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43e JAARGANG NUMMER 3
Het laatste nummer van seizoen 2013-2014 met aandacht voor m.n. DDVers in NK Veteranen, Wageningen, in VAD Paastoernooi en Supercup
2014 PUDB.
Enig correctiewerk uit DTT 227 krijgt ook een plaatsje. Het stelt
niet zoveel voor, maar zonder correctie is de begeleidende tekst
niet goed te begrijpen (zie pagina 4)
Roep Bhawanibhiek is na een hevige strijd met Herman van Westerloo
onze nieuwe clubkampioen. Roep, van harte gefeliciteerd.
Het seizoen 2014-2015 vangt aan op maandag 18 augustus en twee weken
later spelen wij onze eerste oefenwedstrijd, traditioneel tegen VAD.
U allen een goede vakantieperiode toegewenst en het volgende clubblad komt uit op 25 augustus 2014.

IN DIT NUMMER O.A.
46-5, probleemrubriek
Dam- en verenigingsnieuws
Rein-o-gram (28)
Wedstrijdverslagen
Uitslagen en standen
redactie
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46-5 problemen
Uit 4650 problemen op 46/5 – 5/46 van J.A.Pennings
A.A.Polman

J.Besnier

H.van Zetten

Deze serie van drie lijkt weer erg op de vorige serie in DTT 227 en
zijn, zo zou je kunnen zeggen, familie van elkaar. Nader bezien ontdekt u ook wel de overeenkomsten in de aanvangsstelling: in alle
drie staan de zwarte schijven op 4,8,10 en 40. Heeft u de oplossing
van het eerste - en kleinste in aantal schijven - probleem voor elkaar, dan ontdekt u al snel hoe de andere twee opgelost moeten worden. In ieder geval wordt een richting ermee aangegeven. Toch wel
leuk ook om dat te ontdekken. Veel oplosplezier!
Oplossingen problemen 46-5 DTT 227:
M.J.Kuipers: 29-24(35x44)47-41(37x46)43-39(44x42)48x08(46x14)08-03
(04-09)24-19(14x46)03x05
A.A.Polman : 28-23(18x49)47-41(49x14)41x03(04-09)24-19(14x46)03x05
A.A.Polman/
M.van Rooij: 37-31(26x37)27-22(18x27)47-41(37x46)48-43(46x14)43x03
(04-09)24-19(14x46)03x05
-------------------------------------------------------------------Damnieuws
In de vergadering van de PNHDB van donderdag 27 maart jl. is wat
uitgebreider gesproken over de bekercompetitie. De laatst gehouden
finale in Haarlem is gespeeld in de vorm van een rondetoernooi zonder handicap. Dit met instemming van de vier finalisten. Wedstrijdleider Cor Verdel stelt voor om dit voortaan te blijven doen. Er
ontstaat enige discussie over de handicapregeling. Meerderheid van
vergadering is voor handhaving van de handicap tot aan de finale.
Een voorstel van DDV Diemen om de handicap toe te passen op het team
dat speelt i.p.v. het team dat opgegeven is krijgt bijval.
Reglementair is het al zo dat handicap wordt aangepast wanneer een
hoger gesplaatste speler als invaller wordt opgesteld. Andersom zou
dat dan ook zo moeten zijn. Voorbeeld: DDV is ingedeeld naar Roep
Bhawanibhiek hoofdklasse landelijk. Kan hij in een wedstrijd niet
meedoen (zoals in de eerste wedstrijd in de finale, zij het dat vanwege wegvallen handicap dit er niet meer toe deed) dan is Leo Rosendaal de hoogst geplaatste en dat geeft een verschil van 1 klasse
(lager)
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Finalewedstrijd Almere-2-DDV-2
Vorig seizoen kwam Almere in de Algemene ledenvergadering met de
klacht dat er in de bondscompetitie toch wel heel weinig wedstrijden
te spelen zijn. In een groepje van zes clubs zijn vijf wedstrijden.
Een dubbele ronde spelen is mogelijk voor andere clubs weer een
beetje teveel van het goede. Afijn, wedstrijdleider Cor Verdel
bedacht
hierop
dat
play-off
wedstrijden
spelen
een
goede
mogelijkheid biedt. De eerste vier aankomende spelen nog play-off
wedstrijden voor het definitieve kampioenschap. Almere-2, DDV-2,
Purmerend-3 en SNA-3 (in alfabetische volgorde) eindigden op de
eerste vier plaatsen.
Cor Verdel stelde de volgorde van spelen en de data vast en toen
bleek al snel dat Purmerend aangaf geen behoefte aan deze play-off
wedstrijd te hebben, omdat bij het behalen van het kampioenschap
uitgekomen moet gaan worden in de hoofdklasse en daar speelt
Purmerend-2 al.
Ook SNA zag niets in deelname. De reden daarvoor is niet helemaal
duidelijk, maar het afhaken wel. Dus bleven Almere en Diemen over en
omdat de reguliere wedstrijd al had plaatsgevonden in Diemen werd
deze ontmoeting gepland in Almere en wel op 7 april 2014.
DDV-2 toog goedgemutst naar Almere met in het achterhoofd dat de
eerste wedstrijd door DDV-2 werd gewonnen met 8-0. Tja, wat kan er
dan gebeuren?
Wel, een heleboel dus want de uitslag werd heel onverwacht 4-4 en
dankzij de winst aan bord 1 van Bert Roest op Joke Hartkamp-van
Geemen mocht DDV-2 zich nu definitief kampioen weten van de tweede
klasse met promotie naar de hoofdklasse.
Ervan uitgaande dat wij volgend seizoen weer met drie teams
deelnemen aan de provinciale competitie, dan zijn de teams verdeeld
over ere- hoofd -en eerste klasse.
De volledige uitslag Almere-2 – DDV-2 4-4
1.
2.
3.
4.

Joke Hartkamp-van Geemen
Rabinder Mathoera
A.G.Richardson
Adriaan van der Zwan

–
-

Bert Roest
John Eekelschot
Nico Kruijswijk
Siegfried Parbhoe

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

In de eerste wedstrijd in Diemen, die met 8-0 werd gewonnen speelde
Miro Alberto mee i.p.v. Siegfried Parbhoe en Miro won toen van Van
Eelst. John kwam toen uit tegen A.G.Richardson en Bert tegen
Koendjdiharie. Nico speelde toen tegen R.Mathoera. Almere-2 speelde
nu met twee invallers en DDV was compleet.
De leden van de wedstrijdcommissie John en Nico hadden het maar
moeilijk in deze wedstrijd en dan zie je maar weer welke invloed de
functie op het spel kan hebben. John beging een enorme blunder en
Nico offerde zomaar een schijf. Nou ja zomaar! Hij zal iets berekend
hebben, waar uiteindelijk niets van terecht kon komen.
Bert kreeg het niet al te moeilijk en hoefde alleen maar te wachten
op een beslissende foutzet. En deze kwam en Bert sloeg toe.
Siegfried dreigde het ook nog moeilijk te krijgen, maar gelukkig
voor hem tuinde v.d. Zwan op tijd in een combinatie.
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Almere-2 – DDV-2
Adriaan van der Zwan
Siegfried moest er wel even op wachten, maar
na nu 40.06-11, komt hij aan de beurt:
41.
42.
43.
44.

33-28
31x22
43-39
38x29

22x44
18x27
44x33
met winst voor wit.

Maar o wee als zwart i.p.v. 40.06-11, 23-28
zou hebben gespeeld. Dan krijgt wit het heel
moeilijk.
Siegfried Parbhoe
Bert Roest
Met de zet 38. 37-31 vergist Joke zich in
de consequentie daarvan: 38.23-28 en wit
geeft op!
Het vervolg zou kunnen zijn:
39.33x22
40.38-33
41.42-38
42.31x42
43.27-22
44.43x23
45.23-19

17x37
18-23
23-29
11-17
17x39
13-18
24x13 + 1 voor zwart.

Joke Hartkamp-van Geemen
-------------------------------------------------------------------Dam- en Verenigingsnieuws
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van N.H. bracht DDV-Diemen, na
de mislukte play-off wedstrijden, in dat mogelijk wel gekeken kan
worden naar promotie/degradatie wedstrijd van de als tweede
geëindigde tegen de één na laatste geëindigde. Het bestuur zal dit
bekijken.
In de provinciale vergadering bij het punt kascontrole moest door
het wegvallen van EDC Enkhuizen (opgeheven) een andere vereniging
worden ingevuld. In de provincie gaat dit, op voorstel van de
huidige penningmeester, in volgorde van verenging. Afgelopen keer
waren dat Den Helder en Kunst& Genoegen De Kwakel. De volgende keer
zijn aan de beurt Kunt & Genoegen De Kwakel en DDV-Diemen met MO&Z
Volendam als reserve.
Milton Menso (voorheen Gandhi) heeft zich laten zien bij DDV en
inmiddels een aantal partijen gespeeld voor de onderlinge competitie
w.o. een winst op John Eekelschot. Een welkome aanvulling voor onze
vereniging. Een eventueel lidmaatschap en mogelijke deelname in het
eerste team in de tweede klasse komt later aan de orde.

-
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Correcties op DTT 227
Chr.V.Westerloo

I.p.v. 18-23 stond in de tekst 12-18
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)

Hans Jacobsen

Stand stond verkeerd weergegeven
Peter van der Stap-Roep Bhawanibhiek
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 27 en 7 staan
geen witte schijven. De verdediging via 28.09-14 wordt
waarschijnlijk gepareerd door 38-33 en weer 33-28.

Roep speelde nu 28.01-07? en toen kwam een combinatie via 29.24-20
13x42 30.32-27 25x14 31.27-21 16x27 32.31x04 enz.
-------------------------------------------------------------------Het sneldamkampioenschap Noord Holland op 10 mei in Ijmuiden kende
een deelname van maar 16 senioren en 7 jeugdspelers. Een ongekend laag
aantal. Van DDV toch nog drie deelnemers die het er alle drie niet echt
goed afbrachten.
CATEGORIE A

1.
2.
3.
4.
5.

Deelnemers
R.R.Wijnker
M.B.v.Dijk
M.T.Tesselaar
R.Bhawanibhiek
J.Groeneweg

Vereniging
S.N.A.
Damclub IJmuiden
S.N.A.
D.D.V.
S.N.A.

Rating
1155
1243
1192
1191
1127

1
X
1
0
2
1

RONDE
2 3 4
1 2 0
X 2 2
0 X 2
0 0 X
1 0 1

1
5
1
1
2
1
X

1
X
0
0
0
0

RONDE 2
2 3 4 5
2 2 2 2
X 1 1 1
1 X 1 1
1 1 X 2
1 1 0 X

Pnt.
12
9
7*
7*
5

R.R.WIJNKER KAMPIOEN.
R.R.Wijnker, M.B.v.Dijk naar de HF. van Nederland 14 juni 2014 te Utrecht.
* Barrage: M.T.Tesselaar - R.Bhawanibhiek 2-0
CATEGORIE B
Deelnemers/ster
1. J.M.P.Schouten
2. R.Coster
3. G.v.Velzen
4. M.Kruijswijk
5. P.Schipper
6. B.Roest

Vereniging
Damclub IJmuiden
S.N.A.
Haarlemsche Damclub
D.D.V.
Haarlemsche Damclub
D.D.V.

Rating
1059
1026
1038
1027
0972
0991

1
X
0
1
0
2
1

RONDE
2 3 4
2 1 2
X 1 2
1 X 0
0 2 X
0 1 0
1 1 0

1
5
0
2
1
2
X
0

6
1
1
1
2
2
X

J.M.P.SCHOUTEN KAMPIOEN.
R.Coster, G.v.Velzen naar de HF. van Nederland 14 juni 2014 te Utrecht.

1
X
1
0
0
0
0

RONDE 2
2 3 4 5
1 2 2 2
X 1 2 1
1 X 2 2
0 0 X 1
1 0 1 X
1 0 1 2

6
2
1
2
1
0
X

Pnt.
15
12
11
8
7
7
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OPEN NK VETERANEN WAGENINGEN 2014

Openingszet door wethouder sportzaken Wageningen mw. Theune aan het
bord van Andrew Tjon A. Ong, winnaar van het open NK veteranen 2013
en Europees kampioen veteranen 2014. Tegenstander is Hans van der
Laan.
En met deze foto zijn we ook bij de winnaar van 2014, want na een
spannende laatste ronde, waarin Frank Teer de grootste concurrent
bleek te zijn, mocht Andrew na verlies van Frank Teer tegen Fred
Ivens, zich opnieuw kampioen weten.
De opening van deze 10e editie van het open NK veteranen vond plaats
op maandag 14 april. 88 deelnemers hadden zich opgegeven, maar één
daarvan moest zich alsnog terugtrekken. Een oneven aantal van 87
bleef over, dus werd de dummy ingezet. Altijd lastig natuurlijk want
tref je de dummy dan heb je heel wat uren te overbruggen naar de
volgende
ronde.
Een
beetje
onbegrijpelijk
ook
–
bij
het
seniorentoernooi in Lent kwam dit ook al eens voor – dat een grote
vereniging als Wageningen en dat geldt ook voor Lent er geen
clublid is die als reservespeler is gevraagd om dan in te vallen.
In het nu volgende verslag volgen we de vier DDV-ers Martin en Nico
Kruijswijk, Bert Roest en Gerrit van der Werff. Bert en Nico waren
samen met acht andere deelnemers de debutanten.
Martin deed voor de vijfde keer mee en Gerrit voor de vierde keer.
De score: Bert en Martin 8 uit 8; Nico 7 uit 8 en Gerrit 6 uit 8.
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OPEN NK VETERANEN WAGENINGEN 2014
1e ronde
Bij de loting voor de eerste ronde is er sprake van een zogenaamde
geleide loting. 30 deelnemers met de hoogste rating loten tegen elkaar, de overige 58 deelnemers eveneens.
Dit keer geen DDV-er bij de hoogste 30. In voorgaande edities gold
dit wel voor Herman van Westerloo (1220) en Martin (1058) Herman
koos dit jaar voor deelname aan het VAD Paastoernooi en Martin zakte
inmiddels af naar rating 1033 (januari 2014)
De vier DDV-ers troffen allemaal een tegenstander met een rating die
in de buurt lag van de eigen rating. Bert en Nico speelden remise;
Martin eveneens, maar had kunnen winnen en Gerrit won van Gerrit van
der Steeg.
Ab Steenbergen
Martin had in de eerste partij eigenlijk gewoon moeten winnen, maar koos in tijdnood
toch maar voor de veilige remisehaven. Had
zwart nu 04-09 gespeeld dan zou de partij in
remise eindigen, maar zwart speelde onverwacht 61. 04-10, maar dan wint wit na 30-25
en 39-34 door oppositie. Martin overzag dit
en speelde 62. 30-24 en 63. 29-23 met remise.

Martin Kruijswijk

Gerrit van der Werff
Gerrit van der Werff, die in een eerdere editie van dit toernooi met een remise uitslag
al eens tegen Gerrit van der Steeg uitkwam,
mocht nu het zoet der overwinning smaken. Eigenlijk verdiende Gerrit van der Steeg wel
weer een remise, maar met 41.47-42 gaat hij
toch wel heel erg de fout in: 41.18-23 en 42.
14-20 maakten een einde aan zijn aspiraties.

Gerrit van der Steeg
Nico speelde met zwart tegen Arie Stehouwer 1-1, een tegenstander
waar Bert in de derde ronde eveneens remise tegen speelde en Bert
kwam met wit uit tegen Dick den Ouden 1-1, een tegenstander die Martin later ook ontmoette met eveneens remise als uitslag.
Voor Bert als debutant een behoedzaam begin, waar zelfs het programma Flits niets over wist te melden. Zie volgende pagina:

-
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OPEN NK VETERANEN WAGENINGEN 2014

Roest B. - Ouden D.den NK Veteranen, 14-04-2014
1.34-30 19-24 2.30x19 14x23 3.35-30 10-14 4.40-35 14-19 5.30-25 20-24 6.4440 5-10 7.40-34 10-14 8.34-29 23x34 9.39x30 18-23 10.32-28 23x32 11.37x28
17-22 12.28x17 12x21 13.45-40 7-12 14.50-45 2-7 15.31-26 13-18 16.26x17
12x21 17.41-37 7-12 18.37-32 21-26 19.46-41 11-17 20.41-37 1-7 21.43-39 1722 22.39-34 22-27 23.32x21 26x17 24.49-43 18-23 25.37-32 8-13 26.34-29
23x34 27.40x20 15x24 28.32-28 13-18 29.28-23 19x39 30.30x10 4x15 31.43x34
9-14 32.38-33 18-23 33.42-38 17-22 34.47-42 12-18 35.34-29 23x34 36.33-28
22x33 37.38x40 6-11 38.40-34 11-17 39.34-29 17-22 40.45-40 16-21 41.40-34
21-27 42.42-37 7-12 43.34-30 12-17 44.29-24 14-19 45.24x13 18x9 46.25-20
15x24 47.30x19 27-32 48.37x28 22x33 49.48-43 1-1

2e ronde
In de tweede ronde gaat het een stuk minder met de DDV-ers. Martin
en Bert verliezen. Alleen Nico krijgt groot voordeel, maar overziet
een combinatie. Gelukkig toch nog wel remise, hetzelfde als de uitslag bij Gerrit tegen Hidde Risselada
Arend van Beelen
In nevenstaande stand speelde Nico 39.49-43?
Zwart slaat z’n slag via:
39.
17-22
40.28x17 19-23
41.30x28 08-12
42.17x19 14x41
Het mag duidelijk zijn dat wit vanwege dezelfde combinatie niet 39. 28-23 wilde spelen.37-31 (17-21) 31-26 (18-22) 28x17 (21x12)
Is de juiste voortzetting, waar bij wit in
het voordeel blijft.
Nico Kruijswijk
Martin Kruijswijk
Martin zou toch zeker uitzicht op een remise
hebben, maar vanwege de volgende foutzet gaat
dit in rook op: 44.14-20? gevolgd door 45.3328 23x21 46. 26x08 03x12 47.30-25
Enige compensatie leek er nog te zijn via
47.16-21, maar dat viel tegen omdat wit via
43-39 en 39-34 schijf 24 op de tocht zet.
Zwart breekt nog wel door naar de damlijn,
maar het wordt een overmacht eindspel t.g.v.
wit.
Ton Berends
Gerrit speelde remise tegen Hidde Risselada. Het werd een grote
ruilpartij, die door Hidde werd gekenschetst onder de noemer DOA =
dammen op afstand. De partijnotatie van Bert tegen David Riupassa
verdween in het verdriet over de verliespartij voor Bert.
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OPEN NK VETERANEN WAGENINGEN 2014
3e ronde
De derde ronde is qua uitslagen voor de DDV-ers een kopie van de
eerste ronde: Bert, Gerrit en Martin remiseren en dit keer is het
Nico die tot winst komt, zij het dat remise niet ondenkbeeldig zou
zijn geweest.
Nico Kruijswijk
De directe winst voor Nico is hier de zet 1217. Hij speelde echter 57.12-18 ?
Wit had
maar op
bereiken
en dan
verlies:
61.47x15

nu met 58.28-22 remise kunnen maken,
zijn beurt dacht hij dit ook te
via eerst het offer 58. 37-31 26x37
59. 28-22 maar dat loopt uit op
59. 47-41 22x24 60. 41-47 38-32
32x21 62. 15-33

Gijs Dekker
Martin speelde remise tegen Dick den Ouden, de tegenstander van Bert
Roest in de eerste ronde.
Gerrit van der Werff
In nevenstaand partijfragment een toch nog
gelukkige remiseafloop voor Gerrit, terwijl
wit eigenlijk had moeten winnen na de hier
gespeelde blunderzet 43.20-25???????????????
Schijfwinst voor wit via: 44.33-29 24x33
45.38x18 12x23 46.34-30 25x34 47.40x18
Via het volgende afspel loopt het toch nog
net uit op remise: 47. 11-17 48.32-28 19-24
49.42-38 24-29 50.45-40 07-11 51.27-22 17-21
52.38-32 11-16 53.18-12 21-26 54.32-27 16-21
55.27x16 26-31 56.12-07 31-37 57.07-01 37-42
58.01x34 42-48 59. 34-25.
Wim van Giesen
Arie Stehouwer

In deze stand speelde Bert 23.37-32? Veiliger
is mogelijk 44-40. Zwart komt nu met 23.08-12
Een mogelijkheid voor zwart is i.p.v. 08-12
nu: 23. 23-28! 24.32x21 14-20 25. 25x23 13-18
26.23x12 08x46 27.33-29 24x33 28.38x29 11-17
29.29-24 17-21 30. 42-38 21x32 31.38x27 46-28
32. 43-38 28-10 33.39-33 09-14
en behoedzaamheid blijft wel troef.

Bert Roest

-

9 -

OPEN NK VETERANEN WAGENINGEN 2014
4e ronde
De vierde ronde telde voor drie DDV-ers een
(Bert,Gerrit en Nico) en alleen Martin kwam tot winst.

verliespartij

Hans van der Laan
De laatst door wit gespeelde zet is 41.34-29
Zwart heeft nog wel gekeken naar de vier om
drie ruil via 26-31, 17-21, 08-12 maar was
bang voor een overmacht na 25-20.
Wit dreigt in nevenstaande stand met 24-20,
38-32 en 30x24 met dam op 5.
Zwart zoekt nu de oplossing in het offer 41.
27-31 42. 36x27 17-22 maar dan volgt het
winnende: 43. 37-31 26x37 44. 29-23 18x20
45.27x09 14x03 46. 25x05.
In diagramstand dan toch maar 14-19!
Martin Kruijswijk
Jan Kerkhofs
Na de zet 31.48-42 dacht zwart wel iets moois
te zien en kwam met 31. 14-20 32. 25x14 02-08
33.34x25 23-28 34. 32x23? Waarna uiteraard 1721 volgt. Maar het is niet verboden voor wit
om i.p.v. 32x23, 33x22 te spelen (17x48) 39-34
De dam gaat van het bord en schijf 14 staat
wel op de tocht, maar de eventuele schijfwinst
voor zwart kan goed gecompenseerd worden met
terugverovering van een zwarte schijf.

Gerrit van der Werff
Nico verloor in deze ronde van David Ruipassa
Na een één om twee voor Nico volgde een één om drie en Nico gaf op!
Bert Roest
Bert overzag eigenlijk iets heel eenvoudigs
over het hoofd, al gaf hij uit teleurstelling
iets te snel op. 51………… 11-16? En wit speelde
52. 22-18, maar als wit het goed wil doen dan
zou hij eerst 25-20 14x25 moeten spelen en
dan pas 22-18. Want na direct 22-18 kan zwart
komen met 23-29 en dan moet wit nog maar zien
te winnen.
Het veiligst is uiteraard i.p.v. 11-16: 51.
12-18 52.22-17 11x22 53.28x17 gevolgd door
23-29 en 13-18 enz.
Martin Nederlof

5e ronde
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OPEN NK VETERANEN WAGENINGEN 2014

Kruijswijk,Nico - Stuger,Frits, Wageningen Open 2014, 16-04-2014
1.34-29 18-22 2.40-34 12-18 3.45-40 7-12 4.50-45 1-7 5.31-26 20-25 6.35-30
19-23 7.40-35 14-20 8.32-28 23x32 9.37x28 13-19 slim gespeeld door zwart
10.38-32 20-24 11.29x20 15x24 12.32-27 22x31 13.26x37 zwart heeft voordeel
8-13 14.42-38 3-8 15.47-42 9-14 16.44-40 16-21 17.37-31 21-26 18.49-44
26x37 19.42x31 4-9 20.48-42 18-22 [ verhinderd is: 20...14-20 wegens:
21.28-23 19x28 en nu eerst: 22.30x19 13x24 23.33x15 wit wint ] 21.41-37 1218 22.46-41 7-12 23.31-26 11-16 24.37-32 2-7 25.41-37 stand nu praktisch
gelijkwaardig 7-11 beide spelers 1 1/2 uur bedenktijd verbruikt 26.28-23
19x28 27.32x23 18x29 28.34x23 25x34 29.40x20 14x25 30.44-40 22-27 31.37-32
13-18 [ beter is: 31...9-14 32.32x21 16x27 verhinderd 39-34 ] 32.32x21
18x29 33.33x24 16x27 34.35-30 25x34 35.40x29 stand gelijkwaardig 12-18
36.45-40 8-13 37.40-34 17-22 38.38-33 10-14 39.34-30 14-19 40.30-25 19x30
41.25x34 5-10 42.42-38 niet goed, beter is 43-38 9-14 43.34-30 14-19 44.3934 19-23 zwart staat nu een fractie beter 45.43-39 11-17 46.29-24 10-14
47.30-25 13-19 48.24x13 18x9 49.33-29 6-11 50.29x18 22x13 51.39-33 17-22
52.34-29 13-18 [ beter voor zwart is: 52...13-19 ] 53.29-23 18x29 54.33x24
22-28 55.26-21 27x16 56.24-20 16-21 57.20-15 21-27 58.25-20 14x25 59.15-10
9-14 60.10x19 28-32 61.36-31 32x43 62.31x22 43-48 63.19-13 in een
gelijkwaardige stand remise overeengekomen. 1-1
Ad Vreeswijk
Na een dubbelruil van zwart naar de velden 30 en
24 speelde wit 33. 40-35? Wat directer is:
33. 27-21 16x7 34.31x13 08x19 35.39-34 30x39
36.38-33 39x28 37.32x14. Nu won Bert deze partij
uiteindelijk
toch
wel,
maar
daaraan
moest
Vreeswijk wel even meewerken, hetgeen hij ook
deed.
Ad Vreeswijk

Bert Roest

Alternatief is:

Spelverloop:
57. ……… 12-18 58.33-28 23-29
59.24x33 13-19 60.33-29 17-22
61.28x17 19-23 62.29-24
Zwart geeft op!
57……………… 17-21 58.27x16 23-29
59.33-28 29x20 60.16-11 12-17
60.11x22 met remisekans.

Gerrit van der Werff

Ton Schockman

Bert Roest
Deze partij eindigde in remise.
In het middenspel krijgt Gerrit de kans om een
schijf te winnen door hier 19. 26-31 te spelen.
Gespeelde werd 19.02-08
Wit
heeft
niet
veel
anders
dan
32-28
(31x22)28x17 Schijf op 17 gaat verloren voor
wit.
Na
26-31
kan
27-21
nl.
niet
vanwege
(16x27)32x21(07-11)36x27 (11-17)21x23 (19x50)
Martin Kruijswijk verliest in deze ronde van
Derk Kleinrensink

-
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OPEN NK VETERANEN WAGENINGEN 2014
6e ronde
Martin Kruijswijk
Martin remiseert als volgt: 51……… 26-31?
52.17-12 31-36 53.12-07 47-41 54.07-01 41-05
55.01-06 36-41 56.24-19!05x37 57.34-30 35x33
58.06x50
Winst is:51……… 47-42 52.17-11 42-48 53.34-30
48x25 Zwart loopt nu met schijf 35 naar dam
en wint het eindspel.

Leo Steijntjes
Gerrit Slottje
Coup Philippe bij de
verkeerde Gerrit.
10. 31-27??????
En aan u om het te
zien!
Gerrit van der Werff
kent hem wel, maar ja
na onrustige nacht
naast de voorzitter.

Gerrit van der Werff
Nico Kruijswijk

Nico mist in dit eindspel in erbarmelijke
tijdnood remise. Spelverloop: 69………… 50-06
70.18-12 06-33 71.12-07
Remise is: 69………… 15-20 70.35-30 50-11 71.1813 11-02.
Wout van der Groep

Frans Teijn
Bert liet zich in deze toch mooie stand door
zwart verrassen na 43.33-28? Gespeeld te hebben. 43.27-31 en 4. 17-22 maakte een einde
aan de aspiraties van wit.
Mogelijk spelverloop: 43.48-42 17-22 44.29-24
14-20 45.33-29 05-10 46.42-37 20-25 47.39-34
16-21 48.34-30 25x34 49.29x40
En
de
stand
blijft
mooi
voor
wit.
Bert Roest

-
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OPEN NK VETERANEN WAGENINGEN 2014
7e ronde
Martin Kruijswijk
Aan deze partij kwam na 33.03-09, waar
eigenlijk 12-17 gespeeld had moeten worden,
plotsklaps en einde omdat wit zich liet
verleiden tot 34.35-30? 24x35 35.33-29? En
met 35. 19-24 is het over en uit voor wit.
Wit had gewoon 34-30 moeten spelen en krijgt
dan zelfs het betere van het spel.

Hans Luchies
Nico Kruijswijk speelt deze ronde tegen Gerrit van der Werff en
remise is de uitslag. Bert Roest wint vrij makkelijk van Gerrit van
der Steeg.
8e ronde
Bert Roest

Dick van Ommeren

Barbara Graas

Gerrit van der Werff

In eerste diagram speelde wit 19.32-28? en zwart haalt dam en wordt
met schijfverlies voor wit weer afgenomen. In het eindspel(2e
diagram) mist wit de remise door nu 50.37-32 te spelen, 26-31
51.27x36 23-29 met winst voor zwart. Remise is: 50.28-22 23-29
51.33-28 29-33 52.39-34 12-17! 53. 28x39 17x28 54.27-22 28x17 55.3933 17-21 56.34-29 24-30 57.29-24 19-23 58 24x35 21-27.
3e diagram: Gerrit zal bij de volgende zet 38.48-43 gekeken hebben
naar 38.18-22 en 39.19-23, maar 19-23 kwam niet, maar wel 39.16-21
en hij gaf op. Vanuit diagramstand is beter: 38.38-33 09-14 39.33-29
08-12 40.26-21 20-25 41.29-24 19x30 42.28x17 11x31 43.36x27 18-22
44.27x18 16x38
Nico Kruijswijk speelde in deze laatste ronde remise
Vlerken en Martin Kruijswijk remise tegen Wim Bennink.

tegen

Leo

-

Roep Bhawanibhiek
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CLUBGENOTEN IN HET VAD PAASTOERNOOI

Eindstand
Cat

AW

Pt

WP

SB

1

Cor van Dusseldorp

7

11

57

86

2

Hein Meijer

7

10

60

82

3

Yuen Wong

S

7

9

61

75

4

Casper Remeijer

S

7

9

58

69

5

Krijn ter Braake

7

9

57

69

6

Rik Twilhaar

7

9

55

65

7

Arjen de Mooij

7

9

55

64

8

Henk de Witt

7

9

53

59

9

Hin Wong

7

8

61

65

10

Martin van Dijk

7

8

47

53

11

Losseni Savane

7

8

39

40

12

Herman van Westerloo

7

7

52

41

13

Ali Fthalla

7

7

50

39

14

Micha van Tol

7

7

49

44

15

Willem Winter

7

7

44

39

16

Be Eggens

7

6

51

37

17

Jaap de Jonge

7

6

47

34

18

Steven den Hollander

7

6

47

32

19

Roep Bhawanibhiek

7

6

44

27

20

Rob van Westerloo

7

5

47

32

21

Denise van Dam

7

5

44

26

22

Martin de Jong

7

5

43

20

23

John Stins

7

5

37

21

24

Kees de Jonge

7

5

37

17

25

Jan Riesthuis

7

3

40

16

26

Rommy Moerlie

7

3

39

14

S

S

S

Cor van Dusseldorp
Spelverloop: 57……………
42-48
58.45-34 48x30 59.25x34 20-25
60.34-29 14-20 61.29-23 24-30
62.35x15 19-24 63.23-19 24x13
64.15-10 25-30 65.10-04 13-19
66.04-18 zwart geeft op!
Alternatief: 57……………
58.35x15 42-47 59.45-29
60.29-45 19-24 61.28-23
62.25x34 36-22 63.34-29
64.45-34 44-35

24-30
47-36
24-30
22x44

Cor van Dusseldorp wint 34e Amsterdams Paastoernooi, Yuen Wong
studentenkampioen van Nederland
Dankzij een machtige eindspurt
heeft Cor van Dusseldorp het 34e
Amsterdams Paastoernooi op zijn
naam geschreven. In de zesde ronde
versloeg hij Hin Wong en in de
slotronde moest diens broer Yuen
er aan geloven. Aldus finishte Cor
op 11 uit 7, genoeg voor een ongedeelde eerste plaats. Op één punt
achterstand volgt Hein Meijer,
terwijl liefst zes spelers elkaar
verdringen op de derde plek. Yuen
Wong, die lange tijd aan kop ging,
krijgt dankzij zijn royale weerstandspunten het brons toegewezen,
en verovert daarmee tevens de studententitel. Casper Remeijer pakt
met eveneens 9 punten het zilver
bij de studenten, terwijl de 7
punten van Ali Fthalla volstaan
voor de derde studentenbokaal.

-
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Uit het VAD Paastoernooi
Herman van Westerloo

Rommy Moerlie

Denise van Dam

Roep Bhawanibhiek

Rob van Westerloo

Kees de Jonge

In de eerste diagramstand staat wit al niet lekker meer en maakt het
zichzelf nog lastiger met de volgende speelwijze: 29.37-31 08-13
30.45-40 12-17 31.38-32 10-14 32.43-38 14-19 33.31-26 07-12 34.26-21
17x26 35.27-22 met schijfverlies voor wit.
In diagramstand zou wit nog uit de omklemming kunnen komen via:
29.27-22 18x27 30.29x18 12x23 31.34-30 24-29 32.33x24 20x29 33.39-33
10-14 34.33x24 14-20 35.37-32 20x29 36.32x21
In tweede diagram begeeft Roep zich op glad ijs met de zet 40.29-24?
Zwart speelt nu 40.11-17, maar had kunnen spelen: 40.28-32 41.37x28
14-20 42.42-37 20x40 43.35x44 25x34 met schijfwinst voor zwart.
In derde diagram wint Rob op zijn manier: 53………… 26-31 54.37x26 2832 55.36-31 32x43 56.31x22 43-49 (43-48 mag ook) 57.22-17 49-27
58.15-10 04x15 59.17-12 27x16 60.34-30 16-02 61.30-25 13-18 62.12x23
02x35 63.23-18 35-08 wit geeft op!

Rob van Westerloo
Van de laatste zet van wit 13. 29-24 gaat
een lichte dreiging uit, maar met de zet 1419 wordt dit opgeheven. Zwart speelde echter
13.14-20 en de dreiging wordt in stand gehouden14.34-30 25x34 15.39x30 20x29 16.33x24
Weliswaar kan 24-20 niet direct, want dan
volgt 18-22. Na 16.07-11 17.48-42 is de
dreiging wel reëel. 17.17-21 18.30-25 21x32
19.37x19 en schijfwinst voor wit komt op Andre wijze toch tot stand.
Rob verlies later deze partij.
Herman van Westerloo

-

15 -

SUPERCUP

De strijd om de supercup is gewonnen door DVSB. In Denksportcentrum
Den Hommel traden de 4 winnaars van de regiotoernooien aan om met
elkaar uit te maken wie zich de beste van de 4 mocht noemen. Aan het
einde van de avond bleek het tiental onder leiding van “Mister DVSB”
Leo van der Laan 2 punten meer gescoord te hebben dan topfavoriet OG
Utrecht die daarmee teleurstellend als 2e eindigde.
OG Utrecht, als winnaar van het Domstadtoernooi aanwezig was zoals
gezegd torenhoog favoriet maar maakte deze status ruimschoots niet
waar. Het gaat de domstedelingen voor de wind en de club won dit
jaar zowel het bekertoernooi als de clubcompetitie in de UPDB en
heeft ook het genoegen de kersverse UPDB kampioen Arne van Mourik in
het bezit te hebben maar kwam toch gehavend aan de strijd.
Topschutter Wouter Ludwig was niet van de partij en ook enkele
andere spelers die goed zijn voor een punt of meer waren niet
aanwezig. Daartegenover stond wel dat ze konden beschikken over
Alfons Ottink, die in een fenomenale partij wederom wist af te
rekenen
met
de
troef
van
DVSB,
Eric
van
Dusseldorp.
Met
omsingelingspel trachtte Ottink wat te bereiken maar die omsingeling
werd een aanval en Eric wist zich er geen raad mee. 2-0.
Ondertussen trachtte Diemen (winnaar Vechtstreektoernooi) roet in
het eten te gooien en wellicht als outsider te winnen maar kwam
nooit echt in de buurt van de 1e plaats. Routinier Herman van
Westerloo vocht een boeiend gevecht uit met Wouter van Beek dat
lange tijd gelijke trend hield, maar op het oog toch iets
makkelijker spel voor van Beek. Toen Herman een veel te dure
doorbraak moest nemen was het hier ook snel gedaan. Inmiddels had
Rob van Westerloo wel voor 2 punten gezorgd door te winnen van Henk
Zoonen
en
waren
ook
de
eerste
punten
voor
DVSB
(winnaar
Eemlandtoernooi) binnen omdat Jelmer Martens 2x mocht combineren
tegen Rutger van Santen (Austerlitz, winnaar Heuvelrugtoernooi).

-
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SUPERCUP
Diemen werd vervolgens uitgeschakeld voor de 1e plek omdat Cock van
Wijk met mooi aanvalsspel Bert Roest het nakijken gaf nadat deze
blunderde in een toch al verloren stelling. Vanaf dat moment kwam er
echter een kentering in de strijd. UPDB kampioen Arne van Mourik
kwam met de schrik vrij tegen Klaas Bor nadat laatstgenoemde in
gewonnen positie kwam te staan. Toys Sheoratan speelde uitstekend
tegen Richard Cousijnsen maar maakte een lelijke misrekening en
verloor. Vervolgens rekende Erik Maijenburg af met Dick de Boer. De
Boer stond de hele tijd onder druk maar hield hardnekkig lang stand
totdat hij een doorbraak verkeerd uitrekende. Erik had verder
gerekend en ondanks dat De Boer alsnog op dam kwam met een houdini
act was het met 4 schijven meer voor Erik een fluitje van een cent.
Ondertussen had ook Austerlitz zijn eerste puntjes gescoord. Wim van
de Broek haalde een verdienstelijk punt tegen oud Austerlitz speler
Michiel Luiten en Wil van de Broek zorgde voor een regelrechte
sensatie door Heike Verheul haar eerste punt ooit af te snoepen in
de UPDB!!! Ondanks een ruil partij van Wil kreeg Heike niets voor
elkaar en met bijna 400 ratingpunten minder! Kwam Wil gaandeweg
zelfs beter te staan. Ook Herman Keereweer speelde uitstekend en Leo
Rosendaal bereikte helemaal niets.
Adri van Soesbergen wist als laatste te scoren namens Austerlitz en
deed dat tegen Lex den Doop. Ook hier veel ruilen maar net als in de
partij van Verheul wist de OG’er Den Doop er geen raad mee en
tekende ook van Soesbergen voor een blauwe notering in toernooibase.
Rond de klok van elven werd het extra spannend. Alex Ketelaars had
stand gehouden tegen de sympathieke Bhawanibhiek, Leo van der Laan
had geluk en won met een schijf minder nog van Ridens Bolhuis en Max
Hanssens had een remisestand gewonnen van Knevel. Ondertussen had
Robert Sall gewonnen ondanks taai verzet van Erik Kooiker en waren
alle ogen gericht op Henk Vogelenzang de Jong. Henk was niet in
allerbeste doen en moest een doorbraak toestaan. Henk kon
uiteindelijk ook doorbreken en een remiseaanbod werd geaccepteerd,
de Supercup was binnen! Op dat moment was de partij van Johan Strous
nog bezig tegen Nico Kruijswijk. Johan kwam gewonnen te staan maar
wiste deze niet te verzilveren. Halverwege had Johan geluk dat Nico
verkeerd omging met de peperdure dam die Johan genomen had…
Zo eindigde DVSB bovenaan met 14 punten, gevolgd door OG Utrecht met
12. Diemen behaalde er 10 en Austerlitz 4. De prijzen werden
uitgereikt door arbiter Teus de Mik die met behulp van Hans Loots
weer uitstekend geleid had.
Aan bord 1 voor DDV Rob van Westerloo tegen Henk
Zoonen. Rob staat in nevenstaande stand al heel
goed. Het is een kwestie van de tegenstander tot
uitputting brengen en dat komt nog sneller dan
gedacht, want hier komt wit al met 34-30 en elegant
maakt Rob er een einde aan:(13-18)30x19(27-31)
36x27(18-22) 27x18 (08-13) 18x09 (03x32)

-
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SUPERCUP
Henk Vogelenzang de Jong
Na het door zwart gespeelde 16. 02-07 heeft
Martin hier wel een tijdje zitten broeden
op de voortzetting met 17.33-29 24x33
18.38x18
omdat dan op 18.08-12 19.43-38
12x23 kan volgen 20.22-17 11x33 21.38x18
13x22 en dan de dam via 22. 37-31 26x28
23.39-33 28x30 24.35x04. Maar is de dam dan
goed of kan naast deze variant door zwart
iets anders bedacht worden waardoor wit na
33-29 wel een schijf voor komt, maar is het
houdbaar? Afijn,wit besloot tot het veilige
17.34-30.
Martin Kruijswijk

Nico Kruijswijk
In de partij bij Nico neemt wit een dam die
bij nader inzien toch minder goed blijkt te
zijn: 18.38-32 27x38 19.26-21 17x26 20.28x17
12x21 21.29-24 38x29 2.34x01 30x19 23.41-37
20-24? En nu had i.p.v. 20-24, 09-14
gespeeld moeten worden om de dam direct af
te kunnen nemen met schijfwinst voor zwart.
Met 20-24 komt ook wel een vangstelling tot
stand, maar na afname is de stand in aantal
schijven weer gelijk.
De partij eindigde overigens in remise.
J.Strous

Ton van Tulder
Na de zet van wit 25. 38-32 wordt het wel
echt een opengaten kaas en daar weet Ton wel
weg mee: 25.24-30 26. 35x24 14-19 27.24x13
22-27 28. 32x23 09x36.
Wit
speelde
nog
lang
door
omdat
een
vangstelling gemaakt kon worden waardoor
zwart geen dam kon halen, maar uiteindelijk
had wit te capituleren.

Harry Vredeveldt

-
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SUPERCUP
Leo van der Laan
Ridens Bolhuis was eerder in de partij al
een schijf voorgekomen, maar ziet in deze
stand zich genoodzaakt om de gewonnen schijf
weer terug te offeren en speelt daartoe
43.19-14? Maar juist nu ligt de mogelijkheid
open om naar een winstvariant te kijken:
44. 29-24 20x18
45. 38-32 27x29
46. 34x03 13x24

Ridens Bolhuis
F. van Ee
De stand van zwart ziet er al niet al te
best uit, maar na nu 26. 08-12 wordt het
helemaal prijsschieten voor Siegfried:
27.
28.
29.
30.
31.

27-21
31x22
38-32
45x23
30x17

16x27
18x27
27x40
19x28

Siegfried Parbhoe
Tot slot nog de vermelding dat Roep en Leo remise speelden en dat
Herman en Bert moesten capituleren.
-------------------------------------------------------------------Bekerwedstrijden Gouda 24 mei
Voor het eerst konden wij deel nemen aan de kwartfinale bekerwedstrijden voor clubteams. Met de derde plaats in de provinciale bekercompetitie in maart jl. en de rechtstreekse plaatsing DCIJ konden
wij samen met Haarlem naar de kwartfinale.
In Gouda kwamen zo 16 teams bij elkaar en DDV was ingedeeld in groep
A samen met Micone uit Tilburg, Samen Sterk uit Hazerswoude en PWG
’s-Gravenpolder.
Bert Roest had zijn plaats beschikbaar gesteld aan Herman van Westerloo. Met Herman, Leo, Martin en Roep kon zo een aardig team aantreden.
Uiteindelijk scoorden wij in de drie poulewedstrijden 3 uit 3 en
kwamen wij 1 bordpunt tekort om met Samen sterk op de tweede plaats
te eindigen. Micone en Samen Sterk mochten door naar de halve finale
op 7 juni.
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REIN-O-GRAM (28)

1. □□□□□□□□
2. □□□□□□□□
3. □□□□□□ □□
4. □□□□□□□
5. □□□□
6. □□□□□□□□□
7. □□□□□□□□□
8. □□□□□□□□□□□
9. □□□□□□□□□
10.□□□ □□

1.compleet diner,in één woord
(8)
2.persoonlijk lied,zonder onderbreking (8)

-------------------------------

-------------------------------

Inzendingen worden uiterlijk

De oplossingen van rein-o-gram
27 luiden:

3.geweldig getapt (6,8)
4.tweemaal levenloos (7)
5.grauwtje (4)
6.chaotische lesbienne? (9)
7.gevleugeld dier dat hoont (9)
8.zeer grote overwinning (11)
9.hieraan neemt iemand deel die
een snelle gewichtsvermindering
nastreeft (9)
10.vreemd drinkfeest (3,5)

drie weken van deze uitgave
verwacht door Rein KillopLosekoot, Wijnruitstraat 11,
1314 HH Almere.
e-mailadres:
ilosekoot@gmail.com
Voor de geslaagde oplossers

1. test
2. onderdeel
3. engte
4. raamwerk
5. negenoog
6. overmoedig
7. onlust
8. isthmus
9. zijwind
10.echter
11.gisteren
12.eersteling

liggen twee boekenbonnen van
€ 7,50 gereed, via loting toe
te kennen.

De letters van (de) juiste
uitkomsten leveren als resultaat het woord “toernooizege” op.

