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43e JAARGANG NUMMER 6
Dit nummer van DTT opent met het in oktober gehouden seniorentoernooi PLUSMINS 55 in Lent. Martin Kruijswijk, Bert Roest en Herman
van Westerloo kwamen uit in groep A en Gerrit van der Werff in groep
B. Dit jaar een zwaardere bezetting in deelname, dus kwamen voormalige A groepers uit in groep B. Al met al toch redelijke resultaten
van de DDV-ers, al stond er dit keer geen DDV-er op het podium. Vorig jaar was dat vanuit groep B nog Bert Roest en eerder won Herman
van Westerloo het toernooi via groep A.
Voor het overige in deze DTT uiteraard de wedstrijdverslagen van onze vier teams, waarvan het eerste team op zaterdag het niet makkelijk heeft. De drie kwartetten in de PNHDB competitie doen het goed
tot redelijk goed.

Zoals altijd weer wat probleemwerk met weer een drietal van
Leen de Rooij.
ALLEN PRETTIGE FEESTDAGEN EN GOEDE JAARWISSELING GEWENST!!!

IN DIT NUMMER O.A.
Dam- en verenigingsnieuws
Rein-o-gram (31)
46-5, probleemrubriek
Leen de Rooij, probleemrubriek
Stand en uitslagen onderlinge competitie
Wedstrijdverslagen DDV-teams
redactie
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Het 55 plusminustoernooi Lent 2014, door Stef
Migchelbrink, toernooiorganisator
Het plusminus 55 toernooi van 2014 was ook dit jaar weer een
goed bezet toernooi met vele bekende gezichten van vorige
jaren.
Na de eerste twee ronden was er in beide groepen een verrassende
koploper met de volle winst uit beide partijen. In groep A was dat
Gerard Boogaars en in groep B was die eer weggelegd voor Ton Holla.
Beide zijn spelers uit Lent en omstreken. In beide groepen
veranderde de stand na de derde en vierde ronde volledig. In groep B
voegden Hans Luchies en Kees Maliepaard zich in de derde ronde bij
de koploper en een ronde later kwam Kees Maliepaard alleen aan kop
om deze positie tot en met het einde van het toernooi niet meer af
te staan. Met scherp spel won hij al zijn partijen en met een
geweldige score van 13 uit 7 partijen werd hij afgetekend eerste.
Lauw Dingemans, tot aan de laatste ronde nog op 2 punten de
achtervolger van Maliepaard, verloor in de laatste ronde nog van
Hans Luchies die zich daarmee verzekerde van de tweede plaats. De
derde plaats was ondanks zijn onfortuinlijke verliespartij in de
laatste ronde toch nog weggelegd voor Lauw Dingemans.
In groep A was er in de tweede ronde het verrassende verlies van de
winnaar van vorig jaar, Andrew Tjon A Ong, die zijn meerdere moest
erkennen in Derk Kleinrensink. Tjon A Ong kwam nog wel terug in het
Toernooi, maar moest ook in de vierde ronde nog alle zeilen
bijzetten om een punt te halen tegen Ton Berends. Er waren nog wel
wat meer verrassingen in deze groep. Nadat eerst Rene van Oosterhout
de volle winst pakte tegen Anton Schotanus, wist ook Stef
Migchelbrink in de vijfde ronde Schotanus met een kleine combinatie
te verschalken. Bij het ingaan van de laatste ronde was het in deze
groep erg spannend: drie koplopers met 9 punten en 3 achtervolgers
met 8 punten. Met de wedstrijden Arie Janssen van Doorn (9 punten) Andrew Tjon A Ong (8) en Derk Kleinrensink (9) - Anton Kosior (9) op
het programma werd het zowaar een zinderende finale. De partij
Kleinrensink - Kosior eindigde, wel na de nodige strijd, in remise.
In de partij Janssen van Doorn - Tjon A Ong waren aan het eind van
de partij de beste kansen voor eerstgenoemde. Arie nam zijn kansen
echter niet geheel waar, liep ergens achter, waarna Tjon A Jong nog
remise kon maken.
Er
eindigden
dus
drie
speler
met
10
punten
bovenaan.
De
weerstandspunten gaven vervolgens de doorslag. Daarbij bleek Janssen
van Doorn toch net 1 weerstandspunt meer te hebben dan Kosior en 5
meer dan Derk Kleinrensink. In die volgorde werden de prijzen in
deze groep dan ook uitgedeeld.
De prijzen voor de mooiste combinatie en/of forcing gingen naar Kees
Maliepaard, Joop Roedolph en Bert Verton.
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PLUSMINUS 55 Lent 2014
De nrs. 1,2,3 van beide groepen.
Er staat geen DDV-er tussen,
terwijl wij toch met z’n
vieren deelnamen. In groep
A: Martin Kruijswijk, Bert
Roest en Herman van Westerloo en in groep B: Gerrit
van der Werff. (7 uit 7)
Vorig jaar stond daar Bert
Roest als winnaar van groep
B en al eens eerder stond
Herman daar als winnaar van
het toernooi.
Bert nu dus in groep A kwam
uit op 5 uit 7, Herman
scoorde 8 uit 7 en Martin 6
uit 7, maar daar had in de
laatste ronde een puntje bij
moeten komen, want hij gaf
te snel op en daar beginnen
we mee.
Martin Kruijswijk
Met de zet 32. 37-31 lokte wit de damzet uit
en Martin tuint er nog in ook met 32. 21-26
33. 29-24 19x28 34. 47-41 26x37 35. 41x03.
Vanwege de schrik gaf Martin meteen op, maar
het zal toch echt wel remise zijn via 35.1621 en dan b.v. A: 36. 25-20 14x25 37. 03x14
04-09 38.14x03 21-26 39.03x21 26x17 en het
eindspel is remise.
B: 36. 36-31 21-26 37.03x21 26x17 en ook dat
zal een remise opleveren.
Randy Horne

Dick Nijman

Gerrit ontmoette in de eerste ronde Dick Nijman en hij mocht direct het genoegen van een
overwinning smaken. In nevenstaande stand
heeft zwart nog maar weinig in te brengen.
Gespeeld werd 18-22 met direct een één om
twee. 24-29(wegens 38-33) 24-30(vanwege dezelfde reden) en 21-26(wegens 35-30) zijn
niet speelbaar. Wat rest is 18-23, maar ook
dan komt zwart op schijfverlies via 31-26, 631 en 31-27.
Gerrit v.d. Werff
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Plusminus 55 Lent
1e ronde
In de eerste ronde van groep A was er voor Herman van Westerloo een
klokverlies tegen Andrew Tjon A Ong. Slechts één zet tekort in een
straal remisestand.
Bert Roest behaalde een remise in een partij waarin de tegenstander
met veel ruiltjes ook niet uit bleek te zijn op meer.
Alleen Martin Kruijswijk had wel iets beter op moeten letten in onderstaande stand:
Martin Kruijswijk
Gespeeld werd 40.03-09? En de partij liep
uit op remise!
Maar 40. 17-21 41.26x17 23-28 42.33x22 18x36
biedt toch meer mogelijkheden tot een mogelijk winnend eindspel.
Mogelijk vervolg: 43.17-12 06-11 44.34-29
24x33 45.39x23 36-41 46.28-22 41-47 47.22-17
11x22 48.12-07 22-27 49.07-02
En dan moet wit nog maar remise zien te malen.

Jan Koerselman
2e ronde
Gerrit v.d.Werff
In een meer dan goede stand komt Gerrit
hier niet verder dan een remise en dat ging
als volgt: 37………… 24-30 38.35x24 22-28
39.32x14 veel te duur eigenlijk 21x41
40.36x47 26x48 41.24-20 48x30 42.47-41
15x24.
En dan nu een mogelijke winstgang:
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

…………
33-28
38x20
42-38
38-33
33-28
28x19
35x44

06-11
22x33
15x24
18-23
09-13
24-29
29x40
13x24

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

44-39
45-40
40-35
35x24
24-20
20-15
32-28
36x47

25-30
24-29
29-34
34x43
43-49
11-17
21x41
26x37

Ton Weenink
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PLUSMINS 55 LENT
Bert Roest
Een curieus moment na het gespeelde 31.07-12
door zwart. Wit zag het kennelijk niet want
de volgende zet is 32.34-29
Maar 32. 32-27 en 33. 33-28 met voor zwart
gedwongen 33. 08-12 geeft toch echt een
schijf winst voor wit.
De partij eindigde in remise.

Ton Berends
Soender Kalpoe
Met zijn laatste zet 33……… 10-15 laat zwart
kennelijk de dreiging na 34.48-42 maar even
voor wat deze is: 34.03-09 35. 33-29 24x33
38x18 met schijf- en later partijwinst voor
wit.
I.p.v. 33…… 10-15 zou hier 33……03-08 gespeeld moeten worden 34. 48-42 en nu kan
zwart
zich
als volgt
redden: 34.13-18
35.22x13 25-30 36.34x25 21-27 37.32x21 23x34
38.13-09 26x17 39.09-03 34-39 40.03x26 39x50
41.33-29 24x33 42.42-38 33x31 43.26x05.
Herman van Westerloo

Peter Moraal
Deze partij werd door Martin in een gelijkwaardig eindspel gewonnen omdat zwart een
heel voor de hand liggende zet speelde, maar
er volgde wel een eenvoudig te halen dam
voor wit.
Eerder in de partij had Martin in nevenstaande stand al een schijf voor kunnen komen. Eenvoudigweg door nu 19. 35-30 24x35
20.29-24 20x29 34x12 te spelen. 21. 04-09
22.12-07 08-12 23.07x18 13x22 24.27x18 en
deze schijf is goed verdedigbaar, dus plus 1
voor wit.
Martin Kruijswijk

-
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PLUSMINUS 55 Lent
3e ronde

Martin Kruijswijk, rechtsachter tegen Geert Boogaards
In een partij met remise als uitslag

Herman van Westerloo
42.33-28? 27-32
43.28-23 32x41
En zo is de winst snel binnen voor zwart.
Een andere variant: 42.47-42 (nu 27-31 en
18-22 gaat niet op wegens 33-29 en 24-19)
42………………
43.33-28
44.28-23
45.23x12
46.24x13
47.42-38

12-17
07-11
17-21
14-19
09x07
11-16

48.37-32
49.15x04
50.04x31
51.29-23
52.25-20
Remise.

04-10
07-12
26x28
28x19

Ab Steenbergen
Gerrit speelde remise tegen
remise tegen Leo Vlerken

Gerrit

Klompenhouwer

en

Bert

Roest
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PLUSMINUS 55 LENT
4e ronde:
Herman van Westerloo
Een clubgenoot ontmoeten kan natuurlijk ook
in zo’n toernooi waar je bij elkaar in de
groep zit.
In een oogopslag ziet u direct al dat Martin
het moeilijk heeft. Het wordt er niet beter
op na 42.11-17 bij de volgende voortzetting:
43. 34-30? 11-17 44.45-40 24-29 45. 33x24
20x29 en na nog wat gespratel geeft wit op.
Bij nader inzien staat wit inderdaad heel
slecht, want ook bij 42.11-17 43.35-30 24x35
44. 33-29 13-18 45.28-22 enz. is er haast
geen redden meer aan.
Martin Kruijswijk
Gerrit van der Werff had een rustig partijtje tegen Lauw Dingemans
met remise als uitslag.
Bert Roest had last van een combinatiespook en verloor na een vier
om vier naar dam.
Bert Roest

Na 22.13-19? Volgt 23.37-31 26x28 24. 27-21
16x27 25.38-32 28x37 26 42x04

5e ronde

Bert Roest

H.Doomernik
In deze partij enige damblindheid van beide
kanten. Bert denkt remise te kunnen maken met
43……….14-20? 44. 25x14 03-09 45. 14x03 12-17!
46.03x21 16x29 en zwart kan nog net remise
maken.
Maar hoe zo 46. 03x21? Als 03x34 gewoon winst
is voor wit!

J.Geurts
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PLUSMINUS 55 LENT
René Oosterhout
Voor Herman liep het in deze partij nog net
goed af na zijn zet 52.34-30? Waar 29-24 beter
is.
Gelukkig dat zwart nu 52. 15-20 speelt. 53.3024 28-33 54.24x15 33x42 55.29-24 42-47 56.2420 14-19 57.20-14 19x10 58.15x04 47-33
59.04x18 22x13 60.31x11 33x06 remise.
I.p.v. 52.15-20 is 52.14-19 veel lastiger voor
wit. Op. 53. 29-24 volgt 19-23 en op 29-23
volgt 28-32, waarna na dam halen 17-21 een rol
gaat spelen in combinatief opzicht.
Herman van Westerloo
In deze ronde speelde Gerrit van der Werff tegen Gerrit van der
Steeg, een oude bekende van voorheen DCA-Amstelveen en tegenwoordig
Kunst & Genoegen De Kwakel. Het werd een heel korte partij waarin
Gerrit van der Werff de keuze had tussen twee combinaties, waarvan
één de bomzet inhield. Hij koos voor de andere combinatie en van der
Steeg gaf direct op. Martin speelde remise tegen Bert Verton
6e ronde
Gerrit van der Werff
In deze toch echt goede stand voor zwart
blundert Gerrit door nu 37.27-31 te spelen.
Daarmee ziet hij de plakker 38.29-23 over het
hoofd en de partij is direct verloren voor
zwart.
Te beginnen met de zet 14-19 i.p.v. 27-31 zou
zwart heel goede zaken hebben kunnen doen.
Bert Roest
Cees Maliepaard
Met de zet 50. 32-28? Loopt de stand uit op
remise: 50.14-19 51.37-32 17-21 52.31-26 1823 53.29x18 19-24 54.26x17 11x31
Maar winst voor wit is: 50.33-28 17-22
51.28x17 11x22 52.29-24 16-21 53.27x16 14-19
54.24x13 18x09.

Ab Steenbergen
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PLUSMINUS 55 LENT
D.Kleinrensink

Herman van Westerloo

Een verliespartij voor Herman vanwege een
iets te opportunistische kijk. 38. 35-30?
24x35 39.33-29 19-24 40.29x18 24-29 (11-17
is mogelijk iets beter) 41.34x23 25-30
42.22-17 11x22 43.18x27 35-40. Wit komt op
dam,
dat
met
schijfverlies
en
later
partijverlies voor zwart nog wel wordt
afgenomen.
Vanuit diagramstand is de volgende variant
een mogelijkheid: 38.34-30 25x34 39.39x30
08-12 40.36-31 12-18 41.31-27 23-29 42.32-28
18-23 en dan zou het volgende kunnen: 43.3731 23x21 44.30-25 26x37 45.22-18 13x22
46.25-20 24x15 47.33x04 22-28 48.04-36 28-33

49.38x29 37-42 50.43-38 42x24 51.36-13 24-29 52.13-18 29-33 53.18-01
Remise.
Martin speelde deze ronde remise tegen J. Brouns.
7e ronde
Bert Roest
Met de zet 43. 27-32 doet zwart min of meer
zichzelf de das om: 44. 24-19 14x23 45.33-28
22x33 46.43-38 33x42 47.48x19 16-21 48.19-14
08-13
49.25-20
15x24
50.14-10
en
het
eindspel ging verloren voor zwart.
Alternatief: 43. 18-23 44.40-34 16-21 45.4338 08-13 46.24-20 15x24 47.31-26 12-17
48.48-42 14-20 49.25x14 23-28 50.14-10 28x30
En dit geeft een wat gunstiger beeld voor
zwart.
Henk Kleinrensink

Gerrit van der Werff kwam in de
opening al een schijf achter en
Herman van Westerloo had het op te
nemen tegen R. van Zelst met remise
als resultaat. Martin verloor(zie
pagina 2)

Toernooiwinnaar werd Arie Jansen van Doorn met 10 uit 7 en winnaar
van groep B werd Cees Maliepaard met 13 uit 7.

-
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Wedstrijdverslag DDV-1 –P’rend-1, maandag 27 oktober.
En voor de tweede maal achtereen was een team van Purmerend te
gast in Diemen. OP 20 oktober was dat Purmerend-2 met drie jubilarissen van 40 - of meer jaren lidmaatschap KNDB en nu zonder jubilarissen het eerste team. En wederom werd het evenals
op 20 oktober 4-4. Voor ons eerste team, het tweede gelijke
spel in de ereklasse NH, waarin eerder tegen Zaanstreek ook al
een gelijkspel genoteerd kon worden.
Ontbrekende speler aan DDV kant was Rob van Westerloo. Vanwege het
vereiste aantal te spelen partijen in de interne competitie werd
zijn plaats ingenomen door Martin Kruijswijk.
Voor Martin een oude bekende achter het bord nl. Bart van Geel,
waartegen hij al in 1979 speelde, toen Bart nog hoog en breed lid
was van damvereniging Amsterdam-noord (DVN)
Evenals in 1979 tekenden zij voor de remise en dat werd het dus ook.
Gezien de stand in de wedstrijd lag dat ook wel voor de hand, want
Herman van Westerloo had tegenstander Jan Bakels al op de knieen gekregen. Leo en Roep verkeerden al in remise-achtige standen, dus het
kon allemaal wel.
Toch nog onverwacht verloor Roep het eindspel, terwijl hij eerder
toch best op remise af had kunnen koersen. Maar ja, wie het onderste
uit de kan wil, enz. Leo, tegen good old Sijmen Hansen, kwam inderdaad op remise uit en mede daarmee eindigde de wedstrijd in 4-4

DDV-1 – Purmerend’66-1
1.Roep Bhawanibhiek
2.Herman van Westerloo
3.Martin Kruijswijk
4.Leo Rosendaal

4-4
–
-

Ramon Sakidin
Jan Bakels
Bart van Geel
Sijmen Hansen

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

Herman van Westerloo
Een slimme uitlokking van Herman door nu
28.18-23 te spelen. 29.27-22 zou eigenlijk
gespeeld moeten worden, maar argeloos speelde wit 29.37-32 en Herman maakt er mooi een
einde aan: 29. 24-29 30.33x24 13-18
31.24x22 06-11 32.28x19 12-17 33.35x24 17x46
34. 19-13 46-19 en wit geeft op.

Jan Bakels
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DDV-1 - Purmerend-1
Leo Rosendaal
Na de voortzetting 30. 22-27 31. 32x21 26x17
liep de partij uit op remise.
Heel direct is de zet 30……. 23-28 31.32x23
19x28 hiermede wordt de druk op wits lange
vleugel opgevoerd. 31.44-40 28-32 32.38x27
22x31 34.43-38 18-22 35.38-32 22-27 36.32x21
26x17 nu dan wel een terugtrekking, maar
deze schijf komt weer terug: 37.48-42 17-21
38.40-35 21-26 39.33-29 31-37 40. 42x31
26x37.
Een overwinning voor zwart gloort!
Sijmen Hansen

Ramon Sakidin
Roep wil het onderste uit de kan en krijgt
het lid op zijn neus. Vanuit deze vijf om
vijf wint Ramon Sakidin als volgt: 37……13-18
38.34-29 11-17 39.37-32 17-21 40.32-28 21-26
41.49-43 03-08 42.43-38 08-12 43.28-23 18-22
44.29-24 22-27 45.24-20 26-31 46.23-19 31-37
47.20-15 27-31 48.36x27 37-41 49.19-14 41-47
50.14-10 47x50 51.10-05 50-06 52.05-14 35-40
53.14-03 12-18 54.03-14 40-45 55.14-41 45-50
56.27-21 06-01 57.41-37 50-28 verlies wit!
En nu hoe het ook kan:
37……
13-18 38.34-29 11-17 39.37-32 17-21
40.32-28 21-26 41.29-24 03-08 42.24-20 08-12
Roep Bhawanibhiek
43.49-43 12-17 44.43-38 18-22 45.28-23 22-27
46.23-19 26-31 47.19-13 31-37 48.20-15 27-31
49.36x27 37-41 50.13-08 41-47 51.08-03
-------------------------------------------------------------------Oplossing Rein-o-gram nummer 30

1. dichtboek 2.antithese 3.misstap 4.potloodventer 5.rotooitje
6. ouverture 7.bij 8.lover 9.eergevoel 10.minima (of maatje)
11.evenwicht 12.nevenschikking.
John Eekelschot is ditmaal de enige inzender en kan een boekenbon
van vijf euro tegemoet zien.

Rein.
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Rein-o-gram(31)

1.□□□□
2.□□□□ □□□□
3.□□□□□□□□□□
4.□□□□□□□□□□□□□□
5.□□□□□□□□□□
6.□□□□□
7.□□□□□□
8.□□□□□□□□□□
9.□□□□□□□□□□□
10.□□□ □□□
11.□□□□□□□□□□□
12.□□□□□
13.□□□□□□□□ □□□□□
14.□□□□□□□□□
15.□□□□□□□□□□□
16.□□□□□

verwachtingsvol worden
inzendingen 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
van € 7,50 gereed, via
loting toe te kennen.
oplossing Rein-o-gram 30
op pagina 10

<<<<<<<
1.roest (4)
2.zelfs hiervoor wordt soms (ruim) gemist (4,4)
3.definitieve uitschakeling (10)
4.veldsport waarbij sprake is van drukzetten (14)
5.niet binnen beoefend (10)
6.wel aangeschoten,maar geen wild (5)
7.beste verdediging (6)
8.doelpunt op aarde (10)
9.is een slecht leidend arbiter (11)
10.brilstand (3-3)
11.niet te missen kans (11)
12.vroeger de kleur van het monster (5)
13.speler aan de galg (8,5)
14.hoekschop met curve richting doel (9)
15.slotakkoord (11)
16.gele of rode (5)
De eerste letter van (de juiste uitkomsten van één tot en met zestien
vormen de naam van een avontuurlijk, bevlogen, creatieve heerser over de
honderd velden(4,12)
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John Eekelschot winnaar 27ste Amstelcuptoernooi
door Henk Fokkink
Het zag er even naar uit dat het een verhaal van de tien
kaboutertjes zou gaan worden…. En toen waren er nog…… Waren er op 24
oktober 13 deelnemers, daarna volgden de mutaties elkaar snel op.
Allereerst kwam daar op maandag de melding over de ziekenhuisopname
van Gerrit van der Steeg, kort daarna gevolgd door een mailtje van
Martin dat zich nog twee clubgenoten hadden gemeld. Dus 14
deelnemers? Nee hoor, want op de speeldag zelf kwam de ziektemelding
van Henk Heersping en konden we weer terug naar de oorspronkelijke
indeling van 6 en 7. Bij het begin van het toernooi was Jamie er nog
niet, maar daar was rekening mee gehouden door hem een eerste vrije
ronde te geven. Bij de aanvang van de tweede ronde bleek na een
telefoontje dat Jamie niet fit van badminton thuis was gekomen en
niet zou komen. Dus moest in de B-groep worden teruggeschakeld naar
een zes-groep.
Na deze verwikkelingen kon verder ongestoord worden gespeeld. In de A-groep
nam John al snel het initiatief en zette Martin buiten spel om vervolgens
geen fout meer te maken. Siegfried kwam tegen twee van zijn clubgenoten
niet verder dan remise, zodat hij in de slotronde met twee punten
achterstand tegen John aantrad. Dat duel eindigde echter in remise,
waardoor John net als vorig jaar eerste werd in deze groep. Martin kwam met
7 punten naast Siegfried maar eindigde als tweede op basis van het aantal
zeges (3 tegen 2). Rudolf Boshuizen bleef beide DCA-ers voor en werd
vierde.
In de B-groep nam Ramon Ramkisoen na met remise te zijn gestart het heft in
handen en leek met alleen de partij tegen Kees de groepswinst voor het
grijpen te hebben. Maar Kees stak daar hardhandig een (damcombinatie)stokje
voor, waardoor Ridens Bolhuis – die zich knap herstelde van de nederlaag
tegen Ramon – met vier zeges uiteindelijk met de beker aan de haal ging.
De vraag wie van de groepswinnaars de Amstelcup zou krijgen was snel
beantwoord. In beide groepen werden evenveel partijen gespeeld. In de Agroep behaalden de eerste drie in totaal 23 punten, in de B-groep bleef dat
aantal op 20 steken. Daardoor kon John voor de tweede keer in de historie
van dit toernooi als winnaar worden gehuldigd. (In 1999 won hij de cup voor
de eerste keer.)

ES
1
2
3
4
5
6

R.
3
5
6
1
4
2

Naam
John Eekelschot
Martin Kruijswijk
Siegfried Parbhoe
Rudolf Boshuizen
Henk Fokkink
André Best

Club
DDV
DDV
DDV
DDV
DCA
DCA

E
X
0
1
0
0
0

K
2
X
1
0
0
0

P
1
1
X
1
0
0

B
2
2
1
X
1
0

F
2
2
2
1
X
0

B
2
2
2
2
2
X

Pt Opm.
9
7
3+
7
2+
4
3
0

ES R. Naam

Club B R S E L B Pt Opm.

1
2
3
4
5
6

DDV
DDV
DDV
DCA
DDV
DCA

3
1
6
5
4
2

Ridens Bolhuis
Ramon Ramkisoen
Frits Stoelwinder
KeesJan Evers
Bram v.d.Leye
Nico Bouland

X
2
0
0
0
0

0
X
1
2
0
0

2
1
X
1
1
0

2
0
1
x
1
2

2
2
1
1
x
0

2
2
2
0
2
X

8
7
5
4
4
2

1+/klas.
1+

-
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Leen de Rooij, probleemrubriek
7234

7235

7240

Allemaal nog niet zo eenvoudig, al is 7240 toch wel goed te doen,
mede waarschijnlijk omdat het een partijstand zou kunnen zijn, waarin 14-19 de laatst gespeelde zet is.
Oplossingen problemen van Leen de Rooij uit DTT 230
7213:33-29(24x42)47x38(keus)38-33(keus)46-41(36x47)44-40(47x29)32-28
(23x12)34x05(18x36)37-31(keus)5-23(keus 23x02 over 6 stukken.
7223:17-11(06x37)12-08(03x12)30-24(39x19)48x28(23x21)45x03(37x48)
26x08(48x26)03-14!26x20)25x05.
7230:29-24(30x19)39-34(15x24)48-42(37x48)26x37(48x18)46-41(36x47)
44-39(47x29)34x03(18x45)28-22(17x28)03x18)45x12(06x08)(07-11)
16x07(01x03)39-33.
--------------------------------------------------------------------

Purmerend smaldeel van het combinatieteam Zaanstreek/Purmerend op herhaling en belust op wraak
door Bert Roest

Zaterdag 1 november speelde het tiental van DDV tegen Purmerend/Zaanstreek in de nationale 2e klasse. P/Z wilde een revanche na
een resultaat beneden hun stand (4-4) van hun viertal tegen het 2e
team van DDV in de Provinciale competitie een paar weken er voor.
Dat lukte ten dele. Wel waren de vooruitzichten meteen prima. Binnen
10 minuten stond Bert Roest op een schijf achterstand door een leep
openingsslagzetje. Een uur later stond Miro Alberto verloren en
Frits Stoelwinder had het heel moeilijk. Toch gaven de Diemense dammers prima partij en verloren ‘slechts’ met 8-12. Schitterend was
de overwinning van Siegfried Parbhoe. Daarnaast waren er 6 remises
voor DDV.
Miro Alberto had op zijn lange vleugel onvoldoende materiaal. Voor
Kaj Kruijt was dat een goede gelegenheid door te breken en in het
eindspel ook nog eens een blunder van Miro af te straffen. Nico
Kruijswijk had tegen Bart van Geel een sterke positie opgebouwd en
kwam in het middenspel een schijf voor. Bart had compensatie en kon
daardoor nipt remise maken.

-
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vervolg DDV-Zaanstreek/P’rend
Gerrit van der Werff speelde een goede partij, maar zag in het eindspel
een slagzet (4 om 3 naar dam) van Schelten Betten over het hoofd. Het was
meteen uit een DDV stond 1-5 achter.
Ondertussen wist Frits Stoelwinder tegen Cees Staal zijn moeilijke positie ten goede te keren. Frits stond met een bovenmatig zware lange vleugel weggedrukt. Daar kwam hij wonderbaarlijk uit. Cees mocht met zijn
doorgebroken schijf geen dam halen. Het werd remise. Ondertussen was het
duel tussen onze Ricardo Bona tegen Frans Kroese een spannend tempospel.
De heren speelden het knap en remise was het gevolg. In een klassieke
partij streden Martin Kruijswijk en de sterke Pieter Kuijper tegen elkaar. Een dampartij op het scherpst van de snede. In het eindspel zat er
niet meer in: remise.
Ridens Bolhuis dreigde het tegen de senior van de dag Joop Geuke – voor
de wedstrijd geeerd voor zijn 60-jarig (!) lidmaatschap van de KNDB –
moeilijk te krijgen. Slim legde hij de gretige Joop, die 2 dammen wilde
én kon halen aan banden. Er gloorde zelfs een winst aan het firmament,
edoch Ridens was tevreden met remise. Milton Menso speelde op het 1e bord
tegen Jan Hania een partij met diverse gezichten. Milton leek voordeel te
verkrijgen, maar de remise was toch de juiste beslissing.
Siegfried Parbhoe sloot de veel hoger ingeschaalde Piet Smit op diens
korte vleugel op en ook de lange vleugel had Siegfried onder controle.
Piet wist er geen raad mee. Het kostte hem een schijf en later in het
eindspel de partij. Een fantastisch resultaat van Parbhoe.
Tot slot Bert Roest. Ondanks een schijf achterstand na een desastreuze
opening vocht hij zich naar een onduidelijk aflopend eindspel. Piet Bakelaar moest toch ook aan de bak. Hij koos de beste voortzettingen en
zette Bert klem en pakte de winst. Eindstand: 8-12
DDV – Purmerend/Zaanstreek combinatie

8-12

1. Milton Menso – Jan Hania
2. Martin Kruijswijk – Pieter Kuijper
3. Siegfried Parbhoe – Piet Smit
4. Bert Roest – Piet Bakelaar
5. Nico Kruijswijk – Bart van Geel
6. Ricardo Bona – Frans Kroese
7. Ridens Bolhuis – Joop Geuke
8. Gerrit van der Werff – Schelten Betten
9. Miro Alberto – Kaj Kruit
10.Frits Stoelwinder – Cees Staal

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

Piet Smit
De enige winstpartij voor DDV kwam van Siegfried Parbhoe en dat nog wel op Piet Smit, toch ook niet de
eerste de beste. Spelverloop: 44. 43-38? 19-23? A
45.36-31 23-28 46.38-33 28-32 47.40-35 14-20 48.4540 32-38 49.33x42 + 1 voor wit en vanuit deze positie
kwam de winst al snel tot stand.
Vanuit diagramstand had zwart na het gespeelde 44.
43-38 direct 22-27 45.21x32 en 24-29 46.34x23 19x37
moeten spelen. Dan wordt het echt anders:47.39-34 1419 48.34-29 19-24 49.29x20 25x14 50.40-35 18-23
51.45-40 23-28 53.35-30 28-32 54.38x27 37-42.

Siegfried Parbhoe

-
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DDV-Zaanstreek/P’rend, partijfragmenten
Joop Geuke
In deze toch echt wel aardige stand voor
zwart kiest Geuke voor de doorbraak, die wel
het nodige materiaal kost en die eigenlijk
geen goed uitzicht biedt voor een winst. Je
zou in deze stand eerst kunnen denken aan
12-17, maar toch valt dat ook wat tegen.
Spelverloop: 35……… 24-29 36.33x24 19x30
37.28x17 11x31 38.36x27 18-23 39.25x34 23-28
32x23 21x41 41.34-29 26-31 42.40-34 06-11
43.39-33 31-36 44.23-19 14x23 29x18 41-46
46.18-13 en zo loopt het nog even door, maar
meer dan remise komt er niet uit.
Ridens Bolhuis
Bart van Geel
Een heel curieus verloop kreeg de partij Nico Kruijswijk-Bart van Geel. Nico staat weliswaar een schijf voor, maar zwart krijgt
doorbraakkansen op wits korte vleugel. Spelverloop: 31.37-32? 19-24 32.29x20 15x24 33.
32-27 22x31 34.26x37 Hier ergens vonden de
spelers remise wel voldoende. Maar ja, nog
geen 40 zetten gespeeld, dus toen toch maar
even wat zetten erbij gedaan. 34.24-29
35.34x23 18x29 36.47-42 29-34? 37.39x30
25x34 38.43-39 34x43 39.42-38 43x32 40.37x28
12-18 Maar ook hier zou het voor wit nog een
lastig eindspel opgeleverd hebben. Maar ja
de vrede was al getekend.

Nico Kruijswijk

Om de doorbraak op wits korte vleugel nog enigszins op te houden,
had wit vanuit diagramstand eigenlijk niet 31.37-32, maar 31. 47-42
moeten spelen: 31.19-24 32.29x20 15x24 33.39-33 24-30 34.43-39 De
doorbraak komt er dan ook wel, maar wit komt dan ook beter weg.
In Hoofdlijn memoreerde onlangs Herman van
Westerloo deze stand, waarin ook hij ongeveer 100 jaar geleden achteloos 21-26 speelde.
Bert Roest
tegen Piet
En het is
winst voor

doet hem dit nu na in de partij
Bakelaar.
echt via 33-29 en 27-22 schijfwit.

-
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Wedstrijdverslag DDV-3 - Zaanstreek-2
DDV-3 kent goede start in eerste klasse PNHDB
Voor DDV-3 op 10 november pas de eerste wedstrijd in de eerste klasse van de PNHDB competitie. De geplande eerste wedstrijd op 13 oktober tegen Andijk werd verschoven naar 24 november.
Voor Zaanstreek-2 was dit wel de tweede wedstrijd, want zij kwamen
eerder uit tegen Kunst & Genoegen-2. Een verlies van 2-6 werd toen
hun deel, dus was er voor Zaanstreek wel iets goed te maken.
Maar ja DDV-3 bleek in goeden doen, want al snel kon Miro Alberto
aan bord 1
de winst al binnen halen. Ook Ramon Ramkisoen won met
grote overmacht. Tja, dan is nog een remise binnen halen de opdracht
voor Gerrit van der Werff of Henk Heersping om de wedstrijdwinst zeker te stellen.
Voor Gerrit was dit in een goede stand met zelfs het nodige voordeel
geen probleem en hij was het dan ook die de wedstrijd deed kantelen
in het voordeel van DDV-3. Henk Heersping kon en hoefde ook niet
achter te blijven en remiseerde eveneens.
Volledige uitslag:
1.
2.
3.
4.

Miro Alberto
Gerrit van der Werff
Ramon Ramkisoen
Henk Heersping

6-2
–
-

T.Wessel
G.van Loo
J.Deubel
L.Kool

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

J.Deubel
Met de zet 36.12-17? Komt wit uit de problemen, want 37. 28-23 19x28 38.22x24 is het
antwoord met uitzicht op een directe winst.
Een paar andere varianten:
36. 29-34 37.30-25 34x43 38.38x49 09-14
39.49-43 08-13 40.43-38 12-18 41.35-30 15-20
42.28-23 19x17 43.27-22 18x27 44.31x22 17x28
45.32x23

Ramon Ramkisoen

36.29-34
37.30-24
19x30
38.35x24
34x43
39.38x49 12-17 40.49-43 09-14 41.43-39 14-20
42.22-18 20x29 43.18-12 07x18 44.28-22 17x28
45.32x03 21x32 46.37x28 26x46 47.28-22

36. 09-13 37.30-25 12-18 38.39-33 19-24 39.25-20 07-12 40.28-23 2430 41.23x25 15x24 42.25-20 24x15 43.33-29 12-17 44.29-24 17x28
45.32x03 21x43 46.03x25 43-48 47.31-27 48x18 48.36-31 18x20 49.25x27
36. 09-13 37.30-25 12-17 38.28-23 17x28 39.23x34
21x43 41.39x48 24-29 42.37-32 26x19 43.34x14

19-24

40.32x23

-
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DDV-3 – Zaanstreek-2

Gerrit van der Werff
Bij Gerrit ziet het er inderdaad niet
ongunstig uit, maar ja, is er wel een winst
voor handen?
42…………. 17-21 43 15-10! 21x41 44.10x08 26x37
45.47x36 09-13 46.08x19 37-42
Maar hoe nu verder?
Voor de liefhebbers om dit verder uit te
zoeken en Gerrit dit te laten weten.

G. van Loo
--------------------------------------------------------------------

DDV-ers in de nationale competitie
Witte van Moor-020 18

oktober 2014

Herman Hilberink

Rob Helwerda
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Roep Bhawanibhiek

Roden/Leek-ADG

………………18-23?
28-22 17x28
34-30 24x35
44-40 35x33
38x20 15x24
32x14

Leo Rosendaal

Voor Roep een vrij makkelijke winst, maar bij Leo loopt het met zijn
goede stand plotseling verkeerd af. Na de zet 39.39-34 is veilig en
effectief 40.22-17 15-20 41.17x08 13x02 42.39-33 34-39 43.43x34 + 1
voor wit.
Leo koos echter voor de ook wel voor de hand liggende zet 40.30-24
19x30 41.35x24, maar zwart komt nu met het uitgekiende: 41.23-28!
42. 22x33 12-17! 43.39x30 17-22 en nu de foutzet van wit: 44.45-40?
22x42 45.38x47 13-19 46.24x04 21-27 47.04x31 26x48 met verlies van
partij voor wit.
i.p.v. 44.45-40 zou nog mogelijk zijn: 44.43-39 22x42 45.38x47 18-22
46. 32-28 22-27 47.28-23 26-31 48.47-42 14-19 49.23x03 15-20 03x37
20x47.

