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46-5
Uit 4650 problemen op 46/5-5/46 J.A.Pennings
M.J.Kuipers

A.A.Polan

A.A.Polan/M.v.Rooij

Een drieling met in het eerste diagram zoeken naar de juiste tempozet. Het is een beetje af te lezen uit de volgende twee standen.
Moeilijk oplosbaar is deze drieling niet.
Oplossing problemen 46-5 uit DTT 226.p9
1003 D.Vuurboom:
47-41(12x23)35-30(24x49)38x28(49x46)28x05.
1010 A.M.J.Soutberg:47-41(25x34)37-26(28x37)26x28(23x32)41x05.
1011 B.van Liempt: 32-28(37x46)18-12(07x18)06-01(46x23)33-28(23x46)
01x05.
-------------------------------------------------------------------CLUBNIEUWS
De jaarvergadering vindt plaats op maandag 28 april 2014. Een belangrijk onderwerp zal zijn: de inschrijving van een tiental in de
landelijke tweede klasse. Wij spelen dan op zaterdag 10 of 11 wedstrijden, dit laatste afhankelijk van de groepsgrootte.
Aan de hand van de peiling in de vorige jaarvergadering (2013) zijn
de volgende vijf leden al een vaste keus: Roep Bhawanibhiek, Martin
Kruijswijk en Nico Kruijswijk, Bert Roest en Gerrit van der Werff.
Voor de opgave van een tiental zijn dus nog vijf leden nodig. Niet
dat het noodzakelijk is dat deze vijf allemaal iedere wedstrijd
spelen, maar van minstens de helft van het aantal wedstrijden meedoen zal wel sprake zijn. Daarnaast zijn er op dit moment nog elf
leden die het hier genoemde tweede vijftal zouden kunnen vervangen.
Om enig inzicht te geven over de gemiddelde speelsterkte in de tweede klasse KNDB noem ik hier de teams die in dit seizoen uitkwamen in
groep 2C met hun gemiddelde rating opgestelde spelers:
1.Bennekom
2.G&E-2
3.Zaanstreek-2
4.DCIJ-2
5.Zenderstad

999
992
990
920
918

6.
7.
8.
9.
10.

HDC-2
DEZ Reeuwijk
DES Lunteren-3
Rivieren Dam-2
G&E-3

913
891
840
837
830

11. SNA-3

760

Zie volgende pagina→
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Hoe zit dat bij ons met de gemiddelde rating?
R.Bhawanibhiek
J.J.Eekelschot
M.Kruijswijk
B.Roest
S.Parbhoe
N.Kruijswijk
L.Bakker
T.van Tulder
R.Boshuizen
R.Jhinkoe-Rai

1190
1083
1033
1002
998
990
939
858
846
836

R.Bolhuis
G.J.v.d.Werff
J.Korff
H.Heersping
I.M.Alberto
F.Stoelwinder
B.v.d.Leije
G.Gase
K.Kaladin
J.v.d.Meulen
R.Ramkisoen

819
815
805
745
723
693
589
452
-------

De leden die in de landelijke competitie uitkomen voor andere verenigingen: Leo Rosendaal, Chris van Westerloo, H.van Westerloo en
R.van Westerloo laten we uiteraard buiten beschouwing.
De gemiddelde rating voor DDV is dan 856
Zou het team samengesteld worden uit de leden met de hoogste rating
(nrs. 1 t/m 10) dan is het gemiddelde 977
Wordt vervolgd.
--------------------------------------------------------------------

DDV-ers in de nationale competitie
Uit de wedstrijd VAD-Hofstaddammers,11-01-2014
Chris van Westerloo
Met de laatst gespeelde zet 18-23 roept Chris
de ellende over zich af, want 37-32 dwingt
hem min of meer tot 22-27x27 en dan is de
doorbraak voor wit via 24-20 al snel een
feit.
Dus dan toch maar (02-07) 33-29 (07-12) 38-33
(16-21) 37-32 (13-19) 24x13 (18x09) 36-31
(12-18)
Timo Kuipers
Hans Jacobsen

Uit de wedstrijd
ADG-SNA-2,11-01-2014

Leo wordt min of meer verplicht tot de zet
27-22 met tijdelijk schijfverlies, want op
33-28 volgt (17-22) 27x20 (02-07) 26x17
(11x44) Dus 27-22 en dan zou 31-27 de goede
voortzetting zijn met weer een gelijk aantal
stukken, maar Leo kwam met 32-27 en ook nu
gaat dezelfde combinatie die we net zagen
weer een rol spelen: (06-11) 27x20 (28-32)
38x27 (29x49) 20x18 (49x21) en na nog enkele
zetten geeft wit op.

Leo Rosendaal
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DDV-ers in de nationale competitie
Uit de wedstrijd 020-Twente´s eerste, 11-01-2014
Jan Koopman
Na het gespeelde 07-11 een openingsslagzet
naar de damlijn voor wit en na het afnemen
van de dam een schijf winst voor wit.
……………… 07-11
27-22 18x27
34-29 23x34
33-29 34x23
44-40 25x34
40x07 14x25
07-01 Altijd weer leerzaam, zullen we maar
zeggen.
Roep Bhawanibhiek
Rob van Westerloo

Uit de wedstrijd SNA-2-VAD, 25 januari 2014
Soms moet het gewoon meezitten en dat deed
het bij Rob in zijn partij tegen Henk Groot
Spelverloop: 42-37 (27-31) 37-32????
En nu zou je toch denken dat 26-21 gespeeld
had moeten worden met de ruil naar 47. En
dat is ook zo. Met 37-32 krijgt zwart ruim
baan naar de damlijn en wit verliest dan ook
de partij.
Henk Groot
Herman van Westerloo
uit de wedstrijd VAD-Hofstaddammers
11-01-2014

Krijn Toet

Na de zet 46.33-28 22x33 47. 38x29 wordt
zwart de mogelijkheid geboden om de damlijn
te bereiken. Zwart maakt daar ook direct gebruik van: 47. ……… 27-32 48.37x28 04-09 49.
15x22 21-27 50.22x31 26x48
Wit speelt met de overmacht nog wel even
door: 51.49-43 48-37 52.29-23? 37-26 53.2015
26-21,remise
overeengekomen.
De
zet
52.29-23 zou al vervangen moeten worden door
28-22 om de overmacht te handhaven, maar of
dat voldoende is voor een winst?
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DDV-ers in de nationale competitie
Chris van Westerloo
Uit de wedstrijd HDC-VAD, 8 februari 2014
Wit heeft ten koste van een schijf een
doorbraak naar dam bereikt.
Spelverloop:
48…………… 14-19?
49.07-01 24-29
50.01-06 25-30! Wel goed gevonden, maar
51.35x13 23-28 schijf op 33 gaat wel
52.34x32 27x47 verloren.
53.06x50
De overmacht blijkt te groot.
Stefan Stolwijk
i.P.V. 48. 14-19 zou direct 48.24-29 gunstiger zijn,want op nu dam
halen volgt direct 23-28. 49.37-31 26x48 50.07-01 48x30 51.35x24
29x20 52.01x38 25-30 53.38x15 27-32 54.15-33 14-20 55.33x15 30-34
56.40x29 32-38 met remise. Maar ja, hoe bereken je zo’n variant?
Leo Rosendaal
Uit de wedstrijd LDG-Leiden-ADG-Amersfoort
25-01-2014
In zo’n eindspelletje luistert het nauw.
Spelverloop:
52.43-38 46-37 53.24-20 37-48 54.38-47 28-32
55.20-14 48-39 56.47-41 39-28 wit geeft op!
Het alternatief:
52.24-19 28-33 53.19-13 46-10 54.43-49 33-39
55.49-40 10-15 56.13-08 03x12 57.40x07
remise.
Martin Kruijswijk

Arend Beelen
Uit de wedstrijd
VAD-DES-Lunteren, 22 februari 2014
Wit speelde hier foutief 41.38-33? en zwart
blijft niet achter in het spelen van een
minder goede zet en komt met 41.18-23?
En hier had zwart dus moeten komen met
41.06-11 42.37-32 11-17 43.25-20! 15x24 en
zwart staat een schijf voor, want aan de
dreiging 15-20 valt voor wit niet meer te
ontkomen.
De partij eindigde in remise.

Berrian Lammers
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DDV-ers in de nationale competitie
Paul Thio
uit de wedstrijd 020-Hoogeveen, 22-02-2014
spelverloop:
27.33-28!? Of deze zet nu de beste is!?
42-37 lijkt meer voor de hand te
liggen.
27……………
26-31 zwart opent de aanval
28.27x36 12-18
29.32-27? 23x32
30.36-31 …………… hier lijkt 38-33 beter.
30……………… 21-26
31.43-39 32x34
32.30x39 26x37
Roep Bhawanibhiek

33. 42x31 08-12? Een vergissing van zwart,want 11-17 met een schijf
voorsprong is beter.
34. 39-33 29x38 35.49-43 38x49 36.31-26 49x21 37.26x06 18x27 zwart
staat nu twee schijven voor en dat blijkt voldoende voor de winst,
ondanks de aanwezigheid van een witte dam.

Leo Roosendaal
Uit de wedstrijd ADG-HDC 22-02-2014
Spelverloop:
31.
32.
33.
34.

27-22
36-31
33-29
38x20

18x27
27x36
24x33
……………

Mogelijk een poging om op remise af te stevenen, maar gezien de stand van wit geen
onlogische voortzetting. Had zwart dat willen voorkomen dan zou 24-29 en 23-28 in
aanmerking zijn gekomen i.p.v. het gespeelde
30.07-11. Toch trekt zwart aan het langste
einde.
34 ………………
35. 42-37
36. 20-15
37. 43-38
38. 38-33

36-41
41-47
47-36
19-23
21-27

39.
40.
41.
42.
43.

32x21
30-25
25-20
33x31
15-10

16x27
12-17
23-28
36x39
39x28

Pieter Schoonderbeek

44. 10-05?
45. 48-42
46. 42-37
47. 05x17
winst voor

28x46
17-22!
46x23
11x22
zwart

-
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Halve finale Nederlands Kampioenschap Dammen
De halve finale werd dit jaar verspeeld in vijf groepen t.w. West
1,2 en 3 en Oost 4 en 5.
In de groep West-3 nam deel ons clublid Roep Bhawanibhiek. Wij richten ons dan ook in het kort op zijn activiteiten en noemen de winnaars van de vijf groepen:
West 1: Ron Heusdens, na barrage Heusdens/Koopmanschap 2-0 ; West 2:
Hein Meijer; West 3: Anton van Berkel; Oost 4: Ben Provoost, na barrage Provoost-Stokkel 1-1,2-0; Oost 5: Jan van Dijk, na barrage Van
Dijk-Sipma 1-1,1-1,2-0
Het Nederlands kampioenschap wordt dit jaar gehouden in Huissen met
Alexander Baljakin, Pim Meurs, Auke Scholma, Kees Thijssen, Geert
van Aalten, Roel Boomstra en de vijf winnaars van de groepen halve
finale + Wouter Sipma.
De eindstand in groep West-3:

1.Anton van Berkel
2.Michiel Kloosterziel
3.Ivo de Jong
4.Peter van der Stap
5.Edwin de Jager
6.Ramon Sakidin
7.Anton Kosior
8.Roep Bhawanibhiek

rating
MI 1435
MI 1402
1340
MF 1349
MF 1261
MF 1202
MF 1312
1191

7-12
7-10
7-7
7-7
7-5
7-5
7-5
7-5

Een mooie ervaring voor Roep en met 5 punten wel op de laatste
plaats, maar de nummers 5,6 en 7 hebben eveneens 5 punten, dus het
zit allemaal wel heel dicht op elkaar. De plaatsbepaling is aan de
hand van min en plusremises.

Partijfragmenten Roep
Roep Bhawanibhiek
1e en 2e ronde op 4 januari 2014
In nevenstaande stand, tegen de uiteindelijk
winnaar Anton van Berkel, speelde Roep 33.
14-20? Dom,dom,dom riep Roep daarna op de
clubavond! Maar voor velen van ons toch ook
wel weer heel leerzaam, zij het dat Roep of
wie dan ook er beter aan had gedaan om
b.v.11-17 te spelen.
VOOR DE LEDEN DIE LIJDEN AAN COMBINATIEZWAKTE: 34.28-23 19X37 35.30X17 11X22 36.2117 22X11 37.38-32 37X28 38.33X04 kassa!
Anton van Berkel
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Halve finale Nederlands kampioenschap
Roep Bhawanibhiek
3e en 4e ronde 18 januari 2014
Dat dit eindspel nog in remise eindigde, mag
Roep tot tevredenheid stemmen.
Spelverloop:
54. 48-42? 13-18
61. 19-14 31-36
55. 23x12 17x08
62. 14-10 26-31
56. 27-22 08-12
63. 37x26 25-30
57. 32-28 12-17
64. 24x35 36-41
58. 22x11 16x07
65. 10-05 41-47
59. 28-23 21-27
66. 42-37 47-38
60. 23-19 27-31
67. 05-28 07-12
68. 28-11 38-16
Michiel Kloosterziel
69. 11-22
70. 22-11
71. 11-44

16-43
43-16
12-18

72. 44-49
73. 26-21
74. 21-16

16-02
02-08
08-26

75. 37-32
76. 49-38
77. 32x21

18-22
22-27
26x17

Voor de winst van wit gaan we voor de volgende variant:
54. 48-43 13-18 55. 23x12 17x08 56. 24-19 08-12 57. 19-13 25-30
58. 43-39 12-17 59. 13-09 17-22 60. 27x18 21-27 61. 32x21 16x27
62. 09-04 27-31 63. 04-15
Roep Bhawanibhiek
5e en 6e ronde 01 febr.2014
Wit is al een schijf voor komen te staan
door een in een dergelijke stand bekende
speelwijze waarin wit de aanval heeft geopend op de zwarte schijf op 23 via 33-28
en 28x19. De verdediging die doorgaans
bestaat uit de terugruil met 18-22 gaat nu
niet op, want op veld 31 staat geen witte
schijf. De verdediging via 28.09-14 wordt
waarschijnlijk gepareerd door 38-33 en
weer 33-28, aannemende dat na 28.09-14 wit
zich niet zal bedienen van de combinatie
die zo centraal staat in deze stand (zie
diagram met schijf 7 nog op veld 1)
Peter van der Stap
nl. 29.32-27 14x23 30.24-19 13x42 31.27-21
16x27 32.31x02 42x31 33. 36x27 17-21
34.27x16 01-07 34. 02x11 06x17.
Roep speelde als laatste zet 28.01-07 en toen kwam de combinatie direct via 29.24-20 13x42 30.32-27 25x14 31.27-21 16x27 32.31x04.
Een volgende variant is ook wel aardig, maar of deze nu echt soulaas
biedt is nog maar de vraag (zie diagram met schijf 7 nog op veld 1):
28………… 17-22 (met 15-20 blijft schijfachterstand een feit) 29.38-33
01-07 30.43-38 16-21 31.48-42 21-27 32.32x21 26x17 33.31-27 22x31
34.37x26 09-14 35.38-32 14x23 36.33-28 25-30 37.34x25 23x34 38.28-23
18x20 39.25x05 34-39 40.42-38 39-44 05-28 allemaal voor wat het
waard is en hoe dan ook blijft zwart op achterstand.
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DDV-1 eindigt op 3e plaats in ereklasse competitie PNHDB
De ereklasse competitie PNHDB zit er voor DDV op en met een mooie 53 overwinning op Zaanstreek-1 op 24 februari jl. werd de derde
plaats met de score van 7 punten uit 6 wedstrijden veilig gesteld.
Damclub 020 is kampioen geworden, zij het dat nog een wedstrijd
gespeeld moet worden tegen naaste concurrent SNA, maar de voorsprong
is al drie punten, dus zelfs met winst voor SNA is het kampioenschap
al binnen.
Voor DDV een bijzonder resultaat om als debutant in deze ereklasse
te worden ingezet en dan direct al de derde plaats in te nemen. In
de laatste wedstrijd tegen Zaanstreek, een team waaraan wij gewaagd
zijn, was het een kwestie van wat remises binnenhalen en mogelijk
één partij om te zetten in winst. Hetzelfde zal bij Zaanstreek de
gedachte zijn geweest m.b.t. hun eigen optreden. Wij trokken via
Roep Bhawanibhiek aan het langste einde.
Aan bord 1 opererend met Paul van der Lem als tegenstander is dat
voor hem echt geen “appeltje, eitje”. Pas in het eindspel met wat
tijdsdruk voor v.d.Lem zegevierde Roep. De overige drie partijen
liepen keurig naar remise.
De volledige uitslag: DDV-Zaanstreek 5-3
1.
2.
3.
4.

Roep Bhawanibhiek
Herman van Westerloo
Leo Rosendaal
Martin Kruijswijk

Topscorers:
1. Roep Bhawanibhiek
6. Herman van Westerloo
8. Martin Kruijswijk

–
–
-

Paul van der Lem
Paul Teer
Wout Rijs
Barbara Graas

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

9 uit 6
7 uit 6
7 uit 6

Paul van der Lem
In deze stand speelde Roep 32.27-21.
Wellicht beslissender en sterker is de
volgende voortzetting:
32.
33.
34.
35.
36.

48-43
27-22
32x12
34-29
29x18

09-13
18x27
13-18
18x07
03-08

37.
38.
39.
40.
41.

39-34
25-20
18-13
34-29
29-23

Roep won deze partij wel!!
Roep Bhawanibhiek

08-12
14x25
10-14
05-10
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DDV-Zaanstreek
Herman van Westerloo
Met de zet 24.02-07 begeeft zwart zich op
glad ijs. Wit gaat er niet op in en komt met
25.46-41
Wit had kunnen kiezen voor:
25.27-22
26.29x18
27.18-12
28.39-33
29.34x03
30.03-17
31.17x06

18x36
20x38
07x18
38x29
17-22
22-27
voor wat het waard is uiteraard!

Paul Teer
--------------------------------------------------------------------

K&G De Kwakel – DDV, maandag 24 februari 2014
1.Wim Könst - Bert Roest 1-1 2.Leo Hoogervorst – Nico Kruijswijk 0-2
3.Jos Harte-John Eekelschot 0-2 4. Gerrit v.d. Steeg–Siegfried
Parbhoe 0-2
Het tweede team van DDV heeft het eerste deel van de competitie in
stijl afgesloten door op bezoek in Fort de Kwakel het 2e team van
gastvereniging Kunst & Genoegen met de duidelijke cijfers 1 - 7 te
verslaan en met deze 5e opeenvolgende overwinning als eerste te
eindigen in de 1e klasse van Noord-Holland. De competitie wordt
vervolgd door play-off wedstrijden in maart waarvoor het schema nog
niet bekend is.
Het ging deze maandag redelijk crescendo voor DDV; met de terugkeer
van Siegfried is het team danig versterkt en omdat een gewijzigde
opstelling
werd
verwacht
heeft
de
wedstrijdcommissie
een
alternatieve opstelling gemaakt die wonderwel goed uitpakte. Op het
4e bord trof Siegfried een bekende tegenstander: Gerrit van der
Steeg die jarenlang voor DCA uitkwam. Siegfried toonde zich weer van
zijn beste kant en liet Gerrit aanvallen en na een te onvoorzichtige
ruil naar voren kwam Siegfried met een tussenloopje. Zijn
tegenstander dacht de schijf door een tijdelijk offer terug te
winnen maar werd vervolgens getrakteerd op een Siegfried zetje en
een eerste voorsprong voor DDV.
Intussen op het 2e bord vocht Nico een verwoede strijd uit met
veteraan Leo Hoogervorst die een winnende 3 om 3 naar dam overzag.
Vervolgens zag hij wel een damzet die beide spelers op dam bracht.
Beide dammen verdwenen door wederzijdse afruil van het bord waarbij
Nico een gezonde + schijf overhield en doorbrak op de linkervleugel
van zwart en probleemloos naar winst afwikkelde
Vervolg volgende pagina→→→→→→→→→
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Vervolg K&G De Kwakel-DDV-2
John op bord 3 koos met zwart tegen tegenstander Jos Harte voor een
klassieke opening waarbij wit erg veel schijven op zijn rechtervleugel plaatste. John zette het bord in vuur en vlam door een Ghestem
uitstoot te plaatsen waarop de complicaties en tijdnood wit te machtig werden. Na bezetting van het kerkhofveld en een onnodige uitval
naar veld 17 van Jos Harte won John een schijf. De Kwakelaar wist
het nog tot een eindspel van een dam tegen 6 schijven te brengen
maar zag wijselijk van verder spelen af. Met een 6-0 voorsprong voor
DDV kon Bert Roest op bord 1 die de sterkste speler trof (Wim Könst)
in een gelijkwaardige stelling remise overeen komen.
Leo Hoogervorst
Een draak van een partij, vond Nico van zijn
eigen spel en inderdaad na de blunder 21.4034 gevolgd door 10-15? Terwijl toch 14-20 en
13-19 met dam voor zwart wel heel erg voor
de hand ligt, zet Nico voort met 22.34-30?
Helemaal niet zonder risico’s in tegenstelling tot b.v. 34-29, maar het loopt allemaal
goed af voor wit.
22………… 35-40, de plakker dus! 23.30x10 40x49
24.10-04 49-35 25.27-22 18x27 26.37-31 26x37
27.42x22 11-17 28.22x11 16x07 29.48-43 21-27
30.32x21 13-19 31.04x24 35x16 32.36-31 16-11
33.33-29 11x44 34.50x39 en opgelucht kan
Nico Kruijswijk
Nico ademhalen.
-------------------------------------------------------------------

DDV-3 onderuit tegen Almere-2
Maandag 3 maart jl. speelde ons derde team uit tegen Almere-2. Geen
onoverkomelijk avontuur tegen deze middenmotor in de 1e klasse PNHDB.
Overigens mag Almere-2 met een score van 4 punten wel iets sterker
geacht worden, want DDV-3 met de score van 2 punten staat niet voor
niets bijna onderaan de ranglijst.
Met de remises van Ridens Bolhuis en Frits Stoelwinder begon het wel
ergens op te lijken, maar helaas overzag Guus Gase een redelijk eenvoudige drie om vijf over het hoofd en kwam Henk Heersping in het
middenspel een schijf achter en dan wordt het toch wel wat moeilijker.
Met nog één wedstrijd te gaan op maandag 10 maart tegen lantaarndrager Zaanstreek-3 kan DDV-3 misschien nog wat puntjes scoren. Het is
wel zo dat van degradatie geen sprake is, want de tweede klasse bestaat niet meer.
De volledige uitslag: Almere-2-DDV-3
1.
2.
3.
4.

J.Hartkamp-van Geemen
B.Mathoera
R.Koendjdiharie
T.Richardson

–
-

5-3

Ridens Bolhuis
Frits Stoelwinder
Henk Heersping
Guus Gase

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

-
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Almere-2 – DDV-3
Ridens Bolhuis

BOMZET
Joke Hartkamp kwam met 39-34???????????????
Schijfwinst voor Ridens via 24-30!!!!
35x24 (19x39)28x10(39x28) enz.
Maar hij speelde 08-12?! De partij eindigde
in remise.

Joke Harkamp-van Geemen

B.Mathoera

Met de zet 39.30-25 gevolgd door de ruil
(20x29) 40. 33x24 krijgt zwart de gelegenheid om een aardige niet al te moeilijke
combinatie uit te voeren:
40. 22-28 41.31x33 13-19 42.24x22 17x50
Op onbegrijpelijke wijze komt wit toch nog
op remise, waar hij eerlijk gezegd gewoon
verloren staat.
Veiliger in deze stand is voor wit nu 39.
38-32 te spelen 39. 20x47 40.32x01. Beide
spelers komen op dam.
Frits Stoelwinder

DDV-3 eindigt op laatste plaats
In de slotwedstrijd op maandag 10 maart 2014 wordt echt duidelijk
waarom DDV-3 op de laatste plaats in de 1e klasse van de PNHDB is
geëindigd. Ons derde team werd gewoon overlopen door P’rend-3. Deze
tegenstander eindigde dan ook op de tweede plaats achter DDV-2.
De enige partij aan DDV kant waar meer in heeft gezeten is die van
Frits Stoelwinder. Via schijfoffer kon hij doorbreken naar de damlijn, echter talmde Frits veel te lang met werkelijk damhalen. Had
hij gewoon een dam gehaald – en dat lag toch in zijn bedoeling van
dat schijfoffer – dan had Frits eenvoudig gewonnen. Nu hij de schijf
op veld 10 niet kroonde kon de tegenstander erop combineren en dat
bracht alsnog verlies voor Frits. Bij de overige drie partijen was
er eigenlijk geen enkele kans op zelfs maar een remise. Al in het
middelspel gingen of positie of schijven verloren en dat alles
bracht de totaaleindstand op 0-8 voor Purmerend-3. De volledige uitslag: DDV-3 – Purmerend-3: 0-8
1.
2.
3.
4.

Roed Jhinkoe-Rai
Ridens Bolhuis
Frits Stoelwinder
Bram van der Leije

–

Dick Lust
Ftits van der Zee
Jan de Jong
Jaap van der Kamp

0-2
0-2
0-2
0-2

-
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DDV-3 – P’rend-3
Jan de Jong
Frits heeft via schijfoffer een doorbraak
naar de damlijn, maar hij zet niet door.
Spelverloop: 48.36-31 21-26 49.31-27 23-29!
50.34x23 09-14 51.10x30 25x31 wit geeft op!
Winst is i.p.v. 36-31, dam halen 10-04 (2429)04x06(29x40)39-34(40x29)06-01.

Frits Stoelwinder
Ridens Bolhuis

Hier gaat Ridens Bolhuis in de fout door
12-18 te spelen, gevolgd door 33-29 met
schijfverlies.
Schijfwinst is 11-17 en 21-27 en dan
natuurlijk wel eerst 23x41 slaan.

Frits van der Zee

Bram van der Leije

Wit had hier, na het gespeelde 12-18, de
mogelijkheid om op dam te komen:
27-22(17x39)31-27(24x33)30-25(39x30)35x04.
Wit won na hier 30-25 gespeeld te hebben
deze partij evengoed wel, want zwart staat
aardig opgesloten en komt er niet meer uit.

Jaap van der Kamp

-
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DDV naar finale bekercompetitie
ondanks te krappe overwinning op Den Ilp.
Ons eerste team had eigenlijk met 2-6 moeten winnen, maar het werd
afgelopen vrijdag 7 maart slechts een 3-5 overwinning voor DDV. Niet
voldoende om door te gaan naar de finaleronde op 15 maart. Toch
ontvingen wij van de provinciaal wedstrijdleider Cor Verdel een
uitnodiging om op 15 maart aan genoemde finale in Haarlem mee te
doen, want Den Ilp had laten weten niet in staat te zijn om voor
deze finale een team samen te stellen.
Nu is met 2-6 winnen van Den Ilp ook geen sinecure. De sterkere
jeugdspelers in Dirk Vet jr., Thomas Vermeulen en Tim Karmans staan
hun mannetje. Het scoreverloop liep dan ook wel ongeveer zoals wij
konden verwachten. Leo won als eerste van Dirk Jan Vet, maar toen
had Bert Roest al op moeten geven tegen Tim Karmans. Zowel Roep als
Martin moesten toen gaan winnen om de 2-6 te bereiken. Bij Roep
lukte dat wel, maar Martin moest toch echt berusten in remise.
De volledige uitslag:
1.
2.
3.
4.

Tim Karmans
Thomas Vermeulen
Dirk Jan Vet
Dirk Vet

3-5
–
-

Bert Roest
Martin Kruijswijk
Leo Rosendaal
Roep Bhawanibhiek

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

Bert Roest

Leo Rosendaal

Dirk Vet

Tim Karmans

Dirk Jan Vet

Roep Bhawanibhiek

Velden 2 en 4 zijn
belangrijke verdedigings- Leo maakt na:
Zwart aan zet 25-30
velden in een dergelijke
47-42 subiet een
Roep wint de partij.
stand. Maar veld 2 is al
einde aan wit’s
Ook in de volgende
verlaten en daar komt de
aspiraties:
bijzondere variant:
dam:
(22-27)31x22
i.p.v.25-30, 24-29
(21-27?)32x21(16x27)
(11-17)22x02
32.26x17 12x21
34-30(25x23)24-19(13x24)
(08-12)02x19
33.33x24 20-29
33-28
(14x45)
34.37-31 08-12 (op
----------------------------------------------- 21-26 volgt 39-34)
35.31-26 12-17 36.39-33 14-20 37.33x24 20x29 38.35-30 25x34
39.27-22 18x27 40.43-39 34x43 41.38x49 27x38 42.49-43 23x32
43.40-35 38x40 44.45x03 21-27 45.03x21 27-31 46.26x28 16x27
47.28-23 winst voor wit. In de praktijk liep het dus geheel anders.

-
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Diemen weer oppermachtig in Vechtstreektoernooi
door Harry de Waard

Aan het eind van de avond was het overduidelijk: Diemen was (weer) heer en
meester op alle borden en won overtuigend het Vechtstreektoernooi, voor de 3e
keer op rij. De ploeg met o.a. Roep Bhawanibhiek en Herman van Westerloo in
haar gelederen, liet slechts 4 remises toe en won maar liefst 6 keer: met een
score van 16 punten dus ongeslagen.
Loosdrecht haalde het zilver binnen en finishte met een achterstand van maar
liefst 5 punten op de toernooiwinnaar. Aan de topborden wisten Bert van
Oosterom en Jaap Langerak hun partij in winst om te zetten. Piet Schuurman
remiseerde met LDV’er Cor Vonk. Deze Loosdrechter heeft alle edities van het
Vechtstreektoernooi nog meegemaakt. En dat zijn er heel wat: maar liefst 45
keer….Hulde!
Met één puntje minder dan de Loosdrechters finishte Het Groene Hart. De
combinatie uit Woerden en Bodegraven wonnen, maar verloren ook 3 keer en
wisten op 4 borden alles in evenwicht te houden. Opvallend bij LDV Loenen was
dat de meeste punten aan de onderste borden werden binnengehaald. Al eerder
werd de remise gememoreerd van Cor Vonk, maar Erik Dubelaar en Leo van Dijk
haalden de volle buit binnen ten koste van Aad Boot (HGH) en Henk Krops
(Loosdrecht). Een opvallende prestatie leverde Frits Aalberts door aan het
topbord de sterke Roep Bhawanibhiek op afstand te houden. LDV finishte met 9
punten als vierde. UDG/Vriendenkring bleef deze avond een beetje achter en
wist slechts 4 puntendelingen te bewerkstelligen. Hiervoor waren Arie Koster,
Fred Dammers, Wim de Kong en Bart Jagt verantwoordelijk. Laatstgenoemde
LDV’er werd spontaan afgestaan aan de Utrechters om het team te completeren.
Het werd dus weer een mooie avond in het gastvrije “de Boomgaard” te Loenen,
waarbij LDV’er Ben v.d. Linden en zijn mannen dit evenement hadden
georganiseerd. Allen konden terugkijken op een geslaagde damavond.
Zoals geschreven was het de 45e editie van het Vechtstreektoernooi. Toen in
1969 het startsein werd gegeven voor de eerste ontmoeting, kon niemand
bevroeden dat dit evenement zou uitgroeien tot een jaarlijks terugkerende
happening.
Alle toernooiwinnaars zullen nog eens met tientallen tegen elkaar uitkomen en
dan strijden om de zgn. "Supercup". Dit zal gebeuren op woensdag 7 mei in het
Nationaal Denksportcentrum Den Hommel in Utrecht. Aanvang 19:30 uur. Diemen
is het eerste team dat zich hiervoor plaatste.
Diemen, UDG-Vriendenkring en Loosdrecht hebben ieder 9 keer het toernooi
gewonnen. Daarna volgen de inmiddels opgeheven verenigingen Vinkeveen (7x) en
Maarssen (4x). Vervolgens LDV Loenen (3x) en het inmiddels ook ter ziele
gegane Kortenhoef (2x), terwijl Het Groene Hart (DEZ Woerden) tot nu toe 1
keer met de hoofdprijs naar huis ging.
Eindstand: 1.Diemen 16; 2.Loosdrecht 11; 3.Het Groene Hart 10; 4.LDV Loenen
9; 5.UDG/ Vriendenkring 4.
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VECHTSTREEKTOERNOOI
F.Aalders
Toch wel een ingewikkeld geheel, maar ook
wel weer leerzaam. Spelverloop: 37……………1117A 38.30-24 08-12 39.35-30B 12-18 40.43-38
32x43 41.39x48 17-21 42.29-23 20x29 43.23x32
03-08! 44.34x03 21-26 45.03x20 15x44 46.3227 26x37 47.27x09 37-41 48.09-04 10-15
remise. Een andere mogelijkheid is:
A: …….. 03-09 38.30-24 08-12 39.47-41 12-17
40.41-37 32x41 41.36x47 17-21 42.31-26 11-17
43.47-42 21-27 44.34-30 28-32 45.39-34 32-37
46.42x31 27x36 47.24-19 13x33 48.34-29 33x24
49.30x19
14x23
50.25x03
36-41
51.03x21
41-47
Roep Bhawanibhiek
B: 39.47-41 03-09 40.34-30 13-18 41.39-34 09-13 42.31-26 13-19
43.24x13 18x09 44.36-31 09-13 45. 43-39 en zwart komt sterk in het
nadeel.
B.Jansen
Na wit’s ruil naar veld 23 verzuimd zwart om
de stand in evenwicht te houden vanwege de
voortzetting nu met 21. 13-19? 22. 38-32
19x28 23.32x23 14-19 (gedwongen) 24. 23x14
09-13 25.29-23 20x09 26.23-19 24-30 27.35x24
+ 1 voor wit.
Niet 21……. 13-19 maar het twee zetten later
gespeelde 14-19 is nu aan de orde. 22. 23x14
22-28 23.33x22 24x31 24.36x16 17x28 25.48-42
20-24 26.14-10 15x04 27.34-30 25x34 28.40x20
28-32 29.39-33 11-17 30.45-40 13-18 31.43-38
32x43 32.49x38 09-14 33.20x09 03x14.
Leo Rosendaal
Frits Stoelwinder
In deze stand ontdekte wit niet dat hij hier
had
kunnen
winnen.
Eerst
maar
het
spelverloop:
43. 48-43 50-06 44.02-35 06-01 45.35-44 0106 46.31-26 06x50 47.26x08 50-45 48.27-22
45x34 remise overeengekomen.
Nu de winst voor wit:
43.38-33 50x26
44.02-30 21x32
45.48-43 26x39
46.30x08 En dit eindspel is winnend voor
wit.
J.W.Spruijt
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Diemen behaalde het hoogt haalbare

in de Bekerfinale

door Nico Kruijswijk
Op zaterdag 15 maart j.l. werd de bekerfinale afgewerkt in het Denksportcentrum ´t Spaerne te Haarlem. In eerste instantie was Ons Genoegen Den Ilp geplaatst voor deze finale wegens de handicap-systeem
ten koste van DDV. Helaas moest dit team zich terugtrekken voor deze
finale door bepaalde omstandigheden, hierdoor ging het team van DDV
alsnog door naar de Bekerfinale PNHDB 2014. De vier winnaars van de
tweede ronde, t.w.: Damclub IJmuiden, Haarlemsche Damclub, Damclub
Almere en DDV speelden een rond toernooi. Speeltijd 30 minuten + 20
seconde per zet en noteren van de partij verplicht.
De 1e ronde was DDV gekoppeld aan de Haarlemsche Damclub. Deze ronde speelde Nico Kruijswijk mee als invaller voor Roep Bhawanibhiek, die vanwege
zijn werk alleen de 2e en 3e ronde mee zou doen. Martin Kruijswijk speelde
tegen Mark Deurloo (rating 1367)
Na een uitgevoerde
damcombinatie kon
Martin als eerste opgeven. Nico deed het al niet veel beter en kreeg totaal
geen kans tegen Fabian Snijders (rating 1113). Bert Roest echter speelde
een zeer goede partij tegen Roel Janssen (rating 1218 ) en scoorde een remise. Leo Rosendaal speelde een zeer verdienstelijke partij tegen Stefan
Stolwijk (rating 1318); boekte schijfwinst en maakte de partij keurig uit.
Uiteindelijk verliest DDV met 3-5.
De 2e ronde maakte Roep Bhawanibhiek zijn opwachting tegen Damclub IJmuiden. Leo die de 1e ronde de langste partij had wisselde dit in de 2e ronde
helaas af met de kortste partij door Leo ooit gespeeld, want binnen 9 zetten kon hij al opgeven tegen Martin van Dijk (rating 1264). Roep speelde
tegen Jesse Bos (rating 1303) een goede partij en behaalde een verdiende
remise. Martin was goed bezig tegen Casper Remeijer (rating 1300) maar de
partij ging toch nog verloren door het vallen van de vlag in een remisestand. Bert ging in het middenspel door een lichte damcombinatie onderuit
tegen Cees Pippel (rating 1333). Ook de 2e ronde verliest DDV;nu met 1-7.
De 3e ronde tegen damclub Almere was niet alleen de inzet: de derde plaats,
maar ook bij het halen hiervan het meedoen aan de Landelijke bekerwedstrijden in de maand mei. Almere trad aan met maar liefst 3 invallers. Martin
gaf het goede voorbeeld door als eerste te winnen van Joke van Hartkamp-van
Geemen (rating 870). Bert speelde tegen Leen van der Gaag (rating 1029) een
moeilijke partij. In het middenspel brak zijn tegenstander op de korte
vleugel door met uiteindelijk verlies voor Bert.
Roep speelde een gewaagde en spannende partij tegen Frenny Malobie (rating
1109). Zijn tegenstander kwam in hevige tijdnood en mede daardoor won Roep
de partij. Leo kreeg steeds meer vat op het spel van zijn tegenstander Valentino Tjokro (rating 1121) en bouwde een goede stand op. Leo miste he-

laas (op tenminste 2 momenten) de winst en de partij eindigde in remise. Mede door deze uitslag won DDV van Almere met 5-3.
De einduitslag
1e plaats : Damclub IJmuiden 2e plaats :
3e plaats : DDV Diemen
4e plaats :

Haarlemsche Damclub
Damclub Almere

Na afloop van de bekerwedstrijden reikte Martin Kruijswijk namens het bestuur van de Provinciale Noord Hollandse Dambond de bekers uit aan de teamcaptains van de 4 deelnemende damverenigingen. Tevens werd arbiter Cor Vedel hartelijk bedankt voor het bijhouden van de standen en toezicht op alle
gespeelde partijen.

-
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BEKERFINALE
Bert Roest

Roel Janssen

Mark Deurloo

Martin Kruijswijk

Stefan Stolwijk

Leo Rosendaal

In diagram 1 plaatste Bert de foutieve zet 42.18-22. Gelukkig voor hem reageert Janssen er niet echt op, want 43.39-34 is de voortzetting. Veel beter
is 43.32-28,waarna de dreiging 37-31, 48-42 39-34 wel heel reëel wordt. Diagram twee: Martin speelt te snel 19.47-42 waarop de damzet volgt: 19.17-22
20.28x26 19-23 21.29x18 13x22 22.27x18 24-30 23.35x24 20x49. In diagram
drie staat Leo al een schijf voor en een tweede schijfwinst zit eraan te
komen. Leo heeft daartoe 43.13-18 gespeeld gevolgd door 44.44-39 ter verdediging. Leo wint de partij. Wellicht was het lastiger geworden wanneer wit
hier i.p.v. 44-39, 43-39 zou hebben gespeeld. 44.18x29 45. 40-34 29x49
46.25-20! 49x23 20x07
Bert Roest

L.v.d.Gaag

Roep Bhawanibhiek

F.Malobie

V.Tjokro

Leo Rosendaal

In eerste diagram waarin Bert een schijf voor staat wordt na 39.11-07? 39.08-12? gespeeld en haalt
wit dam op veld 2. Een redelijke verdediging is 39.28-33 30.39x28 18-22 31.28x17 08-12 32.07x18
13x11. Na het gespeelde 07-02 verloor zwart nipt.
In diagram twee blundert wit met 40.47-42. Een mogelijke voortzetting had kunnen zijn: 40. 24-20
18-23 41.41-36 13-18 42.20-14 18-22 43.25-20 22-27 44.31x22 17x39 45.20-15 39-43 46.14-10 43-48.
In diagram drie mist wit de winst na: 60. 30-24 29x20 61.06-01 28-32 remise. i.p.v. 06-01 eerst 1. 3833 28x39 en dan 06-01 is winst voor wit.

-

18 -

REIN-O-GRAM (27)

1.□□□□
2.□□□□□□□□□
3.□□□□□
4.□□□□□□□□
5.□□□□□□□□
6.□□□□□□□□□□
7.□□□□□□
8.□□□□□□□
9.□□□□□□
10.□□□□□□
11.□□□□□□□□
12.□□□□□□□□□□
De opgaven:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kersenpit (4)
benedenstuk (9)
vernauwing (5)
schattende arbeid (8)
karbonkel (8)
meer dan dapper (10)

7.
8.
9.
10.

geen trek (6)
engte (7)
vrouwelijke flatus (6)
hoe bestaat het?
vergrotende trap van huwelijk (6)
11. een dag eerder zag de steniger er
anders uit (8)
12. vroege grondvrucht (10)

Inzendingen worden uiterlijk drie weken na verschijning van deze
uitgave verwacht door Rein Killop-Losekoot, Wijnruitstraat 11, 1314
HH Almere. Emailadres: ilosekoot@gmail.com mobiel:06-16856971
-------------------------------------------------------------------De oplossingen van rein-o-gram 26 luiden:
1 dadendrang 2 armengiro 3 misrekening 4 fiasco 5 eveneens 6 stripfiguur 7 tweestrijd 8 ijdele hoop 9 naastenliefde
Eén oplosser heeft zijn correcte bevindingen ingezonden:
John Eekelschot
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HERMAN VAN WESTERLOO 40 JAAR GELEDEN
Precies 40 jaar geleden (APRIL 1974) kwam Herman van Westerloo uit
in het Nederlands kampioenschap dammen 1974. Nederlands kampioen
1974 werd met 17 punten uit 11 partijen Harm Wiersma. In het
onderlinge treffen speelde Herman remise tegen Harm Wiersma. Herman
behaalde 8 punten uit de 11 partijen en eindigde op de 10e plaats.
Herman van Westerloo
26. 13-19 is de door zwart laatst gespeelde
zet. Wit lijkt aardig in de tang te zitten,
maar hij kan zich daaruit wel bevrijden nl.
met 27.34-30!
Veel anders is er voor wit ook niet, want op
37-32 volgt (04-10)32x21(22-28)33x13(24x42)
13x24(20x40)35x44(42-47).
Het veiligst lijkt dan nog de minder voor de
hand liggende zet 49-44 (zie onder de
stippellijn)
Gespeeld werd dus 34-30 27.23x34 28.33-28
22x44A 29.31X13 19X08 30.30X50B
Harm Wiersma
A: 28……… 22x42 29.31x13 42x31 30.26x37 19x08 31.30x10 34-40 32.35x44
08-13 33.25x14 15-20 34.14x25 04x15.
B: 30.30x10 44-50 31.25x14 15-20 32.14x25 04x15
----------------------------------------------We kijken nog even naar de zet 49-44! Zoals gezegd ligt deze niet
voor de hand in een dergelijke stand. Toch nog even drie varianten,
waarvan twee (voor wat deze ook waard zijn) met mooie rondslagen:
1: 49-44(23-28)44-40(19-23)37-32(28x37)41x21(11-16)31-27(22x31)36x27
(17-22)35-30(24x44)39x50(22x31)26x37(16x27)37-32(04-09)32x21(2024)29x20(15x24)
2: 49-44(23-28)34-30(19-23)30x10(23x34)25x14(15-20)24x15(04x15)39x30
(28x50)37-32(15-20)25x14(17-21)26x28A(50x17)31x13(12-18(13x22)
(17x03)
3: A:26x08(02x13)32x21(11-17)21x23(13-18)23x12(22-27)31x22(50x48)

Clubnieuws
Wij heten welkom in ons midden Amisi Amani. Hij speelde eerder voor
damvereniging Gandhi. Wij wensen hem een goede damperiode in onze
vereniging toe.
Voor mogelijke deelname aan de landelijke competitie in de tweede
klasse zijn tot nu toe 13 leden geheel of gedeeltelijk beschikbaar.
Aan vier leden moet dit nog gevraagd worden op de jaarvergadering
van 28 april a.s.

