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43e JAARGANG NUMMER 5
In dit nummer maken we de start van de competitie mee, waarin alleen
DDV-3 te maken kreeg met een uitstel van de wedstrijd van 13 oktober
tegen Andijk. Dus van dit team nog geen openingswedstrijd.
We beginnen met de oefenwedstrijd tegen VAD. Het is al een traditie
aan het worden en deze keer was het VAD dat aan het langste eind
trok.
Het tiental voor de zaterdagwedstrijden speelde een verlies- en een
winstwedstrijd en in de provincie gingen DDV-1 en DDV-2 met een
kwartet wel van start. In beide gevallen een gelijkspel 4-4
Dit keer weer een bijdrage van Leen de Rooij. Altijd weer sprankelend. Wij ontvingen zes problemen, waarvan de eerste drie in dit
nummer. Met dank aan Leen.
Bert Roest geeft alvast een impressie van het 55 +/- toernooi dat
van 21/10 t/m 24/10 werd gehouden in Lent. De partijfragmenten van
de vier deelnemende DDV-ers komen aan bod in de volgende DTT

Met het volgende nummer van DTT hopen wij eind dit jaar uit te
komen.

IN DIT NUMMER O.A.
Dam- en verenigingsnieuws
Rein-o-gram (30)
46-5, probleemrubriek
Leen de Rooij, probleemrubriek
Stand en uitslagen onderlinge competitie
Wedstrijdverslagen DDV-teams
redactie

1
46-5 probleemrubriek
Uit 4650 problemen op het motief 46/5-5/46 1973 J.A.Pennings
J.H.H.Scheijen

W.Jurg

G.Kerkdijk

Het eerste probleem zou je zo van papier af op kunnen lossen. Een
eerste goede zet, daarna een tempozet en je ziet de oplossing.
Het tweede probleem is ook goed te doen, maar pak er gerust een bord
met schijven bij, als het niet vanaf papier gaat lukken.
Het derde probleem is wat lastiger. Een kwestie van eerst een goede
tempozet, want zwart staat op slag. Daarna zwart op slag zetten en
nog een tempozet; dam geven en bijna opgelost.
Oplossingen van de rubriek uit DTT 229
J.A.Pennings: 49-43(39x48)28x19(48x26)17-12(26x14)12x03(14x46)03x05
A.Poirier:
39-33(28x39)38-33(39x28)47-42(37x48)29-23(48x14)23x03
(14x46)03x05
A.J.Beemer:
39-33(28x39)48-43(39x48)38-32(48x14)32x03(14x46)03x05
-------------------------------------------------------------------Clubnieuws
Kramenmarkt Diemer Festijn
Zaterdag 6 september waren wij als DDV weer eens present op de kramenmarkt in het kader van het Diemer Festijn. Zeven jaar geleden was
de laatste keer en daarvoor stonden wij meer malen op deze kramenmarkt.
De plek, het Diemerplein in de buurt van de Diemer Apotheek, lijkt
wel mooi maar toch misten wij de aanloop van meer mensen. De meeste
bezoekers aan het Diemer Festijn hielden zich op bij de kermis aan
de kant van Ouddiemerlaan en achter het gemeentehuis, dan wel in de
feesttent of in het winkelcentrum.
De aanloop bij de kraam is dus wel eens beter geweest en toch hebben
we met veel plezier de belangstellenden kunnen vermaken. Dank aan
Bert, Bram, Nico Leo en Peter voor hun medewerking. Verder was er
vanuit de club dit keer ook wat minder belangstelling, maar het weer
was ook wat aan de grijze kant. De zon heeft zich niet laten zien,
maar het bleef gelukkig wel droog.
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OEFENWEDSTRIJD VAD-DDV
Voor de vijfde maal speelden wij deze oefenwedstrijd als aanloop
naar de bondscompetitie. De eerste drie keer won VAD. Vorig jaar won
DDV. Nu kwam VAD met maar vijf leden en konden de DDVers John Eekelschot en Leo Rosendaal niet meespelen, maar hadden wij in Siegfried
Parbhoe en Milton Menso uitstekende vervangers.
VAD
J.Eggen
Chr.van Westerloo
H.van Westerloo
K.Binnenkade
R.van Westerloo

–
–
-

DDV
R.Bhawanibhiek
M.Kruijswijk
M.Menso
B.Roest
S.Parbhoe
Uitslag:

1-1
1-1
2-0
2-0
1-1
--7-3

Milton Menso
Slechts één moment van onoplettendheid bij
Milton Menso met zijn volgende zet 31. 1722? Wit komt nu eenvoudig een schijf voor
met 32. 31-26 22x31 33.26x08 03x12 34.41-36
12-17 35.36x27 -/- 1
Een alternatief:
• 31……… 02-08 32.33-28 19-23 33.28x19
21-26 34.41-37 18-22 35.27x18 12x14 en zwart
kan weer even voort.

Herman van Westerloo

Siegfried Parbhoe

Siegfied kreeg toch wel een kansje op goed
spel, nadat wit nu voortzet met 41.39-33?
21-26 42.43-38 18-22? en nu had beter gekozen kunnen worden voor 42…… 17-22 43.28x17
18-23 44.29x18 13x31 45.42-37 31x42 46.38x47
16-21 47.32-27 21x12 + 1 voor zwart.
Een mogelijk alternatief voor wit is ook al
niet erg veel belovend: i.p.v. het gespeelde
41.39-33 spelen we nu 41. 28-23! 25-30!!!
42.23x12 30x19 want anders raakt zwart een
schijf achter.
Rob van Westerloo
43.12-08 13-18 44.08-03 09-14 45. 03x20! en niet
03x25, want dan kan volgen: 04-09,18-22 en 21-26
met een dam voor zwart.
45…………
46.39x28
47.28x19
48.40-35

15x33
19-23
17-22
22x31

49.44-39 31-36
50.42-37 21-27
51.32X21 16X27

-
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VAD-DDV

Kees Binnenkade
Bij Bert Roest ging de partij uit als een
nachtkaars, want nu 37.34-29 23x34 38.40x29
komt direct een einde aan de partij wegens
38.17-22
Het is wel zo dat zwart in diagramstand het
betere van het spel heeft, maar 34-30 is
toch verkieselijker boven het gespeelde 3429. Ook 34-29x30 levert wat problemen op
vanwege (17-21) 27-22 (21-27) 22-17 (27-32)
en zwart krijgt een mooi vooruitgeschoven
post.
Bert Roest
Jos Eggen
Vanuit nevenstaande stand bereikt wit toch
nog remise omdat zwart hier 40.12-18 speelt.
De remise gloort voor wit nu met de zet 41.
40-35 waarna een bekende manoeuvre in het
spel komt via: 41.06-11 42.25-20! 24x15 43.
35-30 23-29 44.33x24 11-17 45.36-31 04-09
46.39-33 21-26 47.28-23 26x39 48.23x03
Lastiger
van 40……
41.25-20
43.35-30
46.32x21
49.33-28

voor wit wordt het bij het spelen
04-09 i.p.v. het gespeelde 12-18:
(wederom) 24x15 42.40-35 15-20
13-18 44.39-34 21-26 45.27-22 18x27
23x43 47.30-25 26x17 48.25x03 43-49
19-24.

Roep Bhawanibhiek

Chris van Westerloo
Wit is in een lastige situatie terechtgekomen,maar krijgt toch wat hulp van zwart,want
zwart komt in deze stand met 39……… 26-31
40.37x17 11x31 Met nu de voortzetting 41.3227 23x21 en 42.33-29 24x42 4.48x17. Wel een
schijf achter voor wit, maar met compensatie
door het schijf op 17 nu voldoende voor remise.
Veel lastiger zou het voor wit zijn geweest
met de zet: 39. 20-25! Nu 35-30 en 33-29 is
wel wat aan de dure kant vanwege 26-31 Op
43-39 zou ook 26-31 komen. Ook al niet makkelijk.
Martin Kruijswijk

-

4 -

REIN-O-GRAM (30)

1.□□□□□□□□□
2.□□□□□□□□□
3.□□□□□□□
4.□□□□□□□□□□□□□
5.□□□□□□□□□
6.□□□□□□□□□
7.□□
8.□□□□□
9.□□□□□□□□□
10.□□□□□□
11.□□□□□□□□□

géén prozaïsch boek
tegenstelling

mooiste bierschenkster
hij leurt -open en bloot- met
een grafiet
bedorven hoeveelheid vis

voorspel
insect,vlug van begrip

vreemde minnaar
besef van lof
moeder,klein van stuk
kort klein kind zorgt voor
balans

12.□□□□□□□□□□□□□□

familiecompromis

De eerste letters van (de) juiste uitkomsten van één tot en met
twaalf vormen “moeilijkheden in het centrum van Mokum”.
Inzendingen worden uiterlijk drie weken na verschijning van deze
uitgave tegemoet gezien door:Rein Killop-Losekoot, Wijnruitstraat
11, 1314 HH Almere; e-mailadres: ilosekoot@gmail.com
Voor de geslaagde oplossers liggen twee boekenbonnen gereed voor
€ 7,50. Via loting toe te kennen.
Oplossing en prijswinnaars Rein-o-gram 29 uit DTT 229
1.stootkracht 2. aalmoes 3. laatste letter 4. opbeuren 5. normaal
6.regelmaat 7. eindeloos 8. morgenstond 9. indianenverhalen
10.stapelgek 11.eerder
Als gevraagde spelterm valt te lezen: salonremise.

-
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WEDSTRIJDVERSLAG DDV-DES LUNTEREN-3
1995 is het jaar dat wij als DDV voor het laatst uitkwamen in de
tweede klasse van de KNDB in de landelijke competitie. Nu met de
aanwas van nieuwe leden doet zich de mogelijkheid weer voor, zij het
dat het met de bezetting van het team iets anders is gelopen dan wij
ons voorgesteld hadden. Zo lieten de leden Roep Bhawanibhiek en Roed
Jhinkoe Rai het voor aanvang van de competitie alweer afweten. Een
tegenvaller, want het maakt de basis ineens voor 20% smaller en dienen direct al reservespelers te worden opgeroepen.
In deze eerste wedstrijd kwam daar nog bij dat Bert Roest voor deze
keer niet van de partij kon zijn en dan wordt het nog lastiger. Ook
de tegenstander kampte kennelijk met dit probleem, want ’s morgens
vroeg moest een 10e speler nog worden opgeroepen om mee te doen, want
anders had men met negen man naar Diemen gemoeten.
Deze tiende speler aan bord 10 was een jeugdlid waartegen Rudolph
Boshuizen als één van de DDV-invallers kwam te zitten. Het werd ook
direct al de eerste winstpartij aan DDV-kant, want ja de Haarlemmer
zet was bij de jeugdspeler nog niet doorgedrongen, terwijl Diemen
toch echt dichterbij Haarlem licht dan Lunteren.
Frits Stoelwinder was nummer twee die zijn partij al snel kon afsluiten, maar hier was remise de uitslag. Frits speelt veelal in een
tempo of hij de trein moet halen en liep in een lichte damcombinatie. Hij pakte dam weer af en de stand blijft gelijk. Maar toen was
er inmiddels al zoveel van het bord af, dat remise er wel dik in
zat. De einduitslag van 8-12 in het voordeel van Lunteren mag met de
voorsprong 3-1 wel enigszins als geflatteerd beschouwd worden. Weliswaar kreeg Milton Menso de winst toegeschoven via de klok, waarschijnlijk zou een remise meer voor de hand hebben gelegen, maar
Gerrit van der Werff en Amani Amisi hadden de partij zo in hun voordeel kunnen beslissen. Amisi miste een plakmogelijkheid met directe
winst en Gerrit van der Werff zag in het late eindspel over het
hoofd dat de enig speelbare zet winst of remise zou kunnen betekenen. Hij koos voor remise! Miro Alberto speelde een goede partij,
alleen op het beslissende moment raakte hij in de war en verloor
alsnog. Ridens, Nico en Siegfried behaalden een goede remise. Martin
had misschien wel remise verdiend, echter de klassieker was in tempi
al een hele tijd in zijn nadeel. Het nadeel werd ook zijn verlies.
De volledige uitslag:
1.Martin Kruijswijk
2.Milton Menso
3.Siegfried Parbhoe
4.Nico Kruijswijk
5.Amani Amisi
6.Gerrit van der Werff
7.Ridens Bolhuis
8.Miro Alberto
9.Frits Stoelwinder
10.Rudolph Boshuizen

9-11
-

J.Bos
E.Evers
M.Hendriksen
E.Jochemsen
Michel Hendriksen
J.Heij
J.Top
B.Cysouw
J.Cysouw
L.Peters

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

-
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DDV-DES Lunteren-3, partijfragmenten

Milton Menso
Milton won zijn partij op de klok, want in
het hoofd van de tegenstander zat nog iets
van 50 zetten halen. Het vijf om vijf
eindspel dat toen op het bord stond zou
waarschijnlijk in remise zijn geëindigd.
In nevenstaande stand krijgt Milton de
mogelijkheid om een schijf te winnen, maar
hij speelt iets te snel 31.17-22 waarop wit
eruit komt met 32.49-44 22x31 33.42-38 31x33
34.39x17 21x12 Beter is dus eerst: 31……13-19
32.39-33 en dan 17-22, waarop zwart een
schijf
wint.
U
ziet
vanzelf
al
dat
verdedigen met 47-41 en 41-36 niet kan.
E.Everts
Nico Kruijswijk

Nico werd in nevenstaande stand een mooie
gelegenheid geboden op de partij na wit’s
zet 47.35-30 winnend te gaan afsluiten met
de zet 47.28-33 want wat moet wit nu nog
spelen??
Gespeeld
werd
47.19-23?
eindigde in remise.

En

de

partij

E.Jochemsen

Gerrit v.d.Werff
Een volgend punt dat bleef liggen aan DDV
kant zit in de partij van Gerrit van der
Werff.
Wit kan alleen 56. 28-22 nog spelen.
En zwart kan het nu dus uitmaken.
Ik ga het niet verklappen. Gespeeld werd 56.
27-32?
Wie
het
niet
ziet
wordt
onmiddellijk
geschorst! Gerrit had een black out, dus hij
mag nog jaren lid blijven.
J.Heij

-
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DDV-DES Lunteren, partijfragmenten

Michel Hendriksen

Amani liet hier de winst liggen, nadat zwart
36…… 27-31 had gespeeld. Hij overzag de
plakkermogelijkheid
met
38.18-13
31x33
49.13x02
Hij zei het mij na de partij en kon zich wel
voor het hoofd slaan, mede omdat hij na 37.
37-32 gespeeld te hebben, de partij nog ging
verliezen door 37……14-19 38.26x37 19-23
39.18x29 24x31.

Amani Amisi
Miro Alberto
Miro had een prachtige positie opgebouwd en
heeft wit al bijna in de tang, want op wits
korte vleugel kan geen zet meer gespeeld
worden. Jammer genoeg gaat hij deze positie
zelf opbreken door nu 34.24-30 te gaan spelen. Later verloor Miro de partij nog. Eens
kijken wat er mogelijk is met handhaving van
de stand: b.v. 34………11-17 35.36-31 06-11
36.31-26 08-12 37.27-22 23-29 38.39-34 19-23
39.28x08
17x48
40.08x06
48x30
41.26-21
30x48en verliezen zal zwart zeker niet meer.
B.Cysouw
J.Bos
Martin maakte met zijn zet 38. 39-34 positioneel een blunder. Even een onoplettendheid,
want zelf won hij op dezelfde wijze ook wel
eens een partij via het bekende offer 38.
26-31 39.37x26 24-29 40.33x24 19x39 41.28x19
14x23.
Het alternatief en noodzakelijke is i.p.v.
39-34, 38.28-22 te spelen 08-12 39.36-31 0914 30.32-28 23x34 31.40x09 13x04 32.22x24
11-17.

Martin Kruijswijk

-
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ZAANSTREEK – DDV 1 29-09-2014
door Leo Rosendaal
Bibberen in Zaandam
De eerste wedstrijd van het seizoen. Vol goede moed en zelfvertrouwen
gingen we naar Zaandam toe om daar de strijd aan te gaan. In de auto van
Roep werd al druk gespeculeerd over het komende seizoen in de ereklasse en
de mogelijke kampioenskansen van DDV 1. Met Rob van W. als topaanwinst +
Roep B. die pas nog in Hoogeveen heeft laten zien wat hij allemaal kan +
routinier en alleskunner Herman van W. + Leo R. die langzaam maar zeker
weer naar een acceptabele vorm begint toe te groeien, werden de kansen hoog
ingeschat. Tegen dat clubje uit de Zaanstreek, sterke dammers hoor dat wel,
werden toch zeker geen grote problemen verwacht.
De wedstrijd begon toch wat stroef. Alleen Leo kwam makkelijker uit de
opening en leek goede winstkansen te hebben tegen Barbara Graas. Voor de
rest was er op de borden weinig sprake van Diemer voordeel, maar ach 5-3 is
ook genoeg. Maar hoe verder de avond vorderde hoe moeizamer het ging. Graas
besloot na half negen alleen nog maar prima zetten af te leveren. Dat
terwijl de Zaanstrekers op de andere borden de druk begonnen op te voeren.
Gelukkig bracht een onverwachte denkfout van Leo’s tegenstander Diemen op
voorsprong. Zou het dan toch gaan lukken ?
Maar ondertussen stonden Herman (na een mislukte omsingeling tegen Paul
Teer) en Roep (tegen de altijd degelijk en sterk spelende Wout Rijs) toch
wel duidelijk minder. Bovendien kreeg Rob maar bitter weinig grip op het
centrumspel van Peter Groot. Toen vervolgens Roep in een lastig eindspel
ook nog een bokkie schoot, zag het er somber uit voor DDV. Maar gelukkig
lieten Rob en Herman zich niet ontmoedigen en toonden zich in het vervolg
van de wedstrijd onverzettelijk. Beide wisten moeilijke standen om te
zetten in nadelige eindspelen, die vervolgens bekwaam naar remise werden
geschoven en een 4-4 eindstand opleverde.
Zo konden we toch nog opgewekt aan de terugreis beginnen, het kampioenschap
hebben we nog helemaal in eigen hand !!
Zaanstreek

DDV 1

1.

W. Rijs

-

R. Bhawanibhiek

2 – 0

2.

P. Teer

-

H.W. van Westerloo

1 – 1

3.

P. Groot

-

R. van Westerloo

1 – 1

4.

B. Graas

-

L. Rosendaal

0 – 2

Uitslag:

4 – 4
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Zaanstreek-DDV, partijfragmenten
Barbara Graas
Met de volgende zet 34……… 11-17 vergist Barbara Graas zich deerlijk en dan is Leo wel
zo, dat hij er de kippen bij is om een
schijf winst te boeken.
35. 27-22 18x27
36. 34-30 25x34
37. 40x09 03x14
38. 28-23 19x28
39. 33x31 +1
Er werd nog een aantal zetten doorgespeeld,
maar zwart kwam er niet meer aan te pas.
Leo Rosendaal
Rob van Westerloo
Bij Rob een remise, maar de zet die hij
hier speelde 46.09-14 was misschien toch
een mindere. Gelukkig werd dit opgeheven
vanwege de voortzetting van wit met 47.
36-31? Want o wee als wit hier 47.48-42
04-09 48.42-37 02-08 en 49.37-31 zou hebben laten volgen.
I.p.v. 46.09-14 is beter 46.02-07 47.4843 07-11 48.39-34 23-28 49. 36-31 17-22

P.Groot
--------------------------------------------------------------------

Damnieuws uit Noord Holland
Het aantal jubilarissen 40 jaar of langer lid van de KNDB neemt gelijk op met de vergrijzing van het ledenbestand van de KNDB in snel
tempo toe. Bij de wedstrijd DDV-2 – Purmerend-2 op maandag 20 oktober ontvingen drie leden van Purmerend de onderscheiding 40 jaar
lidmaatschap KNDB. Jan Hania, Frans Kroese en Piet Kuijper werden
door de penningmeester van de PNHDB in het zonnetje gezet.
Van Piet Kuijper hadden wij eigenlijk idee dat hij al wat langere
meeloopt, maar de aanvraag vermeldde toch 40 jaar. Bij navraag bij
Piet bleek dat inderdaad al een wat langere periode betreft, maar
hij was vanwege werkzaamheden er ook wel een poosje tussenuit en
hield zich in die periode meer bezig met de damproblematiek.
De wedstrijd DDV-3 – Andijk van 13 oktober kon vanwege ziekte chauffeur en vakantie van één van de deelnemers geen doorgang vinden. Ook
in dit team doen twee jubilarissen mee t.w. de heren Burgmeijer en
Laan. Ook zij zullen t.z.t. in Diemen worden gedecoreerd.

-
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Almere-2 – DDV-2
Nico Kruijswijk
In deze stand gaat wit de fout in door 48.
32-28 te spelen. Direct maakt Nico er gebruik van door dit te beantwoorden met
48.13-18 49.22x13 19x08 en de schijf op 17
komt op de tocht te staan.
Wit had hier eigenlijk 48.41-37 met de dreiging 17-11 moeten spelen. 48.13-18 49.22x13
19x08 50.37-31 en nu is schijf 17 wel verdedigbaar en is de winst voor zwart niet vanzelfsprekend meer.
R.Mathoera

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

Leen de Rooij, probleemrubriek
7213

7223

7230

Van Leen de Rooij een volgende serie van zes problemen ontvangen mede uit dank voor het trouw toezenden van DTT aan zijn adres.
In deze DTT de eerste drie van deze serie en ik vertel u alvast dat
het nog niet meevalt om dit eventjes op te lossen, maar daarom ook
wel weer een uitdaging.
Om u te helpen toon ik hieronder de motieven waar het op uit loopt.

-
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DDV-ers in de nationale competitie
M.Meijer
Uit de wedstrijd LDV-VAD,20-09-2014
18. ……… 07-11? Zwart gaat de problemen niet
uit de weg, want anders had hij nu wel gekozen voor 18. 24-29 19.23x34 en 27-32 en dat
ziet er toch al aardig gunstig uit.
Kennelijk verwachtte hij meer van het laten
vastlopen van wit, maar daar vergist hij
zich dan in: 19. 37-32 16-21 20.42-37 11-16
21.48-42 06-11 22.47-41 02-07 en nu moet wit
wel offeren: 23. 35-30 24x35 24. 40-34 maar
zwart moet nu ook weer wat 24. 20-24 25.2520 14x25 26.23x03 24-30 27.45-40 10-14
Herman van Westerloo
28. 03x20 15x24 29. 34-29 13-19 30.29x20 25x14 en nu heeft zwart
toch zo’n mooie stand niet meer en wit gaat toeslaan: 31.28-23 19x28
32x23 32.08-13 33.33-28 22x33 34.31x22 17x19 26x06. Met nog wat zetten gespeeld te hebben moet zwart opgeven.
Fr.van der Velde
Uit de wedstrijd VAD-Hofstaddammers 4-10-‘14
Rob won deze partij uiteindelijk vrij makkelijk, maar het had nog wat sneller gekund:
36……… 19-23? Beter is 18-23!
37.40-34? En met deze zet duurt het toch nog
wel even alvorens de winst binnen is. Aardiger voor wit is nu 7. 49-44 omdat zwart dan
geen goede zet meer voor handen heeft:
Op 16-21 volgt: 31-27 (11-16) 43-39
Op 18-22 volgt: 32-28 en 42-38
Op 13-19 volgt 40-34
Rob van Westerloo
H.Simons
Een klein foutje van zwart met de zet 48.2429? Waarop 49 39-33 volgt en zwart kan nu
niet verder met 29-34 vanwege 43-39,16-11 en
31-27.
Dus volgt 49.22-28 50.33x11 12-17 51.11x22
18x36.
Maar nu heeft wit toch wel wat voordeel voor
het eindspel. Maar ja het was het elfde punt
voor de wedstrijd met winst voor VAD.

Chr.van Westerloo

-
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DDV-ers in de nationale competitie
R.Evers
Uit de wedstrijd ADG-DEZ laren 4-10-2014
Leo heeft als laatste zet gespeeld 19.37-31
en zwart blijkt ineens een probleem te
hebben: 19. 17-22 (op 12-18) volgt: 31x22
(18x27) 26-21 (17x26) 35-30 (24x35) 29-24
(20x29) 34x01
20.28x17 12x21 (op 11x22 (26-21)+ 1 voor wit
21.31x22 14-19 22. 26x17 13-18? 23. 22x13
11x22 24.13-09 04x13 25.34-30 25x23 26.33-28
23x32 27.38x09 winst voor wit.
Leo Rosendaal
--------------------------------------------------------------------

Memorabilé curiosa Lent 2014
Vier dagen zwoegen achter een bord, daar waren we met vier DDV’ers
mee bezig van 21 t/m 24 oktober in Lent aan het 55 +/- toernooi. Er
vallen leuke dingen op in de volgorde van de ‘Diemernaren’. Zo was
de eindstand van de spelers onallerdaags. De volgende scores zijn
behaald: 1. Herman van Westerloo 8 punten 2. Gerrit van der Werff 7
punten 3. Martin Kruijswijk 6 punten 4. Bert Roest 5 punten.
Gerrit speelde in de 1e klasse en de andere heren in de hoofdklasse.
Wanneer je de partijen naspeelt, zie je meteen dat het met gemak 109-8-7 had kunnen zijn.
Het was een ouwelullentoernooi, dat weten we. Edoch de 1e klasse was
een stuk belegener dan de hoofdklasse. De gemiddelde leeftijd in de
1e klasse met 24 deelnemers was 73 jaar (!) en de jongste was Kees
Osté met zijn 60 jaar. De oudste
was 82 jaar. Het klassieke spel
was veruit favoriet en dat hoort bij die generatie. Je ziet het ook
aan de echte Hollandse namen: a. Dick 3 x; b. Wim 3 x; c. Gerrit 3 x
(waaronder onze Gerrit); d. Arie 2 x; e. Ton 2 x en dan nog
enkelingen die Jaap, Jan en Kees heten. Hollandser kan het niet. De
gemiddelde rating in de 1e klasse was 850.
Nee, dan de Hoofdklasse met 28 deelnemers. Een stuk jonger met een
gemiddelde van 62 jaar. De winnaar van de vorige 2 jaren – dit jaar
‘maar’4e – was Andrew Tjon a Ong 52 jr. en de oudste onze Herman van
Westerloo, die slechts 71 was en dus jonger dan het gemiddelde van
de 1e klasse. Je begrijpt meteen, dat de namen een stuk moderner
zijn. Er waren maar 3 namen die 2 keer op het scorebord voorkwamen:
Martin en Bert uit Diemen en Joop. Vervolgens namen als Andrew,
Soender, Juri, Sammy en Randy. Twee onblanken hadden ook wat met
elkaar: Soender Kalpoe en Sammy Amusah. Ze speelden tegen elkaar en
zaten steeds naast of schuin tegenover elkaar. Ze eindigden beiden
met 5 punten en in de stand stond Bert Roest er netjes tussen. De
gemiddelde rating was 1100, pittig hoger dan de vorige jaren.
Bert Roest
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Klinkende overwinning in nationale competitie
In de 2e wedstrijd in de 2e klasse van de nationale damcompetitie
heeft het tiental van DDV gewonnen van Zenderstad uit IJsselstein.
Heel geconcentreerd op deze fantastisch zonnige zaterdag, 18 oktober, werd het 12-8 voor Diemen. Er zat zelfs een dikkere overwinning in. Terwijl de ratings van Zenderstad gemiddeld een stuk hoger
lagen dan DDV. Na 1,5 uur spelen was op geen enkel bord schijfverlies geleden. Daarna ging het binnen een heftig half uur wel los.
Machtig mooi dat Frits Stoelwinder op het 10e bord rustig zijn zetten
deed en dat werd kort er na beloond. Een 2 om 4 en dam als gevolg
was de 1e winst voor Diemen. Ondertussen blunderde Bert Roest op het
1e bord in een strategisch gewonnen stand tegen A. Ramirez. De mogelijke remise in het eindspel was hem ook niet gegund: 0-2
Martin Kruijswijk zette in een klassieke stelling Rene Nurmohamed op
diens korte vleugel vast en je kon wachten op een verwoestende combinatie. Die dan ook niet uitbleef. Broer Nico Kruijswijk profiteerde van een verkeerde afruil van G.Bakker en toen was het meteen gedaan met deze sterke speler. Siegfried Parbhoe maakte het zichzelf
moeilijk in het gevorderde middenspel tegen Peter v.d. Tol. Door een
blunder was het uit voor Siegfried.
Miro Alberto was op en top geconcentreerd bezig, zo zei hij. De toch
zeker hoger ingeschaalde T. van Londen kon weinig uitrichten: een
knappe remise.
Deze verwikkelingen speelde zich allemaal dus af in een half uur. De
stand was tot dan positief voor Diemen: 7-5. Jammer genoeg kon Henk
Heersping het tegen Bihari niet bolwerken. Een diepe combinatie naar
dam was hem teveel, ondanks 3 schijven voorsprong op Bihari. DDV
kwam weer op voorsprong door een fenomenale winst van Ridens Bolhuis
op de op papier veel sterkere A. Koster. Schijfvoordeel verkreeg Ridens door deze bij zijn tegenstander af te dwingen. Het eindspel
maakte hij bekwaam af. Bijna had Milton Menso hij de sterkste speler
van Zenderstad, de Graaff in de knip. De dam van Milton – ten koste
van schijf achterstand – kon hij nét niet in winst omzetten. Tot
slot Ricardo Bona. Die legde de zweep er over bij R. de Meij. Net
als bij Martin sloot hij zijn tegenstander op de korte vleugel op.
Het was wachten op een geschikt moment om toe te slaan. En dat deed
hij ook verwoestend!
Uitslagen Zenderstad – DDV: 8-12
1. A. Ramirez
– Bert Roest
2. R.Nurmohamed - Martin Kruijswijk
3. R. de Graaff – Milton Menso
4. P. v.d. Tol
– Siegfried Parbhoe
5. R. de Meij
– Ricardo Bona
6. G. Bakker
– Nico Kruijswijk
7. A. Koster
– Ridens Bolhuis
8. T. v. Londen – Miro Alberto
9. K. Bihari
– Henk Heersping
10. H. Verhoeven – Frits Stoelwinder

2-0
0-2
1-1
2-0
0-2
0-2
0-2
1-1
2-0
0-2
Bert Roest

-
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Zenderstad-DDV, partijfragmenten
Bert Roest
Wit heeft bijna geen goede voortzetting meer
voor handen. Op nu 29.03-09 resteert alleen
30.43-39 07-12 en wit moet gaan offeren.
Maar zwart speelde 29. 10-14 ??
Ja en nu kan wit zich op gunstige wijze bevrijden via 30. 33-29 23x34 31. 22-17 11x33
32.38x18. met schijfwinst voor wit.
Bert wil daarna met 03-09 weer gelijk proberen te komen, maar nu is 19-24 eigenlijk beter.

A.Ramirez
Ricardo Bona
In het eerste diagram
wordt
13.32-27
gespeeld en had Ricardo
een schijf winst kunnen
boeken
via:13.
23-28 14.33x22 18-23
15.29x18
20x29
16.
34x23 19x17 17.37-31
26x37 18.41x32 13x31
19.36x27
25x34
20.
39x30 + 1 voor wart.
R.de Meij

In het tweede diagram maakt Ricardo na 33. 43-38 definitief een einde aan de partij: 33. 18-22 34.27x07 02x11 35.29x18 20x29 36.34x23
19x37 37.31x42 25x32 wit geeft op!
Henk Heersping
spelverloop: 30………………. 18-22 31. 31-27 13x22
wit ziet en neemt de damcombinatie: 32.26-21
17x26 33.36-31 26x28 34.39-33 28x30 35.35x04
12-18 36.40-34 29x40 37.45x34.
Bij goed spel van zwart zal de dam niet winnend zijn. Zwart speelde 37. 20-24? 38.38-33
14-20 39.24-29 23x34 40.33-28 22x33 met winst
voor wit.
Veel beter is: 37. 07-11 hiermee de vangstelling 22-28, 11-17 in stelling brengend.
Op 38. 38-33 volgt 22-28 en 14-19.
K.Bihari
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De kampioen bedwongen
Het was een bijzondere avond op maandag 20 oktober 2014. Voorzitter
van de DDV en Provinciaal bestuurslid Martin Kruijswijk reikte de
beker aan het viertal van Purmerend uit i.v.m. hun kampioenschap in
de Hoofdklasse van het vorig seizoen. Het team was in Diemen op bezoek i.v.m. de wedstrijd in de Hoofdklasse van Noord-Holland dit
seizoen. Martin speldde bovendien bij 3 dammers een speldje op
i.v.m. hun 40-jarig damjubileum in de provincie. Daarmee is het verhaal nog niet helemaal verteld. Een dikke nederlaag van DDV 2 lag in
het verschiet. Zij kampioen vorig jaar en wij gepromoveerd van een
klasse lager naar de Hoofdklasse. Dat werd nog eens versterkt door
een vrij snel verlies van Bert Roest op bord 1. Hij had een afwikkeling met een plakker voorbereid, maar die bleek verkeerd te zijn.
De enige troost was, dat zijn tegenstander – Pieter Kuijper – een
veel hogere rating heeft. Wat schetst onze verbazing. Ridens Bolhuis
speelde een puike partij tegen de sterke Cees Schilder, die een
maatje te groot zou zijn. Daar trok Ridens zich niks van aan. Hij
sloot Cees op diens lange vleugel op. Uit die penibele situatie redden kon die zich een beetje redden, maar dat kostte zoveel tijd, dat
zijn vlag viel. De stand was weer gelijk.
Ondertussen had Nico Kruijswijk tegen Jan Hania (ook hogere rating)
een winnende stand op het bord neergezet. Een puik eindspel zou in
winst voor Nico eindigen, maar hij gaf remise. Hij zag een winnende
finesse over het hoofd. Wel mooi remise, maar o, o, o, o wat een teleurstelling voor Nico. Milton Menso deed het tegen Frans Kroese ook
voortreffelijk. Hij haalde een dam ten kostte van een extra schijf.
Het lukte Menso helaas niet die dam uit te buiten. Daarom werd tot
remise besloten. De conclusie is wél, dat DDV 2 een prachtige wedstrijd speelde tegen de sterke Purmerenders.
Piet Kuijper
Na 25. 18-22 vervolgt wit met 26.25-20?
Beter is 26. 39-33 08-12 27.47-42 12-18
28.50-44 14-20 29.25x14 09x20 30. 33-29
25x34 31.32-27 22x33 32.38x40.
Spelverloop: 26. 22x44 27.20x18 44-49 28.1812 19-24? Beter is 17-22 29.12x21 24-30
30.35x24 49-35 31.43-39 Beter is: 31. 38-33
35x19 32.33-28 19-35 33.31-27 11-16 34.36-31
08-12 35.50-44 35x3 36.32x43
Na schijfverlies verliest wit de partij.
Bert Roest
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DDV-2 – Purmerend-2
Ridens Bolhuis
Ridens won deze partij en dat is aan deze stand
al een beetje af te lezen, want wit heeft niet
vel bewegingsruimte op zijn lange vleugel. Zwart
is ook nog aan zet en kiest nu eigenlijk nog voor
de moeilijkste weg met 41.13-19 42.40-35 20-25 en
wit wil het dan nog wel proberen met 43.39-34 Het
is te duur en vandaar het verlies.
I.p.v.41.13-19 is 30-35 beter. 42.40-34 20-25
4.33-28 13-19 44.28-22 19-23 en u ziet waar het
op gaat aankomen.
Kees Schilder
DDV-2 – P’rend-2
1.Bert Roest
2.Milton Menso
3.Nico Kruijswijk
4.Ridens Bolhuis

–
–
–
-

P.Kuijper
F.Kroese
J.Hania
C.Schilder

4-4
0-2
1-1
1-1
2-0

Ledenlijst DDV, per 1 november 2014
1.I.M.Alberto
Tugelaweg 80d
1091 VN Amsterdam
770.75.07
2.A.Amisi
Papendrechtstr.47
1106 BM Amsterdam 06-84.96.9145
3.L.Bakker
Geerdinkhof 161
1103 PV A’dam Z.O.06-22.24.8336
4.R.Bhawanibhiek Insulindeweg 37a
1091 PA A’dam
06-14.87.1480
5.R.Bolhuis
Anjeliersstraat 352 1015 NL Amsterdam
625.27.01
6.R.C.Bona
Maarssenhof 294
1106 PE Diemen
06-8611.99.28
7.R.Boshuizen
Harmoniehof 38 hs.
1071 TD Amsterdam
679.93.13
8.J.J.Eekelschot De Zon 28
1188 GH Amstelveen
641.49.18
9.G.Gase
Turnerstraat 12-2
1076 VD Amsterdam
770.32.47
10.N.Hammani
Vinc.van Goghstr.7a 1072 KG Amsterdam
11.H.H.Heersping
De Bazelstraat 2
1222 RJ Hilversum 035-685.71.34
12.R.Jhinkoe-Rai
Spakenburgstraat 41 1107 WN Amsterdam
697.08.57
13.K.Kalidin
A.Camuslaan 26
1102 WH A’dam Z.O.06-22.87.5548
14.L.J.Korff
Moerdijkstraat 31/1 1079 XL Amsterdam
646.36.77
15.M.Kruijswijk
G.Stresemannstr.30
1111 KL Diemen
402.07.72
16.N.Kruijswijk
Julianaplants. 262
1111 XZ Diemen
699.32.35
17.B.van der Leije Rode Kruislaan 379
1111 NN Diemen
18.M.Menso
Geldershoof 62
1103 BG A’dam Z.O.06-85.13.7604
19.J.van der Meulen3e Oosterparkstr.296 1092 SB Amsterdam
676.71.99
20.S.Parbhoe
Pr.Christinalaan 66A 1421 BM Uithoorn 06-14.30.6674
21.R.Ramkisoen
Admiraliteitsstr.25 1018 KP Amsterdam 06-81.16.8915
22.B.Roest
Van Galenstraat 34
1403 TS Bussum
035-693.36.94
23.L.Rosendaal
T.Asserlaan 412
1111 KC Diemen
690.20.24
24.F.Stoelwinder
Meerkoet 249
1113 EB Diemen
698.02.83
25.A.van Tulder
N.Beetsstraat 108’’’ 1054 XT Amsterdam
412.48.00
26.G.J.v.d.Werff
B.Bickerstraat 53
1111 CA Diemen
699.40.90
27.C.van Westerloo Wervershoofstr.6
1023 XH Amsterdam
632.47.46
28.H.W.v.Westerloo Sajetplein 20
1091 DJ Amsterdam
694.20.07
29.R.van Westerloo Hoekschewaardweg 248 1025 PD Amsterdam 06-11.20.5885

