ook?’ en daarna:’ wat 
vind je leuker dammen of voetbal?’ waarop 
Frank heel diplomatiek antwoordde dat dam-
men een denksport was en hij beide leuk vond 
om te doen. radioreporter harry popken van 
het Drenthe radiojournaal maakte de ge-
luidsopnamen en hij liet na het interview met 
de kinderen als afsluiting een gefantaseerde 
tienslag horen. amusant bedacht met al dat 
getik. maar dat het team van de marskramer 
kampioen van nederland zou worden, was wel 
zeer speciaal. ons damteam: martijn blomsma, 
jasmijn beekman, Frank Karssens en alexander 
ruessink, allen leerlingen uit groep 8, hadden 
drie jaar en alexander zelfs vier jaar damles 
gehad. Zij hebben laten zien dat je door ont-
wikkeling van talent, doorzettingsvermogen 
en vooral hard werken, een heel eind kunt 
komen. 

tv-ijsselland was aanwezig om de verrichtin-
gen van het team van de Dirk van Dijkschool 
uit Kampen te volgen. na de afsluiting van het 
toernooi maakte radio en tv assen nog een 
reportage van het winnend team.

sportcertificaat van gemeente Assen
voor ons pupillenteam was nog een leuk 
vervolg weggelegd. voor bijzondere sport-
prestaties – vanaf het kampioenschap van 
Drenthe en hoger – kan een sportcertificaat 
bij gemeente assen worden aangevraagd. 
het pupillenteam en ons eerste welpenteam 
kwamen hiervoor in aanmerking. De aanvraag 
werd gehonoreerd en op zaterdag 19 juni 
2010 werd op het Koopmansplein het sport-
certificaat door wethouder jaap Kuin aan de 
kinderen stijlvol uitgereikt. een mooi aanden-
ken en een goede promotie voor de damsport.

misschien zijn in de toekomst nog andere 
damzaken met gemeente assen in combinatie 
met andere scholen of instanties van de grond 
te tillen. in ieder geval kunnen we op damge-
bied in assen op een vruchtbare en plezierige 
samenwerking terugzien.

bunDeling van KracHten geeft eXtra cacHet aan scHolenDamtoernooi
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1

2

3

4

5

6

wit wint door 
1.32-27! 25x34  
2.44-39! 34x43

sleuteldiagram. 
nu veld 43 
beZet is, kan 
het ineens wèl: 
3.42-38!! ..x32  
4.37x8 ..x32

5.41-37! echt 
de énige! hoe 
ontsnap je met 
zwart na 
5.47-42(!?), hoe 
na 5.8-3(!?)?
5...32x41  
6.47x36 

en nu het vorm-
gave slot 6...7-
12  7.8x17 16-21  
8.17x26 1-7 

9.26-21 7-12  

10.21-17! 21x21  
11.36-31 21-26  
12.31-27 en wit 
wint!

“Het onwaarschijnlijke tempo!” 
door Andreas Kuyken, eerste publicatie

OPLOSSING VOORPAGINA

Advertentie

Na jarenlang vergeefs zoeken naar een 
nieuwe fabrikant van de bekende magne-
tische zakdamborden is de KNDB er dan 
eindelijk in geslaagd er een te vinden. Het 
bordje is iets groter dan zijn voorganger: 
20x20 centimeter in uitgevouwen 
toestand. 
De kwaliteit is vergelijkbaar met  
uitstekend magnetisme. De buitenkant is 
zwart, de binnenkant lichtgeel. De schijfjes 
zijn wit en rood. 

En weer organiseerde het jubilerende Twente’s Eerste - in de KNDB-competitie Orfam Telecom 
geheten - een spraakmakend wereldrecord in de prachtige accommodatie van het ROC Twente 
in Hengelo. Deze zomer bracht Ben Provoost het wereldrecord simultaandammen met klok 
op 34 tegenstanders en op zaterdag 6 november was het de beurt aan Jos Stokkel om zijn 
jongensdroom te verwezenlijken. Dat lukte. Na 17 uur en 46 minuten mocht hoofdarbiter Cor 
Verdel een score van 81,67 procent (80% vereist) noteren. De opbrengst van de record-simul-
taan komt ten goede aan de Nederlandse Hersenstichting. Op de foto verricht burgemeester 
Frank Kerckhaert van Hengelo de eerste zet aan het bord van dan nog recordhouder Anton 
van Berkel. In 2006 scoorde de Brabander in Diessen 81,3% tegen 249 dammers tegelijk.  
Foto: Cor Verdel.

jos stoKKel
brengt WerelDrecorD op 251 tegenstanDers

                Magnetische
zakdaMbordjes

De verkoopprijs is 15 euro, exclusief verzendkosten. Het magnetisch 
zakdambord is verkrijgbaar bij de KNDB bondwinkel (026-4952309 of via 
het bestelformulier op www.kndb.nl).



Diagram 1
40...20-25?

Diagram 3
18.36-31?

Diagram 2
38.40-34?

Diagram 4, 16...14-20x19 
17.25x14 10x19? 

Diagram 5
13...13-19? 

Diagram 7 
30...1-7? 

Diagram 11
35.42-37?

Diagram 6
29.30-24 19x30 30. 35x24?

Diagram 8
36...7-12?

Diagram 12
26.39-34?

W.Koppejan - j. de Wild 
2-0, 01-03-2010, prov. 
zeeuwse beker
 41.27-22 18x27 42.38-33 
27x29 43.34x3

K.Winter - a.eekelschot 
2-0, 23-03-2010, upDb 
vechtstreektoernooi
18.... 24-30 19.35x24 14-20 
20.25x14 9x27

l.Wilson - c. rijk 0-2
01-03-2010, prov. 
zeeuwse beker
38...14-20 39.15x24 27-32 
40.38x27 22x31 41.26x37 
23-29 42.34x23 18x49

f.Dammers - j,. de graaf 
2-0, 23-03-2010, upDb 
vechtstreektoernooi
18.26-21 16x38 19.42x33 
28x39 20.30-25 39x30
21.35x2

j.van leeuwen - H.Krops 
2-0, 08-04-2010, upDb 
Domstadtoernooi
14. 28-22 17x28 15.37-
31 28x37 16.27-21 16x27 
17.31x4 

a.tjon a ong - W.bor 
2-0, 31-03-2010, 
Kampioenschap upDb 
31.31-27 21-26 32.39-33 
29x38 33.25-20 14x34 
34.40x29 23x34 35.36-31 
26x28 36.43x1

g.Kalicharan - 
W.vlooswijk 0-2
08-04-2010, upDb 
Domstadtoernooi 
30...17-21 16x27 22x31 
36x27 18-22 27x18 12x45

s.Winkel - b. Derkx 1-1
10-04-2010, Kampioen-
schap van nederland 
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

t.offinga - j.martens 0-2 
19-04-2010, upDb eem-
landtoernooi
26...14-19 27.25x5 8-12 
28.5x23 24-29 29.33x24 
22x42 30.31x22 17x50

van simpel  (1 t/m 6) tot….    gecompliceerD (7 t/m 12)

Diagram 9
25.49-43?

Diagram 10
41.39-34?

p.steijlen - a.baljakin 
0-2, 16-04-2010, 
Kampioenschap van 
nederland 
41...28-32 42.37x28 
18-22 43.28x17 13-18 
44.24x3126x50 

r.Heusdens - j.lemmen 
0-2, 14-04-2010, 
Kampioenschap van 
nederland   
25...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

g. de graaf - W.martin 
0-2, 19-04-2010, upDb 
eemlandtoernooi   
35...27-32 36.37x28 25-30 
37.34x25 13-19 38.23x14 
9x20 39.25x14 15-20 
40.14x25 26-31 41.36x27 
21x45 

rotjes (diagram 1 tot en met 6) vuurpijlen (diagram 7 tot en met 12)

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

vogels van Divers pluimage

1. j.C. vink 2. p. v.d. Kwartel 3. s. perepëlkin 4. a. van meeuwen 5. a. stuurman

7. m. van Dijk 8. j. bus6. l. Condemi 9. p. Kuijper 10. a. v.d. stoep

Achternamen
toen ten tijde van de bataafse repu-
bliek op aandringen van napoleon 
iedereen in nederland verplicht 
werd een achternaam te kiezen, 
was dat voor de meeste landge-
noten niet zo’n groot probleem. 
velen hadden al een zelfgekozen 
familienaam of een algemeen 
erkende bijnaam. menigeen koos 
de naam van een dier. naast allerlei 
zoogdieren waren ook de vogels in 
trek. in deze rubriek komen we een 
paar problemisten tegen met een 
gevleugelde achternaam.

Vink
volgens de database van het meer-
tensinstituut kwam de achternaam 
“vink” in 2007 in nederland meer 
dan 12.000 keer voor. waarschijnlijk 
is het de meest voorkomende vogel-
naam. jan vink is een zeer gewaar-
deerde problemist. hij verzamelde 
alle damproblemen met wederzijds 
acht schijven. helaas is het nooit tot 
uitgave van een boekwerk gekomen. 
Zijn gezondheidstoestand is inmid-
dels zo penibel, dat jan zijn levens-
werk niet ten einde kan brengen. ik 
ontving een aantal problemen van 
deze problemist via K.w. Kruijswijk.

Twee Kwartels
in de tijd dat de huizen in de straten 
nog geen huisnummers hadden, 
waren veel huizen te herkennen 
aan uithangborden. als iemand een 
uithangbord had met een kwartel 
erop, dan was het logisch om hem 
ook hiernaar te vernoemen. Zo zal 
de verdienstelijke problemist piet 
van der Kwartel (1919-1999) aan 
zijn achternaam gekomen zijn. hij 
werd voorzitter van de Kring voor 
Damproblematiek in een tijd dat dit 
bepaald geen lolletje was. met zijn 
humor en gemoedelijkheid wist hij 
de zaak draaiende te houden. 
De russische naam perepëlkin 
betekent ook kwartel. perepëlkin, 
één van de beste problemisten ter 
wereld, stuurde mij onlangs een 
aantal schitterende problemen. 

Plaatsnamen en voornamen
bij de achternaam “van meeuwen” 
denken we niet in de eerste plaats 
aan vogels, maar aan een plaats 
in noord-brabant. maar hoe is die 
plaats aan zijn naam gekomen? De 
problemist a. van meeuwen heb ik 
leren kennen, toen ik de damrubriek 
van het limburgs Dagblad redi-
geerde. af en toe stuurde hij me een 

probleem toe. soms bereikte hij een 
aardig niveau. 
soms zijn ook voornamen aan vogels 
ontleend. De naam “mees” is vrij 
zeldzaam, maar “arend” komen we 
regelmatig tegen. De beroemdste 
arend die de nederlandse dampro-
blematiek heeft voortgebracht, was 
een echte hoogvlieger. van arend 
stuurman zien we een probleem uit 
zijn beginperiode. 

Overige problemen
luigi Condemi overleed twee jaar 
geleden. van zijn dochter ontving ik 
diagram 6. het is opvallend dat een 
problemist die vergroeid was met 
het spel op het kleine bord, zich ook 
in de andere discipline voldoende 
wist te bekwamen. Condemi’s pro-
blemen hebben vaak een leuke slag-
wending. in het probleem van jaap 
bus moet u de juiste eindspelvariant 
proberen te vinden. bij Kuijper zien 
we een slot dat in harakiri eindigt.

oplossingen kunt u insturen totdat 
het volgende nummer uitkomt. De 
beste ladderaars worden beloond 
met een prijs van € 25, eventueel te 
besteden aan een jaarabonnement 
op De problemist of hoofdlijn.

oplossingen serie april 2010 (De revival van viergever)
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JAAP BUS  
FotograaF siep Korteling

er was veel waardering, 
niet alleen voor de proble-
men van viergever, maar 
vooral ook voor de pres-
tatie om zich uit zo’n diep 
dal terug te vechten. een 
enkeling stuurde alleen al 
om die reden oplossingen 
in.
1. (viergever) 34, 40, 
14,32, 9, 34, 4. motief n. 

boreiko 1983 (24) 49, 43. 
met een ijsbreker wordt 
de haven op 4 bereikbaar 
gemaakt.
2. (viergever) 40, 39, 12, 
17, 7, 38, 10 (37) 5 (361, 
42) 37, 27. De slag 48x10 is 
goed verborgen.
3. (viergever) 37, 33, 23, 
32, 31, 127, 10, 3, 39. 
motief D. v.d. berg 2004 

(45) 50 (40) 21 (44) 17! (50) 
16, 7. er worden heel wat 
voorbereidingen getroffen 
voordat de weg van 17 
naar 10 geplaveid wordt.
4. (viergever) 22, 461, 28, 
7, 21 (45) 40, 2, 48 (32) 482 
(20, 37) 10 (361, 42) 37, 27. 
met een paar lange halen 
wordt vakkundig toege-
werkt naar het motief.
5. (viergever) 394, 14, 9, 3, 
8, 39, 38 (7) 33 (22) 29, 24, 

46!! we hoorden niets dan 
lof over deze prachtige 
serie, maar er kwamen 
vooral waarderende 
woorden voor dit laatste 
probleem.
6. (Koene) 293, 22, 31, 42, 
34, 23. sommige oplos-
sers konden zo’n een-
voudig tussendoortje wel 
waarderen, maar anderen 
schreven dat ze vroeger 
van Koene wel betere 

producten hadden gezien. 
schijf 13 is figurant.
7. (p. v.d. berg) 20, 9, 38, 9 
(47ab) 29, 8 (21x12) 17, 17. 
a(48) 30, 8 b (27) 9-4 (48D) 
36 (25) 9 D(47) 36 (47-33 
of?) 36-27 (6) 8 wdo. De 
oplossers waren vol waar-
dering over de prachtige 
vondst. Ze spraken de 
hoop uit dat peter zich 
niet zou beperken tot een 
eenmalig optreden.
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8. (Faber) 394, 28, 3, 9, 37, 
35, 2 guerra. prachtige 
meerslagen leiden tot het 
bekende slot. maar het zijn 
nog niet eens de meerslagen 
die het meest verrassen. we 
zien hangende schijven in 
alle hoeken van het bord. 
prachtig!
9. (wuijtenburg) 11 (16*) 183, 
21, 31, 42, 4, 2 guerra. Dit 
probleem kreeg de meeste 
waardering. vanuit een 
gescheiden stand krijgen we 
prachtige meerslagen voorge-
schoteld. het meest verras-
send is 21 en het maakt niet 
uit naar welk veld de zwarte 
schijf slaat. De voormalige 
partijspeler beschikt over een 
geweldige techniek!
10. (Konings) 20, 23 (12a() 3, 
22, 40, 1 a(17) 5, 2 wdo. hier 
sprak de mooie beginstand 
tot de verbeelding. het stop-
pen en ontstoppen van veld 
12 is prima. arne van mourik 
meldde dat l. Colier in 1969 
een probleem maakte dat 
hier heel sterk op lijkt (Dam-
eldorado, maart 1969).
Dit was een serie zonder 
bijoplossingen of andere 
technische tekortkomingen. 
een compliment voor de 
auteurs!

De prijzen voor de 
beste ladderaars gaan 
naar f. uilhoorn en (na 
loting) naar j. reiffers. 
gefeliciteerd en geneer 
u niet om opnieuw de 
ladder te bestijgen. 

Ladderstand:
uilhoorn 92, reiffers 90, Ko-
nings 90, holstvoogd 84, bul-
stra 83, pruijs 81, molendijk 
75, winkel 70, v.d. meij 68, 
plat 67, haan 66, p. v.d. berg 
64, a. van mourik 62, Koene 
59, uijterlinde 56, Kroeze 54, 
Koese 53, lammers 50, v.d. 
stelt 44, aliar en smedinga 
42, pawlicki 40, stam 37, 
Davidse 29, Zwolsman en 
terpstra 28, scheltus 25, 
adam 20, bolts en harkema 
19, ramakers 18, joosten 17, 
v. Kouwen 13, Kuijper 11, 
van os, leijenaar, Faber en 
vermin 10

Foto
De foto waarmee we de vori-
ge rubriek openden, was van 
W.B. Monsma (1895-1982), 
een van de grondleggers 
van de moderne dampro-
blematiek. Het portret werd 
mij toegestuurd door Harm 
Schurer.

Op 15 mei 2010 organiseerde de jeugdcommissie van de KNDB een jeugdcongres met als thema 
ledenwinst en -behoud. We doen, gesteund door het KNDB bestuur, een poging om de ledenda-
ling een halt toe te roepen. Dat dit hard nodig is blijkt zo’n beetje uit alle cijfers. Maar waar te 
beginnen? De Gelderse Dambond hielp ons op weg: zij heeft een groot onderzoek laten doen 
naar de behoeften van de verenigingen in Gelderland. De conclusies die hieruit voortkwamen 
waren deels bekend. Zo heeft het kadertekort al geruime tijd de aandacht van de KNDB. Maar 

verrassend was dat er ook een groot gebrek aan laagdrempelig verkrijgbare informatie is.

leDenWinst en –beHouD: 
samen Kunnen We Dit beWerKstelligen!

allereerst het kaderprobleem: elk jaar leidt de KnDb 
een aantal personen op tot damtrainer 2 of 3 (voor-
heen damtrainer a of b), maar de praktijk is dat de 
cursussen veelal gevolgd worden door reeds actieve 
jeugdleiders. Daarom legt de KnDb dit jaar de nadruk 
op een andere groep: ouders en leraren. we proberen 
deze groep actief te begeleiden tot damtrainer 1, 
zodat ze taken over kunnen nemen van de al actieve 
jeugdleiders. een uitstekend voorbeeld is de lim-
burgse Damschool. het bestuur bestaat hier volledig 
uit ouders (niet-dammers) en de trainers kunnen zich 
focussen op het verzorgen van de trainingen. 

we pakken nu de informatievoorziening op en wer-
ken hard aan een website (wikipinky) waarop allerlei 

voorbeelddocumenten eenvoudig beschikbaar zijn. 
op deze site kunt u van alles vinden over onderwer-
pen als: 

•	 Hoe organiseer ik een schooldamtoernooi?

•	 Draaiboek	van	een	clubavond

•	 Sponsorwerving

•	 Welk	trainingsmateriaal	is	er?

•	 Hoe	kom	je	binnen	bij	scholen?

•	 Hoe	werf	ik	nieuw	kader?

•	 Hoe	schrijf	ik	een	persbericht?

•	 Hoe	bevorder	ik	de	doorstroom	van	jeugd	naar	

de senioren?

tot slot gaan we aan de slag met de ontwikkeling van een nieuw toernooi. het jaarlijkse lokale schooldamtoer-
nooi is vaak de enige ledenwervende activiteit van een vereniging. Daarom heeft de KnDb de damkalender 
hervormd en is er ruimte gemaakt om lokaal en regionaal een tweede activiteit te organiseren: een damtoer-
nooi waar kinderen individueel als niet-clubdammer aan mee kunnen doen (werktitel: ‘DamZ-toernooi’). het 
belangrijkste bij dit individuele schooldamtoernooi is dat er mensen klaar staan die met de organiserende ver-
eniging een plan van aanpak willen maken om kinderen op te vangen en naar de club te krijgen. Dit toernooi 
moet een grote promotiedag worden voor de lokale damsport. aanwezige ouders kunnen worden geamuseerd 
met presentaties over hoe mooi de damsport wel is. Kortom:  een vereniging die iets wil opstarten zullen wij 
met alle plezier ondersteunen.  

we gaan bovendien één keer per jaar een landelijke DamZ-dag organiseren. op die dag kunnen we een indi-
vidueel kampioenschap van nederland voor niet-clubdammers organiseren en opnieuw vormt promotie van 
de damsport de hoofdmoot. er bestaan plannen voor een internationale ontmoeting van subtoppers (er zijn 
contacten met belgië, Duitsland en Frankrijk). wellicht dat de interland suriname-Cat/Cjt een vaste plek op de 
damkalender krijgt op deze dag. 

schroomt u niet om met vragen naar ons toe te stappen. we beantwoorden ze graag. ook willen we de provin-
ciale bonden oproepen om de jeugdcommissie van de KnDb uit te nodigen op haar jaarlijkse jeugdleidersverga-
dering. wij verduidelijken daar graag  onze plannen en uw mogelijkheden.

namens de KnDb jeugdcommissie, 
Cees de leeuw en rob aartsen

Een kadercursus in bedrijf

Het volledige verslag van het jeugdleiderscongres is te vinden 
op de KNDB-website: http://www.kndb.nl/cms/images/stories/2010/100515verslagjeugdleiderscongres.pdf
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aanvankelijk wilde ik 
de stand van diagram 1 
aanbieden als prijsvraag, 
maar omdat het een stand 
is die zo uit de praktijk kon 
komen neem ik hem toch 
even met u door.

Diagram 1

Zwart aan zet zag in de zet 
14-19 geen kwaad. maar 
de wijze waarop wit de 
winst forceert vind ik heel 
mooi en oogstrelend. na 
34-30 (voor de hand lig-
gende zetten als 24-20 of 
28-23 leveren niet veel op, 
ga maar zelf na) is zwart 
genoodzaakt tot 10-14 en 
nu haalt wit een verborgen 
dam op bezet veld met 47-
41 36x47 28-22 47x50 32-28 
18x27 37-32 50x22 24-20 
27x38 20x7 2x11 48-42 
38x47 29-24 47x20 15x2.

Diagram 2

De stand van diagram 2 
komt uit de onderlinge 
competitie van og wapen-
veld. Deze heb ik op ver-
zoek gekregen van rienk 
van marle. hij speelde met 
wit als laatste zet specu-
latief 36-31. na 12-17 van 
hans striker volgde 29-23 
18x29 32-27! (nu zijn er 
talrijke mogelijkheden 
voor zwart, maar deze laat 
ik aan u over) partij: 4-9 
27x18 13x22 37-32! 26x28 

38-32! 29x27 mooi heen 
en weer 39-34 20x29 en 
34x1 een gespiegelde coup 
napoleon.

Diagram 3

De stand van diagram 3  
heb ik gekregen van de 
jeugdige willen hoek uit 
huissen. Deze deed zich 
voor tijdens de laatste 
ronde van nijmegen open. 
piet jonkers speelde hier 
met zwart 21-27 32x21 
16x27. willem hoek haalde 
daarop een verborgen 
Coup raphael uit die me-
nig hoofdklasser zou laten 
liggen. het begint met 
36-31 27x36 37-31 36x27 
23-18 12x32 34-30 25x23 
42-37 20x38 37x10 15x4 
43x1 na 2-7 en 13-18 blijft 
het gelijk, maar dat mag 
de pret niet drukken.

Diagram 4

De stand van diagram 4 is 
beslist niet een stand waar 
men direct naar een com-
binatie zou uitkijken. toch 
zit er een verborgen slag 
in deze stand. wit aan zet 
haalt uit met 35-30 24x35 
33-29 23x34 39x30 35x24 
47-41 36x47 38-33 47x29 
27-21 16x40 45x5.

Diagram 5

De stand van diagram 5 
komt uit de landelijke com-
petitie. uit de ontmoeting 
in de ereklasse tussen DC 
apeldoorn en van stigt 
thans uit schiedam. het 
gaat hier om een vooruit 
gespeelde wedstrijd tussen 
Dimitri Druzinin (apel-
doorn) met wit en Frits lu-
teijn (schiedam) met zwart. 
wit speelde in de diagram-
stand 40-35 en later werd 
het remise. alexander 
presman, clubgenoot van 
Druzinin, ontdekte bij ana-
lyse een fraaie forcing in 
de diagramstand. wit kan 
winnen met 36-31! 9-14 
31-27!! en na verplicht 17-
22? volgt heel fraai 38-32! 
22x31 32-27 31x22 30-24! 
19x50 21-17 12x21 26x10 
15x4 49-44 50x39 43x1.

Diagram 6

De stand van diagram 6 
komt uit de onderlinge 
competitie van Damver-
eniging voorthuizen. Deze 
trof ik aan op de fraaie site 
van Des lunteren. erwin 
van hierden forceerde  
met wit een droomslagzet 
tegen wim Zandbergen. 
te beginnen met 31-27! 
vanwege de dreiging 27-22 
en 38-33 is zwart gedwon-
gen tot 17-22.  Ziet u al iets 
schitteren? eerlijkheids-

halve moet ik zeggen dat 
ik heel lang moest zoeken 
voordat ik door had waar-
om het ging. probeert ook 
u maar eerst zelf te vinden 
hoe wit een zesklapper kan 
uitvoeren.
ik zal u helpen (beter ge-
zegd erwin zal ons helpen) 
35-30! 22x31 26-21 16x27 
37x26 28x37 42x22 18x27 
38-32 27x38 49-43 38x49 
26-21!(dit is de zet waar ik 
niet op kon komen) 49x24 
21-16 29x40 16x18 met 
winst.

leo aliar
sasseNheimstraat 14

6843 mK arNhem
(026) 381 79 97

l.aliar@chello.Nl

K i j K j e s  i n  D e  D a m W e r e l D

fraaie slagzetten en 
verrassenDe WenDingen
Omdat u lang  verstoken bent geweest van “Kijkjes in de damwereld” en Het Damspel wil ik meteen 
beginnen met waar het in deze rubriek om draait: Fraaie slagzetten en verrassende wendingen.

prijsvraag
Diagram 7

tot slot in de stand 
van diagram 7 de 
traditionele prijsvraag. 
wit speelt en wint, 
geef svp tevens het 
eindspel aan. stuur uw 
oplossing ook graag 
met een paar fraaie 
fragmenten, composi-
ties of clubbladen naar 
bovengenoemd adres. 
ook tips, waar ik op 
het internet damfrag-
menten kan aantreffen 
zijn van harte welkom. 
onder de inzenders 
van goede oplossingen 
wordt een damboe-
kenbon of damboek 
verloot. veel succes 
ermee.
u houdt de oplossing 
en prijswinnaar van het 
vorige nummer tegoed.

Rienk van Marle
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Gantwarg
Daar zit ik dan. Het is 63 zetten nadat Anatoli Gantwarg 
zijn eerste zet heeft gespeeld. Ik reik hem de hand. Een 
ploeggenoot fluistert me in het voorbijgaan toe dat die 
ouwe vos wel goed is hè. Exact het gevoel waarmee ik 
opsta, blij dat m’n nederlaag voor mijn club Apeldoorn 
niet funest blijkt in de wedstrijd tegen Van Stigt Thans.
Mijn gedachten dwalen snel af naar 1996, Abidjan. 
Als verslaggever voor de GPD-kranten heb ik een 
ticket naar Ivoorkust gekocht en in de slotweek van het 
wereldkampioenschap meld ik me in het hotel waar het 
wereldkampioenschap wordt gespeeld. Heel apart decor 
voor zo’n krachtmeting. Van gloeilampen die knallend 
hun fitting verlaten kijkt niemand in de speelzaal op. 
Roadblocks onderweg naar het hotel zijn al evenmin iets 
raars. Dammen in Afrika is nu eenmaal geen dammen in 
Nederland. Het sociale leven rondom het WK blijkt zich 
af te spelen in het zwembad, dat het hotel gelukkig rijk is. 
Na de slopende speelronde is het goed toeven in het water. 
Puffend van de warmte kom ik er even bij.
Anatoli Gantwarg maakt er zijn dagelijks gangetje. 
Rustig, bedeesd, van de ene kant van het zwembad naar 
de andere. Even kijkt hij op naar het nieuwe gezicht dat 
hij ontwaart. Ah, klinkt het met iets van herkenning, 
journalist hè… Ik heb de oud-wereldkampioen ooit 
geïnterviewd en beaam het. Verwachtend dat hij zijn 
gang zal vervolgen. Maar nee. Een zucht, een afkeurende 
blik, en daarna de naam van Alexander Schwarzman. 
Het verkeerde Sovjet-kamp, zo word me al snel duidelijk. 
Die deugt overduidelijk niet. Moet ik kennelijk over 
schrijven... Met terugwerkende kracht moet ik er om 
glimlachen, nadat Gantwarg me heeft overklast. Hij loopt 
langs het bord van Schwarzman. Tegenwoordig zijn 
ploeggenoot. Het kan verkeren…
Bij het rondkijken voelt er nog meer als nostalgie, 
tijdens de vijfde ronde in de ereklasse. Ook Gantwargs 
ploeggenoot Rob Clerc was er in Abidjan immers bij; nota 
bene gedeeld winnaar samen met mijn latere ploeggenoot 
Alexei Tsjizjov.
Ik besef dat het niet gemakkelijk is om te zien hoe de 
hazen lopen in de damwereld. Clerc is tegenwoordig 
keuzeheer voor de KNDB. Had een belangrijke stem in de 
afvaardiging naar het komende wereldkampioenschap. 
Iemand die voor een plek in aanmerking dacht te komen 
zit ook voor onze tegenstander achter de borden. Ron 
Heusdens is echter door zijn ploeggenoot gepasseerd en 
heeft daartegen geprotesteerd. De vraag voor de wedstrijd 
hoe het met hem gaat wordt dan ook kortaf beantwoord. 
Hij heeft het WK gemist… 
Onwillekeurig vraag ik me af hoe gezellig het binnen zo’n 
team zal zijn. Iets eerder had ik dat ook al toen we in 
Drenthe tegen Hijken speelden. Toptalent Roel Boomstra 
in het zelfde team als Martin Dolfing. Dolfing die net als 
Heusdens heeft geprotesteerd tegen de beslissing over het 
WK, omdat niet hij, maar zijn ploeggenoot Boomstra mag 
deelnemen.
Misschien ben ik gewoon te naïef voor topsport.

gep leeflang

reinout sloot, 59 jaar, lid van de oldehove en Cornjum, is al 36 jaar lid van Corn-
jum. hij ging dit jaar voor het eerst met Friese damvrienden op vakantie naar 
praag om daar in het open toernooi mee te doen. De Friezen gingen met de auto, 
reinout reed. Ze hebben er 11 uur over gedaan van Cornjum naar praag. reinout 
had een +1 score terwijl hij verwachtte in dit veld een negatieve score te behalen. 
het toernooi is voor reinout 2/3 deel cultuur, 1/3 deel is dammen. Cultuur is de 
prachtige stad zien met zijn monumenten, van het bier genieten, de joodse wijk 
(jozefvof) bekijken. De mensen zijn bijzonder aardig. er gaat elk jaar een Friese 
afvaardiging naar praag en volgend jaar gaat reinout zeker weer.

Damtoerist

brouwer nam de Canadese prijs tijdens het 
banff world television Festival in gezel-
schap van vpro hoofdredacteur Frank 
wiering in ontvangst. brouwers portret 

werd vorig jaar tevens op het internatio-
nal Documentary Film Festival amsterdam 
(iDFa) vertoond. brouwer: ,,De prijs was een 
grote verrassing en ik ben er best trots op.”

Kees Brouwers portret ‘Ton Sijbrands, dammer. Met alle gevolgen van dien’ is 
bekroond met de prestigieuze Rockie Award in de categorie sport. De VPRO-docu-
mentaire, die vorig jaar door Holland Doc op televisie werd uitgezonden, is in het 
kijk- en luisterarchief op http://www.hollanddoc.nl/kijk-luister.html te bekijken.

ton sijbranDs, Dammer. 
met alle gevolgen van Dien.
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teKst: martijn van Der Klis, Foto’s: eva houtjes

Op een foto ziet Jan Groenendijk er allesbehalve 

gevaarlijk uit. Toch zullen veel van zijn tegenstanders 

nog regelmatig slecht slapen van hun partijen tegen deze 

geweldenaar op het dambord. Of zijn tegenstander nu 

Russisch, Lets of 

zelfs Azerbeidjans 

sprak, keer op keer 

wist Jan de schijven 

te laten spreken en 

prachtig te winnen. 

Slechts één keer 

ging het fout. In 

ronde 4, tegen 

medekoploper 

Damir Rusaev 

(Rusland), leek 

Jan opnieuw een 

uitstekende partij 

te spelen, totdat hij 

met één verkeerde 

inschatting zijn 

voorpost kwijtraakte. 

Waar sommigen misschien dan wel het kopje zouden laten 

hangen, liet Jan zien prima te kunnen herstellen. Hij won 

in de middagronde direct weer zijn partij en bleef ook 

winnen: zeven keer in totaal! 

Ook in de allesbeslissende laatste ronde hield Jan zijn 

zenuwen in bedwang.  In een partij die sterk leek op 

een wereldberoemde partij van Roozenburg wist hij de 

Let Straumanis te verslaan, terwijl tegelijkertijd zijn 

Nederlandse maatje Alex Ketelaars revanche nam door 

Rusaev een kopje kleiner te maken. Perfecte teamplay van 

de Oranjegasten: Jan kampioen, en de anderen (Jannes 

Kromhout, Martijn van IJzendoorn en Alex) bij de eerste 

zes! 
Maar daar bleef het niet bij.  

Ondanks het vele feesten was de koek nog niet op, want 

ook in het 

sneldamtoernooi 

was Jan, ondanks 

zijn beperkte 

lengte, voor 

iedereen een 

maatje te groot. 

Het natuurtalent 

uit de prachtige 

jeugdopleiding 

van Wageningen 

zullen we 

ongetwijfeld nog 

vaker op de cover 

zien! 

Terwijl het Nederlands Elftal op het WK in Zuid-
Afrika net iets te kort kwam voor de hoogste trede, 
waren de Nederlandse jeugddammers op het EK wél 

slagvaardig genoeg om een totaal van maar liefst vijf 
(!) gouden medailles binnen te slepen: twee 

bij het reguliere toernooi, en zelfs drie bij het 
aansluitende blitz-toernooi. Dat was meer dan 
ooit, en zelden kwamen “we” dichterbij onze 

eeuwige damrivaal Rusland.

Jan Groenendijk: Dubbelslag! 

Ook een groot verschil met het ‘andere Oranje’: terwijl de voetballers veel kritiek kregen op hun verdedigende spel, speelden de dammers erg attractief, en verzorgd wanneer het moest: overtredingen waren niet nodig. Met name de partijen van Europees kampioenen Roel Boomstra (junioren), Thijs van den Broek (aspiranten, blitz), Michelle de Jong (pupillen, blitz) en klap op de vuurpijl Jan Groenendijk (dubbel kampioen bij pupillen!) waren om door een ringetje te halen, en zouden zeker niet misstaan in een volgende versie van DamMentor.Maar ook de andere teamleden speelden een prima toernooi.  Iedereen eindigde bij de top-15 in zijn of haar categorie, en naast de vijf gouden medailles was er nog voldoende ander eremetaal: Karlijn Overes (zilver, aspiranten), Heike Verheul (zilver en brons, junioren), Martijn van IJzendoorn (brons, pupillen), Alex Ketelaars (brons, pupillen blitz), Thijs van den Broek (brons, aspiranten), Frerik Andriessen (brons, junioren), Roel Boomstra (brons, junioren). 
Ouders en begeleiders zorgden tot slot voor een prima verslag via een prachtige website. Wil je nog eens nagenieten en de ups (en een paar downs) van Polen herbeleven, dan kan dat via: http://www.ekjeugddammen.nl 

Goud voor Roel, Thijs,
Michelle en Jan!

Goud voor Roel, Thijs,
Michelle en Jan!
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Meiden terug naar de top

In de afgelopen jaren was het voor de meisjes maar lastig om 

aansluiting te vinden met hun leeftijdsgenoten uit de andere 

Europese landen. Keer op keer bleken de Oostblokkers net iets 

sterker, weerbaarder of handiger. Maar eindelijk lijkt dan aan 

dat tijdperk een eind te zijn gekomen. Met medailles in drie 

van de vier leeftijdscategorieën doen ook de meisjes weer 

prima mee op Europees niveau.

De blitz-titel van Michelle de Jong leek enigszins uit de 

lucht te vallen. In het reguliere toernooi zat ze positioneel 

op de goede route, maar bleken kleine combinaties de weg 

naar het podium te versperren. Maar in het sneldammen 

kon ze dan toch laten zien wat ze waard is. Met maar liefst 

zeven overwinningen was het duidelijk dat de zetjes haar nu 

welgezind waren en kon ze een prachtige gouden medaille 

ophalen. 

Karlijn Overes speelde een uitstekend toernooi. Als één van de 

weinige meisjes opent ze resoluut met 1…16-21!, en dat legde 

haar geen windeieren. Tegenstanders werden platgewalst, 

en zij die wel wat terug probeerden te doen, kregen door hun 

tempoachterstand geen voet aan de grond. Alleen tegen de 

Russische Europees kampioen Nika Leopoldova ging het ‘op 

z’n Nederlands’ mis. In een stand waar niets meer aan de 

hand leek toonde de Russische haar positionele kracht, en dat 

betekende het verschil tussen goud en zilver. 

Ook Heike Verheul leerde een waardevolle les van een Russin. 

Voor Heike leek op voorhand een zilveren plak het hoogst 

haalbare. Met de deelname van Matrena Nogovitsyna was de 

kampioen bekend. Maar toch: Heike speelde een geweldig 

toernooi, en leek halverwege te kunnen gaan stunten. Maar 

toen stokte de puntenmachine. Terwijl Nogovitsyna haar 

tegenstanders tot het uiterste liet gaan, hield Heike vaak de 

benen stil: opnieuw een klein verschil met grote gevolgen in 

het eremetaal. 

Het was opvallend dat de Nederlandse meisjes het ook in 

de breedte uitstekend deden: niemand viel buiten de boot. 

Het is duidelijk dat ze hun Russische rivalen steeds dichter 

naderen. En ook de Nederlandse jongens moeten oppassen: 

Heike, Karlijn en Michelle spelen tegen jullie straks dezelfde 

openingszet!

Medaillespiegel 
EK Jeugd  EK Jeugd Blitz 

Rusland 3-5-1  2-4-4
Nederland  2-2-3  3-0-3
Wit-Rusland  1-1-1  1-3-0 
Oekraine  1-1-0  1-0-0 
Frankrijk  1-0-0  0-0-1 
Letland  0-1-0  0-0-0
Polen  0-0-1 0-1-0
Litouwen 0-0-0 1-0-0
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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 

De laatste honderd exemplaren

verlaagd in prijs ! 

KNDB-BoNDswiNKel
www.KNDB.Nl

Damwerkboeken

Als vervolg op de drie bekende 
werkboeken met eenzetters van 
Tamme van der Let, heeft Leen de 
Rooij speciaal voor de beginnende 
jeugd drie damwerkboeken 
geschreven. Elk deel telt 600 
oefeningen. In ‘Tweezetters’ zijn 
de oplossingen twee zetten diep 
die moeten worden genoteerd, 
in ‘Tientjes’ zijn de zetjes verpakt 
in standen van tien tegen tien 
schijven. In ‘Elfjes’ gaat het om 

standen met wederzijds elf schijven. In ‘Een bord vol schijven’ 
van Mark Sanders wordt in 261 standen van wederzijds 
zeventien tot twintig schijven geoefend in eenzetters en 
tweezetters.
Deze werkboeken zijn zeer geschikt als extra oefenmateriaal 
voor de beginnende dammer en dus ideaal voor elke (startende) 
jeugdafdeling.
Alle werkboeken kosten vijf euro per stuk. Bij afname van vijf of 
meer exemplaren vier euro per stuk. Deze prijzen zijn exclusief 
verzendkosten.

Bestellen via www.kndb.nl of telefoon (026) 495 23 09.

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

(VisumVoorRusland is onderdeel van Russia Travel)

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

Eenvoudig en goedkoop

DamZ!
vrijWiLLiGer Gezocht!
LijKt het je LeuK om DAmz! ActueeL te houDeN?
Geef je DAN oP Bij SecretAriS@KNDB.NL of iNfo@DAmz.NL

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

hoofdlijn
...magazine voor dammers...
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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

oktober 2010
2	 Nationale	Competitie	

ronde 2.
3 Amstelveen. (Jeugd)dam-

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

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

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.
19-22	Lent.	18e	Plusminus	55	

toernooi. J. Janssen (024) 
323	75	64.

20-23	Amersfoort.	30e	Open	
Damkampioenschap. M. 
Everloo	(033)	480	84	59.

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.

6	 Rhaan.	Damdag	Elen	en	
Rhaan.	B.	Hendriks	(0548)	
68	15	71.

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

13	 Nationale	Competitie	
ronde	5.

20	 Lelystad.	Damdag	Lelystad.	
D. van Roozelaar (0320) 24 
98	47.

27	 Nationale	Competitie	
ronde	6.

December 2010
11	 Nationale	Competitie	

ronde	7.
12	 IJmuiden. Van der 

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

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.

18	 Wateringen.	Piet	Helder-
man-toernooi. W. Schrader 
(0174)	29	42	36.

19	 NK	rapid.
27	 Den	Bosch.	Ton	van	der	

Elzen	Kerst	Jeugddamtoer-
nooi.	R.	van	Oosterhout	
(073)	656	35	39.

27	 Maarsbergen.	Thijs	Ra-
venhorst	Toernooi.	D.	van	
Setten	(033)	277	39	68.

28/29	 Westerhaar.	Damnacht	
Westerhaar.	G.	Hessing	

(0655)	71	79	84.
29	 ’s-Gravenpolder.	6e	

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

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

30	 IJmuiden.	23ste	Oudejaars	
Sneldamtoernooi. M. van 
Dijk	0614	897	143.

januari 2011
8	 Nationale	Competitie	

ronde	8.
15	 Regionale	kwalificatie-

toernooien	NK	2011;	halve	
finale vrouwen.

15	 Woudsend.	Nieuwjaars-
toernooi	Eensgezindheid.	
B.	Weistra	(0611)	30	44	98.

15	 Twijzelerheide.	Hepie	
Koelstra	Rapidtoernooi/
Fries kampioenschap rapid 
2011.	L.	van	der	Galiën	
(0642)	34	78	06.

15	 Beilen.	Jubileum-rapidtoer-
nooi Houdt Stand. H. van 
der	Laan	(0592)	41	30	42.

22	 Nationale	Competitie	
ronde 9.

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

29 Regionale kwalificatie-
toernooien	NK	2011;	halve	
finale vrouwen.

29	 Heemstede.	Open	Theo	
Tielrooij	Toernooi.	G.	van	
der	Eem	(023)	524	57	19.

februari 2011
5	 Nationale	Competitie	

ronde	10.
12	 Regionale	kwalificatie-

toernooien	NK	2011;	halve	
finale vrouwen.

12	 Hardenberg.	AD&M	toer-
nooi.	H.	Veltink	(0523)	26	
27	81.

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

19	 Nationale	Competitie	
ronde	11.

26	 Regionale	kwalificatie-
toernooien	NK	2011;	halve	
finale vrouwen.

26	 De	Lier.	Lierse	sneldamdag.	
P.	Boekestijn.	(0174)	51	22	
34.

maart 2011
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.
19	 De	Westereen.	Brugchelen-

camptoernooi. L. van der 
Veen	(0511)	44	25	18.

20 CJT,	CPT,	CMT	en	CTG.
26	 Lemmer,	jubileumtoernooi.	

I.	Poepjes-Koopman	(0514)	
562791.

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.
9	 Hardinxveld-Giessendam.	

22e sneldamtoernooi Denk 
en	Zet.	W.	Kalis	(0184)	61	
88	93.

16	 Nationale Jeugddam-
dag.

6-16	 Wapenveld.	NK	algemeen.
18-22	Wageningen.	Open	NK	

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

23	 NST,	NDT	en	CAT.
24 CJT,	CPT,	CMT	en	CTG.

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 jeugd-

teams.
25	 Bondsraadvergadering.

juli 2011
11-16	NK	junioren	meisjes.
11-16	NK	aspiranten	algemeen.
16-23	Den	Haag.	16e	The	Hague	

Open.	L.	Schnieders	(0614)	
680137.

24-30	Nijmegen.	27e	Nijmegen	
Open.	E.	Sanders	(0652)	07	
06	49.

Augustus 2011
5-13	 Brunssum.	Brunssum	Open	

2011.	J.	Hannen	(0475)	
465083.

Damrobot
vier vierdejaars studenten elektrotechniek van de saxion hogeschool in enschede 
hebben een robot ontworpen die zelfstandig kan dammen. na een half jaar onder-
zoeken, programmeren en testen is de robot in staat een aardig potje te dammen 
volgens de anglosaksische damregels (checkers).

De robot, ger genaamd (afkorting voor gaming & educational robot), heeft de 
vorm van een door software gestuurde grijparm. ger’s ogen en robotarm houden 
de status van het spel bij en voeren de zetten uit, terwijl de software zich bekom-
mert om het berekenen van de beste voortzetting. ger is inmiddels zijn ontwik-
kelaars de baas, zoals te zien is op het volgende Youtube-filmpje: http://www.
youtube.com/watch?v=m9gXmnv6ay0.

De afronding van dit project valt samen met de lancering van de nieuwe studie-
route mechatronica, die in september van start gaat. mechatronica is een vierja-
rige studieroute van saxion binnen de opleidingen elektrotechniek, technische 
natuurkunde en werktuigbouwkunde. hiermee speelt saxion in op de vraag 
vanuit de mechatronica-industrie in twente naar breed opgeleide ingenieurs. De 
hbo-opleidingen stomen toekomstige mechatronici klaar voor het ontwerpen van 
(dam)systemen en (dam)machines.

Foto: linDseY wagenar
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Het franscH KoffyHuijs in rotterDam
                                              (1736-1760)
23 damborden voor welgestelde beurshandelaren

DammenDe WelgestelDen in Het KoffieHuis

het rotterdamse “Fransch Koffyhuijs” ontsnapte tot nu toe aan de aandacht van 
damspelhistorici. Koffiehuizen en beurzen vormen echter voor damspelonderzoek 
een gelukkige combinatie. De naam beurs is overigens van nederlandse afkomst. in 
brugge woonde ooit een zekere van der beurze die zijn huis openstelde voor koop-
lieden. De beurs van rotterdam werd in 1595 gesticht; de amsterdamse pas in 1613. 
het ervoor benodigde gebouw aan het haringvliet kwam gereed in 1598. ,,Een 
schoone ende cierlicke plaats, die men de Borse hiet, voor de coopluyden getimmert, 
met drie overdeckte galerijen en pylaren, ende wel geplaveyt, daar men int droogen 
wandelen magh”. in 1635 werd een groter gebouw betrokken aan de blaak (web-
site 3). jean portal  vestigde in 1697 het Fransch Koffyhuijs tegenover deze tweede 
beurs. na het overlijden van portal in 1718 kwam het in handen van zijn neef jean 
amalry [ca. 1700-1760] (website 1), koopman en zeehandelaar, die het naast zijn 
lopende zaken goed heeft aangepakt. Zakenman amalry weet aan zijn bezit in de 
loop der jaren een aantal belendende panden toe te voegen. als rotterdam besluit 
om weer een grotere beurs te bouwen, verkoopt hij op 18 april 1730 vrijwel alle ge-
bouwen aan de stad rotterdam voor het voor die tijd kapitale bedrag van f 33.500,-. 
als één van de “onteigende” huizenbezitters koopt hij voor f 18.000,- twee van de 
vier nieuwe door de stad gebouwde monumentale panden onder één dak. Deze 
zijn gelegen tussen de Draai- en de gapersbrug, recht tegenover de nieuwe beurs 
aan het plein dat later de naam beursplein zou dragen, een plek die eeuwenlang 
bekend zou blijven als een der beste buurten van de stad. amalry opende daar 
weer een “Fransch Koffyhuijs” (barjesteh vwvD, 280). het duurde enkele jaren voor 
hij het volle profijt zou trekken van zijn nieuwe locatie, want de beurs zat tussen-
tijds 14 jaar door ruimtegebrek in een noodgebouw en was pas in 1736 voltooid 
(website 3). 

vanaf het midden van de 17e eeuw komen de koffiehuizen op in europa. De eerste 
vergunning voor een koffiehuis in nederland werd in 1663 gegeven aan een griek 
in amsterdam. in 1673 is het johannes matthias van erevan, vermoedelijk een arme-
niër, die al damborden heeft voor zijn gasten (nieuwstraten, 76). jean amalry is een 
uitgeweken hugenoot uit de languedoc die door een erfenis in de koffie terecht 
komt. en hij blijkt niet de enige buitenlander die de expansie van de koffie vanuit 
Zuid-europa benut voor zijn bestaan. jacques Fabre (naamgenoot van marius Fabre, 
de wereldkampioen van 1926 en 1931), in 1695 eveneens uitgeweken uit de lan-
guedoc, begon een koffiehuis in groningen aan de grote markt. Curieus is dat bij 
zijn buurvrouw, de weduwe van hindrik uilenbroeck, in 1722 in haar nalatenschap 
een dambord staat vermeld, dat ze van buurman jacques Fabre bleek te hebben 
geleend. en nog niet had teruggegeven (website 2).    

het woord dambord is al gevallen. en niet ten oprechte, want vanaf het moment 
dat de koffiehuiscultuur opkwam in nederland werd er gedamd. in 1687 ging in 
leeuwarden de koffiehuishouder en herbergier jan rijckman failliet. De notaris 
noteerde voor de verkoop onder meer: vijf damborden (stoep, 7). werd er eerst 
nog wat neergekeken op het type lokaliteit en de bezoekers; vanaf 1700 komen de 
welgestelden in toenemend aantal en komen de uitbaters tegemoet aan de dure 
smaak door een steeds deftiger inrichting. van der stoep vat het als volgt samen: ,,In 
Amsterdam verdwijnen de kleinere koffiehuizen uit de steegjes en vindt concentra-
tie plaats in het centrum rond de Beurs. In Den Haag vestigen koffiehuishouders zich 
in de buurt van de regeringsgebouwen, lonkend naar klandizie van diplomaten en 
politici. Zo’n 40 jaar na de hoofdstad (…) gaan eindelijk ook in Rotterdam onderne-
mers brood in het koffiehuis zien. Net als in Amsterdam groeperen ze zich rond de 
Beurs. Zodoende groeien de koffiehuizen in navolging van Parijs en Londen uit tot 
de ontmoetingscentra voor handelaren en beursspeculanten, waar menige transac-
tie beklonken wordt.” op een vermoedelijk amsterdams schilderij van troost denkt 
nieuwstraten dat er wellicht wordt geschaakt (nieuwstraten, 81). er zijn geen hoge 
stukken te zien, zodat damspel meer kans biedt. 

Anoniem, de tweede beurs van Rotterdam, 
1694 (website 3). 

Cornelis Troost, De gelagkamer van een koffiehuis, 
olieverf op doek, ca 1735, 65 x100 cm, De Hermitage, 
St.Petersburg (Nieuwstraten, 81-82).

Emanuel de Witte, 1653, Binnenplaats van de beurs te 
Amsterdam [vergelijkbaar met de derde beurs van 
Rotterdam WvM], olieverf op paneel, 49x47,5 cm, 
Museum Boijmans-van Beuningen, Rotterdam
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Het zilveren scHaaKspel van jean amalry

Zilveren schaakstukken komen 
in de 17e en 18e eeuw wel voor, 
maar dan zijn deze vooral Duits, 
oostenrijks, Deens of niet-eu-
ropees (niemeijer, 241). amalry 
maakte furore met een bijzonder 
nederlands schaakspel. over de 
ouderdom en hoe amalry het 
verwierf is niets bekend. als zijn 
boedelinventaris wordt opgesteld 
blijkt dat het om een kostbaar spel 
gaat. “Een schaakbord van zwart 
ebbenhout met ivoren ruiten met 
zilveren strepen, vier zilveren 

pootjes en een glazen lantaarn 
daartoe behorende, benevens 
twee bruine doosjes inhoudende 
een massief zilveren schaakspel 
van 32 figuren of beeldjes”  
(barjesteh vwvD,266).

in november 1745 vertrokken 
twee edellieden uit venetië voor 
een reis die vier en een half jaar 
zou duren. De graven andrea en 
benedetto giovanelli arriveerden 
op 12 mei 1749 in rotterdam 
en bezichtigden het schaakspel. 

in 1907 werden hun reisbrieven 
uitgegeven (niemeijer, 242). vrij 
vertaald schreven zij: “In het kof-
fiehuis, waarin na de maaltijd veel 
kooplieden zich treffen, heeft de 
baas een heel mooi schaakspel, 
gemaakt door een goudsmid uit 
Delft, waarvan gezegd wordt dat 
hij er drie jaar aan gewerkt heeft. 
De figuren zijn in lengte ongeveer 
4 duim en geheel van zilver, uitge-
beeld met verschillende gelaats-
trekken, houdingen, kleding en dit 
alles zeer mooi” (lettere).

Anoniem, de derde 
beurs van Rotterdam, 
17-11-1863 
(website 3).

uit nieuwe informatie blijkt echter dat portal mee 
voorop liep. hij opende zijn koffiehuis tegenover 
de beurs al in 1697, nog voor de “amsterdamse 
concentratie rond de beurs”. van amsterdam was 
al bekend dat er in de koffiehuizen werd gedamd. 
nu blijkt ook dat rotterdam al in de eerste helft van 
de 18e eeuw een bloeiend damleven moet heb-
ben gehad. Dat er door de hogere sociale klasse 
veel werd gedamd blijkt als het testament van jean 
amalry na 15-11-1760 wordt opgemaakt. uit de 
rijke koffiehuis-inboedel benoemt de notaris: “In de 
benedenkamer: (…) 7 houte tafels, 9 houte banken, 
24 stoelen, 2 schaakborden met hunne stukken, 
11 damborden met hunne schijven,” en “In de 
bovenkamer: 5 houte tafels, 8 houte banken, (…), 
34 houte stoelen, 12 damborden met haer schijven,” 
(barjesteh vwvD, 283). De heren hebben 23 dambor-
den tot hun beschikking, 2 schaakborden en voor de 
show is er een luxueus zilveren schaakbord. er is een 
duidelijk onderscheid: damborden en schaakborden. 
tussen 1736 en 1760 wordt hier gespeeld op 100 vel-
den. waarbij het aannemelijk is dat ook in het oude 
Fransch Koffyhuis zal zijn gedamd. wat we niet kun-
nen weten is òf en hoevéél er in dit oude gebouw 
gedamd werd. De gebruikte borden kunnen zijn 
meegegaan naar de nieuwbouw of er nieuw voor 
zijn aangeschaft. De volgende tekst van pierre marin 
in zijn “Dictionnaire complet Francois & hollandois” 
uit 1710, inmiddels 300 jaar oud, zegt echter veel: 
“Het damspel is in de Hollandse koffyhuizen wel 

bekend” (stoep, 8). sterker nog, het is het grootste 
aantal damborden, in concentratie, dat tot nu toe 
ooit in de 18e eeuw op één plaats is aangetroffen. 
het geeft aan dát er toen veel werd gedamd en in 
welke sociale context: door een hoge sociale klasse.

Het DamborDen-gelijK van 
ricHarD tWiss

justus van effen, letterkundige-jurist-gezant, spreekt 
in De hollandsche spectator van 7 januari 1732 zijn 
afkeuring uit over al dat gedam en geschaak in de 
koffiehuizen: “en om wat reden steekt’er geen mal-
ligheid in een geruimen tyd in een koffiehuis te vers-
lyten met dammen of schaken”. er werd dus behoor-
lijk veel tijd aan besteed. Dat wordt bevestigd door 
de rotterdamse engelsman richard twiss (1747-
1802), die in “miscellanies” (1805) jeugdherinnerin-
gen ophaalt: “Ik ben in koffiehuizen [in Nederland] 
geweest waar dagelijks voor het tijdstip waarop 
zij naar de Beurs gingen een paar honderd kooplui 
enzovoorts bijeen waren, stevig rokend. Acht of tien 
damborden waren permanent in gebruik; ze waren 
echter nauwelijks zichtbaar vanwege de rookwol-
ken”. De jonge richard kan als kind de vele borden 
in gebruik hebben gezien bij het Fransch Koffyhuijs. 
De engelse schaakhistoricus eales schildert twiss af 
als niet zo betrouwbaar. in dit geval dus onterecht 
(stoep, 10).



Beleef 
het tweede 

GRONINGEN 
SEAPORTS MASTERS 

van 17-27 december 2010 

Met deelname van: • wereldkampioen Alexander Schwarzman
• de winnaar van het 1e toernooi Alexei Tsjizjov • wereldkampioene 

Zoja Golubeva • oud-wereldkampioen Guntis Valneris
Uit Nederland: Alexander Baljakin, Kees Thijssen en Martin Dolfing.

 Uit Italië: Luca Lorusso. Uit Mongolië: Dul Erdenebileg. Senegal: ‘Ndiaga Samb. Suriname: 
William Orie en Rufus Foster uitTrinidad & Tobago.

U kunt het zelf op de eerste rang meemaken met het unieke 

“MEET AND GREET” ARRANGEMENT
Van vrijdag 17 december tot en met zondag 19 december.

Het arrangement omvat twee overnachtingen in het uitzonderlijke Eemshotel met ontbijt, lunch en diner. Neem deel 
aan de openingsceremonie, maak kennis met de spelers en volg de uitleg van de partijen door een vermaard inter-
nationaal grootmeester. Verder kan men backstage kijken, praten met de toernooidirecteur, ervaren hoe het toe gaat 
in de keuken van de organisatie. Dit arrangement bevat een spectaculaire Masterclass “goalsetting en presteren” 
onder leiding van één van Nederlands meest succesvolle en creatiefste dammers aller tijden: Harm Wiersma.
De Masterclass wordt op zondag 19 december gegeven. Bepaalde onderdelen van de lezing worden mogelijk in 
de Engelse taal gegeven. 
Het “meet and greet” arrangement kost € 250,00 voor twee personen en € 175,00 voor één persoon. 

Wat biedt de tweede editie van het Groningen Seaports Masters nog meer?

Demonstraties van de partijen door Auke Scholma op 18, 19, 24, 25 en 26 december
• Simultaan 20 spelers: Auke Scholma. Dinsdag 21 december om 11.00 uur

• Massakamp: donderdag 23 december om 11.00 uur. Nieuwe Noorder Dam Bond tegen 
de Oost Groninger Dam Bond

• Kloksimultaan 10 spelers: Harm Wiersma. Vrijdag 24 december om 11.00 uur

Groningen Seaports Masters wordt gespeeld in het warm kloppend hart van Delfzijl: 
Theater en Congrescentrum de Molenberg. 

Inlichtingen en opgave bij Robert van Heukelem via e-mail: 
r.f.van.heukelem@home.nl
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