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44e JAARGANG NUMMER 1
Kort na het verschijnen van DTT 231, nu al het volgende nummer en
dat heeft alles te maken met de hoeveelheid kopij. Met vier teams
deelnemen aan de competitie geeft een stroom aan partijen en we willen ook niet al teveel achterop raken. Met deze uitgave zijn we bij
t/m december 2014.
Dit betekent ook dat in deze uitgave geen standen en uitslagen zijn
opgenomen van de onderlinge competitie, want zoveel verder zijn we
daarin nog niet gekomen.
Omdat in het vorige nummer de 46-5 probleemrubriek ontbrak, plaatsen
we nu zes problemen i.p.v. drie problemen, zij het nu van licht kaliber. Eigenlijk zijn de opgaven van papier af op te lossen. Zo
niet, pak er gerust een bord met schijven bij.
Het volgende nummer zal verschijnen na afloop van de bondscompetitie, dus nemen we even de tijd tot eind maart.

IN DIT NUMMER O.A.
Dam- en verenigingsnieuws
46-5, probleemrubriek
Wedstrijdverslagen DDV-teams

redactie

-
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BENNEKOM – DDV 1 : 15-11-2014
Verloren en toch kon het anders zijn, door Bert Roest
Op zaterdag 15 november togen 10 strijdlustige Diemer Dammers naar
Bennekom om het op te nemen tegen de plaatselijke dammers. Een opwekkend praatje voor de start was een mooie opmaat: Bennekom won alle voorgaande wedstrijden en is niet van plan daar verandering in te
brengen. Het lukte. Het werd 13-7. En toch kon het héél anders lopen. Op de borden 5 t/m 10 lieten de Diemenaren minstens 3 zeer
kansrijke punten liggen.
Het begon met een formidabele stand die Frits Stoelwinder creëerde. Al gauw
stond hij een schijf voor en in het eindspel twee schijven met beide een
dam. Tegenstander Henk Jan v.d. Kolk wist zich er uit te redden: 1-1. Jammer, het was de eerste uitslag na 2,5 uur spelen (!) Nico Kruijswijk had
inmiddels tegen Annemiek Stunnenberg de jacht geopend op schijf 27 en kon
die zo bedreigen, dat hij mogelijk een beslissend positioneel voordeel kon
pakken. Hetgeen niet gebeurde: 1-1. Frans Lamers had inmiddels Miro Alberto
over de knie gelegd 2-0.
Milton Menso speelde een knappe remise tegen de sterke Johan de Haas . Er
zat niet meer in. Gerrit van der Werff stond er nogal voordelig voor. Een
kwestie van tijd om de winst te pakken. Alex van Ham zal wel gek hebben opgekeken toen Gerrit een zodanige blunder beging, dat Gerrit er tot en met
vandaag er behoorlijk van baalt. Verlies i.p.v. winst. Siegfried Parbhoe en
Ricardo Bona maakten daarna remise. Siegfried had een neutrale stand die
verwaterde tot iets minder, maar had veel meer tijd dan zijn sterke tegenstander Gerrit Stunnenberg. Ricardo wist de lager ingeschaalde Willem Stunnenberg, die veel afruilde, wel in moeilijkheden te brengen, maar het was
onvoldoende voor winst.
Bert Roest speelde tegen Coen Bommel, zoon van oud-Diemer dammer Piet Bommel, die indertijd de jeugddamclub rond 1960 leidde. Die tijd zaten Martin
Kruijswijk, Jan van Amstel en Bert op die jeugdclub. Coen – hoogste rating
van Bennekom –bleek de beter opgezette partij en vooral het eindspel sterker te behandelen en won. Martin Kruijswijk speelde gewaagd en liet zich op
zijn korte vleugel opsluiten. Heel knap wist hij daaruit enig voordeel te
krijgen in het eindspel. Het was onvoldoende voor winst. Tot slot Ridens
Bolhuis. Hij wist een zeer voordelige positie tegen Hans Robben op te bouwen. Na 4,5 uur bleek het net onvoldoende de winst te pakken.

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

Bennekom
J. de Haas
C. Versteegen
C. Bommel
G. Stunnenberg
W. Stunnenberg
A. Stunnenberg
H. Robben
A. van Ham
F. Lamers
H.J. van der Kolk

-

DDV
M. Menso
M. Kruijswijk
B. Roest
S. Parbhoe
R. Bona
N. Kruijswijk
R. Bolhuis
G. van der Werff
M. Alberto
F. Stoelwinder

1 – 1
1 – 1
2 – 0
1 – 1
1 – 1
1 – 1
1 – 1
2 – 0
2 – 0
1 – 1
13 – 7
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Bennekom-DDV, partijfragmenten
Bert Roest
In deze stand komt het erop aan, hoe zwart
met dreigend schijfverlies, mogelijk toch
nog mag hopen op remise. Bert verloor in de
volgende variant: 50. ……… 16-21? 51.34-30
24-29 52.33x24 21-26 53.30-25 27-31 54.24-20
31-36 55.20-14 26-31 56.37x26 36-41 57.42-37
41x32 58.14-10 32-38 59.10-05 38-43 60.05-23
35-40 61.44x35 43-49 en zwart geeft op!
Nu de inleiding naar een remisevariant: 50
……… 06-11! 51.34-30 24-29 52.33X24 11-17
53.30-25 17-22 54.24-20 22-28 55.20-14 27-32
56.37-31 28-33 57.31-27 32X21 58.25-20 33-39
59.44X33 35-40.
Coen Bommel
Gerrit Stunnenberg
Bijna een partij lang kroonde Stunnenberg op
het centrum van het bord. Siegfried gleed als
een aal om de stevige centrumstelling heen en
zoals vele van ons weten is hij daar zeer bedreven in. Stunnenberg dacht al even dat hij
straal gewonnen stond, zei hij na afloop.
Zelfs in deze stand, toen Siegfried het dure
57. 25-20 liet gebeuren, komt wit toch nog op
remise. I.p.v. 25-20 is veiliger en beter
57. 37-31 34x32 58.31-27 32x21 59.26x06 en
dan moet zwart nog rennen om remise te halen.
Siegfried Parbhoe
Ridens Bolhuis
Met de voortzetting van wit middels 50. 3429 23x34 51.30x39 en het directe antwoord
van zwart hierop met 51. 16-21 52.27x16 1420 53.25x23 18x27 was de remise wel veilig
gesteld.
Wit had in deze stand zwart wel degelijk nog
pijn kunnen doen met het offer 50. 25-20
14x25 en dan 51. 28-22 23-29 52.24x14 25x34
53.22x13 15-20 54.14x25 12-18 55.13x22 24-30
56.35x24 34-40
H.Robben

-
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Bennekom-DDV, partijen
Kruijswijk M. - Versteegen C.
Bennekom-DDV, 15-11-2014
1.33-28 18-22 2.38-33 12-18 3.43-38 07-12 4.49-43 01-07 5.34-29 19-23
6.28x19 14x34 7.40x29 10-14 8.44-40 14-19 9.40-34 19-24 10.45-40 05-10
11.50-44 22-27 12.31x22 18x27 13.32x21 16x27 14.37-32 11-16 15.32x21 16x27
16.41-37 07-11 17.37-32 11-16 18.32x21 17x26 19.38-32 06-11 20.46-41 11-17
21.41-37 17-21 22.32-28 13-18 23.43-38 09-13 24.37-32 21-27 25.32x21 26x17
26.38-32 17-22 27.28x17 12x21 28.32-28 8-12 29.42-38 12-17 30.47-42 04-09
31.42-37 18-22 32.48-42 9-14 33.37-32 02-08 34.42-37 [ >34.28-23 13-19
35.42-37 19x28 36.32x23 22-28 37.33x11 24x31 38.36x27 21x32 39.11-6 32-37
40.6-1 37-41 41.23-18 20-25 42.39-33 14-20 43.44-39 41-46 (-0.20;-0.71/12)
] 34...21-26 35.37-31 26x37 36.32x41 03-09 37.41-37 08-12 38.37-31 20-25
39.29x20 15x24 40.38-32 12-18 41.34-29 10-15 42.29x20 15x24 43.40-34 14-19
44.32-27 24-30 45.35x24 19x30 46.44-40 30-35 47.34-29 35x44 48.39x50 13-19
49.31-26 22x31 50.36x27 19-24 51.29x20 25x14 52.50-44 14-20 53.44-39 09-13
54.28-22 17x28 55.33x22 18-23 56.26-21 23-29 57.21-17 20-25 58.17-12 29-34
59.39x30 25x34 60.12-07 16-21 61.27x16 1-1

Haas J.de - Menso M.
Bennekom-DDV, 15-11-2014
1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 05-10 5.46-41 17-21 6.3228 23x32 7.37x28 21-26 8.41-37 18-23 9.28x19 14x23 10.38-32 10-14 11.43-38
14-19 12.49-43 12-18 13.31-27 07-12 14.33-28 20-24 15.34-30 11-17 16.39-33
17-22 17.28x17 12x21 18.33-28 06-11 19.44-39 11-17 20.39-33 17-22 21.28x17
21x12 22.33-28 09-14 23.50-44 04-09 24.44-39 14-20 25.30-25 01-07 26.25x14
09x20 27.39-34 03-09 28.43-39 18-22 29.27x29 24x22 30.32-27 22x31 31.36x27
12-18 32.39-33 18-22 33.27x18 13x22 34.38-32 22-27 35.32x21 26x17 36.37-32
09-13 37.42-37 07-12 38.48-42 12-18 39.42-38 19-24 40.32-27 13-19 41.47-42
08-13 42.34-30 18-23 43.37-32 24-29 44.33x24 20x29 45.40-34 29x40 46.45x34
13-18 47.42-37 17-22 48.27-21 16x27 49.32x21 02-07 50.38-33 07-11 51.21-16
11-17 52.37-31 23-28 53.31-26 28x39 54.34x43 22-27 55.26-21 17x26 56.16-11
26-31 57.11-07 31-36 58.07-02 36-41 59.02x24 41-46 1-1

Stunnenberg W. - Bona R.
Bennekom-DDV, 15-11-2014
1.33-28 18-23 2.39-33 20-24 3.44-39 17-21 4.50-44 21-26 5.31-27 12-18 6.3731 26x37 7.42x31 14-20 8.47-42 10-14 9.34-29 23x34 10.40x29 05-10 11.41-37
20-25 12.29x20 15x24 13.46-41 10-15 14.31-26 14-20 15.37-31 18-23 16.41-37
07-12 17.44-40 02-7 18.40-34 12-18 19.34-30 25x34 20.39x30 20-25 21.27-22
25x34 22.33-29 18x27 23.31x22 24x33 24.28x30 07-12 25.32-27 15-20 26.49-44
20-24 27.30-25 01-07 28.44-40 04-10 29.43-39 10-14 30.37-31 12-18 31.42-37
07-12 32.48-43 23-29 33.40-34 29x40 34.35x44 19-23 35.44-40 14-19 36.40-35
09-14 37.45-40 23-29 38.40-34 29x40 39.35x44 24-29 40.44-40 03-09 41.40-35
19-24 42.39-34 29x40 43.35x44 14-19 44.43-39 19-23 45.44-40 9-14 46.40-35
23-29 47.37-32 11-17 48.22x11 16x07 49.27-22 18x27 50.31x22 07-11 51.36-31
13-19 52.31-27 8-13 53.27-21 13-18 54.22x13 19x8 55.21-16 11-17 56.32-28
08-13 57.39-33 29-34 58.28-23 13-18 59.16-11 18x29 60.11x22 12-17 61.22x11
06x17 62.35-30 24x35 63.33x24 34-39 64.24-20 14-19 65.20-15 39-44 66.15-10
44-50 67.10-04 19-24 68.38-32 50-45 1-1
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DDV 1 – HDC Den Helder : 17-11-2014
De volgende stap, door Bert Roest
Maandag 17 november heeft het 1e viertal een belangrijke stap gezet
op weg naar het kampioenschap in de provinciale ereklasse. Was de
start van de competitie nog wat aarzelend, puntverlies tegen zowel
Zaandam als Purmerend, Den Helder werd op een zakelijke manier met
een nederlaag naar huis gestuurd.
De basis van de overwinning werd gelegd door clubkampioen Roep B.,
die als tactisch wapen op het vierde bord was opgesteld, en hele
korte metten maakte met zijn Helderse tegenstander. Op de andere
borden was de tegenstand groter, maar echt in de problemen zijn de
Diemenaren niet geweest. Leo R. besloot zelfs (wijs geworden na een
eerdere nare ervaring tegen dezelfde tegenstander) een vroeg remiseaanbod van Jasper Hengeveld te accepteren. Debutant Milton M. en de
onverwoestbare Herman van W. waren tenslotte niet of nauwelijks in
gevaar en gingen minstens 2 punten halen.
Dat gebeurde ook. Herman probeerde nog wat hij kon, maar de remise
ontlopen lukte hem niet. Tenslotte neutraliseerde Milton op handige
wijze het lichte voordeel van Adrie de Jong en haalde zo het beslissende 5e punt binnen.

1.
2.
3.
4.

DDV 1
H. van Westerloo
L. Rosendaal
M. Menso
R. Bhawanibhiek

-

HDC
L.
J.
A.
P.

Den Helder
Savané
Hengeveld
de Jong
van der Sloot

1
1
1
2
5

–
–
–
–
–

1
1
1
0
3

Roep Bhawanibhiek
Roep heeft het al aardig voor elkaar met
zijn zwarte stand en o wat is deze ruil een
instinker, mocht wit denken terug te kunnen
ruilen. En ja hoor:
23.40-34 29x40
24.35x44 en een overbekende vier om drie
naar dam is het gevolg: 24……… 23-29 25.32x34
14-20 26.25x23 18x49

P van der Sloot

-
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DDV-Den Helder, partijfragmenten en partij.
Leo Rosendaal
In deze stand speelde Leo 33. 13-18? En wit
34. 34-29 en werd remise overeengekomen.
Maar wit had natuurlijk even beter moeten
kijken en niet 34.34-29, maar met 34.28-22
voort kunnen zetten 34. 08-13 35.22-17 21x12
36.25-20 14x25 37.27-22 18x27 38.32x21 16x27
39.34-30 25x34 40.40x07
i.p.v. 33.13-18 wordt aangegeven 33.06-11 en
dan kan wit direct remise maken met:34.25-20
14x25 35.34-30 25x34 36.40x18 13x31 37.33-29
24x22 38.32-28 22x42 39.48x06
Jasper Hengeveld
L.Savané
Na de zet van wit 42.26-21 dreigt zwart met
35-40, die niet gepareerd kan worden door
43.34-30
24x35
44.45x34
wegens
14-20
45.25x14 19x10 46.28x19 18-22 47.27x18
16x40.
Om deze dreiging teniet te doen zou wit
hier i.p.v. het gespeelde 42.26-21 42. 3430 hebben moeten spelen en dan kan het volgende spelverloop ontstaan:42……11-17 43.2621 17x26 44.28-22 26-31 45.22x13 31x22
46.32-28 23x32 47.39-34 19x08 48.30x10 3540 49.33-29 16-21 50.25-20 40-44 51.45-40
44x35 52. 10-04 21-27.
Maar na 4.26-21 kwam zwart met 11-17 en liep
de partij naar remise

Herman van Westerloo

Tot slot de remisepartij van Milton Menso, zonder commentaar.

Menso M. - Jong A,de
DV-Den Helder, 17-11-2014
1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 14-19 5.35-30 05-10 6.3025 10-14 7.34-29 23x34 8.40x29 18-23 9.29x18 12x23 10.46-41 07-12 11.32-28
23x32 12.37x28 01-07 13.41-37 12-18 14.47-41 07-12 15.45-40 17-21 16.31-26
11-17 17.40-34 18-23 18.44-40 23x32 19.37x28 12-18 20.50-44 17-22 21.26x17
22x11 22.36-31 08-12 23.42-37 20-24 24.31-27 12-17 25.48-42 24-30 26.27-22
18x27 27.28-23 19x28 28.33x31 14-19 29.25-20 15x24 30.34x25 09-14 31.31-27
19-23 32.38-33 14-19 33.43-38 02-08 34.40-34 04-09 35.49-43 13-18 36.33-29
24x33 37.38x29 17-22 38.37-31 09-14 39.44-40 11-17 40.40-35 23-28 41.31-26
22x31 42.26x37 08-13 43.29-24 19x30 44.35x24 16-21 45.43-38 21-27 46.38-33
17-22 47.34-30 06-11 48.39-34 28x39 49.34x43 22-28 50.43-39 11-17 51.42-38
18-22 52.38-33 17-21 53.24-20 13-19 54.20x9 03x14 55.33-29 1-1

-
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D.D.V. 3 – Ons Genoegen Andijk : 24 -11- 2014
D.D.V. 3

onderuit . . . door Bert Roest

Maandag 24 november werd de uitgestelde bondswedstrijd tegen Ons
Genoegen Andijk, welke eerst gepland stond op maandag 3 november,
gespeeld. Nadat het 3e team van Diemen dit seizoen goed was begonnen
(een 6-2 thuis overwinning tegen het 3e team van Dam Combinatie
Zaanstreek) ging het deze wedstrijd met dezelfde cijfers onderuit
tegen Ons Genoegen Andijk.
Gerrit van der Werff, die een vergadering van de sportraad Diemen
bijwoonde, als afgevaardigde van de Diemer Dam Vereniging, kon
helaas niet aan deze bondswedstrijd meedoen. In zijn plaats werd
Bram van der Leije aangewezen.
Bram was helaas als eerste uit. Een goed door hem opgezette partij
werd op de 25e zet rum verstoord. Bram zette een simpele combinatie
open en zijn tegenstander aarzelde geen moment en benutte dit
buitenkansje. Waar opgeven zeker op zijn plaats was (3 schijven
achter) speelde Bram nog 18 zetten door.
Daarentegen zat het Henk op de 21e zet mee. Zijn tegenstander lette
even niet op en een simpele schijfwinst voor Henk was het resultaat.
Lang leek het erop dat Henk de stand weer gelijk zou trekken, maar
vanaf de 46e zet, mede ook door de tijdsdruk, ging het volledig
mis.De schijf winst verdween en Henk haalde ternauwernood een
benauwde remise.
Miro speelde tot aan de 38e zet een goede partij. Op de 39e zet ging
hij in de fout en zijn tegenstander won vrij simpel een schijf. Even
daarna tuinde Miro ook nog eens
in een 2 om 1, waarna hij meteen opgaf.
Ramon tenslotte ging op de 33e zet door het oog van de naald door een
voorpost op veld 28 te plaatsen. Zijn tegenstander kon vrij
eenvoudig deze voorpost aanvallen en zodoende ook een schijf winnen,
maar hij verkoos een afruil, waarna de partij even later in remise
eindigde.

De
volledige
uitslag:
D.D.V. 3

O.G. Andijk 2

2-6

1. Miro Alberto

-

R. Sijm

0-2

2. Ramon Ramkisoen

-

A. Burgmeijer

1-1

3. Henk Heersping

-

A. Asma

1-1

-

S. Laan

0-2

4.

Bram
Leije

van

der

-
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DDV-3-Andijk
Ab Asma
Nog in de opening kan Asma een damcombinatie
benutten, nadat wit 10. 34-29 heeft gespeeld. 10…… 24-30 11.35x24 27-32 12.38x18
12x34 13.40x29 17-22 14.28x17 08-12 15.17x19
14x34 16.39x30 20x47 17.44-39 15-20 18.39-33
47x35 19.45-40 35x44 20.49x40 + 1 voor
zwart. In de partij werd 10. 14-19 gespeeld!
In het middenspel komt Henk onverwacht eenvoudig een schijf voor, maar in het eindspel
levert hij de schijf weer in om goed spel te
krijgen voor een zekere remise-uitslag.
Henk Heersping
-------------------------------------------------------------------Clubnieuws
Nog voor 1 januari 2015 hebben we ons lid Amani Amisi al weer af
moeten voeren als lid van de KNDB. Hij is in 2014 lid geworden en
wilde ook graag voor ons meedoen in de 2e klasse KNDB. Uiteindelijk
is het vanwege gezondheidsproblemen gebleven bij 1 wedstrijd. Wij
wensen hem toe dat hij toch weer eens in staat is om een partijtje
te spelen, zij het dan alleen voor de interne competitie.
Voor het bekertoernooi PNHDB 2015 zal onze vereniging deelnemen met
twee kwartetten. De loting vindt begin januari plaats in de bestuursvergadering van de PNHDB. Speelronden en -data moeten nog worden vastgesteld.
Glen Dumfries heten we welkom voor enig partijwerk in de onderlinge
competitie. Een goede speler waar wij met plezier tegen uitkomen,al
zal hij geen heel seizoen mee kunnen doen.
Ons oud lid Peter Hospes was een van de deelnemers aan de blindsimultaan van Ton Sijbrands in de derde week van december. Zaterdagmorgen om half vijf gaf hij, als nummer twee, zijn partij gewonnen.
Onze voorzitter was aan het einde van het jaar enige weken uit de
roulatie vanwege gordelroos rechterkant gezicht. Oogontsteking en
verlamming aangezichtszenuw werden zijn deel. Maar op 22 december
met het sneldammen is hij bijna hersteld terug op de clubavond.
Zaterdag 14 februari 2015 wordt in Hardenberg de jaarlijkse damdag
weer gehouden. Uiteraard willen wij met een aantal leden weer present zijn. Volgens wedstrijdrooster staat dan ook de wedstrijd Oosterend/Texel-DDV op het programma. Getracht wordt deze wedstrijd
verschoven te krijgen naar een andere zaterdag.
De sneldamavond op 22 december kende dit keer een deelname van 21
spelers w.o. oud lid Peter Hospes. Voor uitslagen en standen zie elders in dit blad.

-
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DDV 1 – YMUIDEN : 29-11-2014
Pak op de broek,door Bert Roest
Het was een aderlating, dat Martin Kruijswijk zich ziek moest afmelden. Desalniettemin was de eerste winstpartij op zaterdag 29 november
bij
de
nationale
2e
klasse
wedstrijd
voor
DDV.
Frits Stoelwinder pakte binnen een klein uur de 2 punten. Daar bleef
het bij; 5 keer remise en 4 keer verlies was de oogst. IJmuiden won
met 6-14
Ja, het was zo veelbelovend die eerste winst van Frits. Met een zetje naar dam ten koste van een schijf pakte hij voordeel. Tegenstander Kok moest offeren om die dam te pakken. De schijf achterstand
kwam ie niet meer te boven. Nico Kruijswijk speelde op bord 1 een
gedurfde opsluitpartij tegen nationale damesdamtopper Jacqueline
Schouten. Nadat Nico zijn kroonschijf had opgespeeld was in het latere vervolg een schijf offeren het enige wat hij kon. Het eindspel
was verloren. Ondertussen had Rudolph Boshuizen een verkeerde schijf
opgespeeld. Het schijfverlies was genoeg voor Nicole Schouten om de
winst te pakken. Nadat Ricardo Bona een verkeerde achterloper speelde, ging ook zijn partij tegen Marcel Doornbosch verloren.Diemen
keek tegen een forse achterstand aan. De voordelige remise van Gerrit van der Werff tegen v.d. Wiele was aardig, maar er had meer ingezeten. De remise van Miro Alberto viel na een gelijkwaardige
strijd. Zeker een mooi resultaat van Miro. Bert Roest was in zijn
element tegen de jonge Max Doornbosch. Hij sloot zijn tegenstand op
diens korte vleugel op. Het was veelbelovend maar na het middenspel
bleek Max met zijn weinige bewegingsmogelijkheden de trukendoos open
te doen en won gedecideerd het eindspel.Drie partijen waren nog aan
de gang. Milton Menso stond beter. Goed in het centrum. Winst bleek
er niet in te zitten tegen de Vries. Siegfried Parbhoe had een prima
stand, maar ergens ging het mis. Het eindspel tegen de hevig zuchtende en steunende Koorn (Siegfried had er erg last van) ging door
een vervelende finesse verloren. Tot slot Ridens Bolhuis. Hij wikkelde zeer fraai naar remise af tegen van Bakel, die maar niet wist
van ophouden om de winst te vinden in het eindspel. Knap van Ridens,
die het 6e punt voor DDV binnenbracht.
DDV
Ymuiden
1.

N. Kruijswijk

-

J. Schouten

0 – 2

2.

M. Menso

-

K. de Vries

1 – 1

3.

S. Parbhoe

-

J.M. Koorn

0 – 2

4.

R. Bolhuis

-

B. van Bakel

1 – 1

5.

B. Roest

-

Max Doornbosch

0 – 2

6.

R. Bona

-

Marcel Doornbosch

0 – 2

7.

R. Boshuizen

-

N. Schouten

0 – 2

8.

M. Alberto

-

K. de Krijger

1 – 1

9.

F. Stoelwinder

-

P. Kok

2 – 0

-

V. van der Wiele

1 – 1
6 – 14

10. G. van der Werff

-
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DDV-DCIJ-2, partijfragmenten

Nicole Schouten
In eerder stadium was Rudolph al een schijf
achter gekomen, maar in deze stand doet zich
de mogelijkheid voor om enig herstel te boeken, maar het wordt helaas niet gezien, want
wit komt nu met 37. 24-20. Beter is 37.34-30
met de dreiging 29-23.
Op 18-23, 29x18, 12x23 volgt direct 38-32.
Maar op 19-23 volgt ook 38-32, 23x43, 48x39,
27x20,25x03.

Rudolph Boshuizen
Gerrit van der Werff
Bij Gerrit is de vraag hoe hij zijn goede
stand nog wat beter kan benutten. In ieder
geval niet met de nu gespeelde zet 41. 1117x07, want daarmee krijgt wit teveel ruimte
Om naar remise af te wikkelen, wat ook de
uitslag werd.
Een variant: i.p.v. 41.11-17x07: 41. 08-12
42.41-37 24-29 43.37-32 12-17 44.32-28 14-20
45.35-30 20-25 46.39-34 29x40 47.30-24 13-19
48.22x13 19x08 49.24-19 17-21 50.26x17 11x33
51.19-14 40-44 52.14-10 en het begint al ergens op te lijken.
Vincent van der Wiele
P.Kok
Het is allemaal niet zo moeilijk, maar zo’n
onachtzame zet als 30. 05-10 is toch zomaar
gespeeld. 30. 20-25 was geboden. En Frits
ziet het allemaal wel aankomen: 31.30-25 1014 32.28-22 18x27 33.32x21 26x17 34.35-30
24x35 35.45-40 35x33 36.38x09 20-24 57.09x29
19-24 58.29x20 15x24 + 1 voor wit.

Frits Stoelwinder

-
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DDV-DCIJ-2, partijfragmenten
M.Doorenbosch
Met de volgende zet 45.43-38 komt wit in de
problemen. Spelverloop: 45.23-28 36.44-40
28x39 37.38-32 14-20 38.25x23 18x29 39.30x19
29-34! 40.27x18 12x14 41.40x29
De volgende speelwijze geeft iets meer
lucht: 35.41-37 23-28 36.44-40 28x39 37.
43x34 24-29 38.34x23 18x29 39.27x18 12x23
40.37-32 14-20 41.25x14 19x10 42.40-34 29x40
43.35x44 23-29 44.46-41 29-33 45.30-24 10-14
41.32-27 08-13
Bert Roest
------------------------------------------------------------------Oplossingen probleemrubriek Leen de Rooij uit DTT 231 p.13.
met commentaar van de auteur.
7234:15-10(05x23)29x09(04x13)24-19(13x24)39-33(38x29)47x38(36x47
34x23(47x18)22x02(31x11)02x16(45x34)21-17(16x02-voor de laatste
keer pendelt de dam tussen 2 en 16. De aanvangsstand is enigszins krom, maar ik geloof dat de afwikkeling dat wel rechtvaardigt.
7235:49-44(38x40)47-42(29x18)28-23!(17x46)23x01(21x32)16x07(02x11)
42-38(32x43)48x08(03x12)01x05. Het motief is van Max Douwes,gemaakt op 20-12-1961.(20-24)45x34)(11-16)25-20(24x15)34-29
(15-20)29-23,05x32.
7240:20-14(09x20)42-37)31x42)32-27(22x1)29-23(18x40)39-34(40x29)
33x04(42x33)04x02.Misschien is dit motief nieuw:(19-24)02x30
(25x45A)41-37,47x40,49x40).A(35x24)41-37,47x20,49-44.
Dit probleemheeft wel het meest weg van een partijstand. De
Laatste zetten 24-20(14-19)zijn helemaal logisch.

Oplossingen 46-5 probleemrubriek uit DTT 230
In de vorige DTT (231) stond op het titelblad wel een aankondiging
van een 46-5 probleemrubriek, maar deze was toch echt niet opgenomen. Dus ook de oplossing van de rubriek uit DTT 230 was niet meegekomen. Bij deze alsnog:
J.H.H.Scheijen:32-27(21x32)37x28(26x48)33-29(23x32)30-24(19x30)34x01
(48x23)41-37(32x41)46x37(23x46)01x05.
W.Jurg:

27-21(17x26)37-31(26x37)48-42(37x48)34-30(35x24)47-41
(23x34)39x10(48x46)25x01(05x14)01x05.

G.Kerkdijk:

22-17(30x39)27-22(16x18)38-32(12x21)48-43(39x48)32-27
(21x32)37x10(48x46)25x01(05x14)01x05.

-
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Wedstrijdverslag K&G-2 – DDV-3, 1 december 2014
Met Kunst en Genoegen in De Kwakel is het altijd weer een kwestie
van “het kan vriezen of het kan dooien”.
Vooraf is het altijd maar moeilijk om in te schatten wat de uiteindelijk uitlag gaat worden. Bijna zeker is wel dat beide teams gewoon
aan elkaar gewaagd zijn en dat je zoals in het verloop van dit seizoen na een winst en een nederlaag van 6-2 hoopt op een gelijkspel.
Wel, een gelijkspel werd het deze keer toch niet. Eigenlijk leek DDV
op een 3-5 overwinning af te stevenen, maar op het allerlaatste moment kantelde het dubbeltje in het voordeel van K&G en werd het 5-3
voor de thuisspelers. Henk Heersping, want zijn partij betrof het,
keek er naar en constateerde dat het secretariaat toch veel energie
kost.
Maar eer het zover was had Ramon Ramkisoen er in een korte partij
voor gezorgd dat DDV de score opende met een 0-2 score. Nog maar net
uit de opening blunderde zijn tegenstander na een foutieve ruil. Tegenover deze winst stond het verlies van Gerrit van der Werff, die
in het middenspel een schijf achter was komen te staan. Het was nog
wel de moeite om nog iets te proberen, maar de hoop bleek ijdel. Miro Alberto aan bord 1 speelde degelijk remise. Vandaar dat alles
ging afhangen van de verrichtingen van Henk.
De volledige uitslag:
1.
2.
3.
4.

P.Terlouw
L.Hoogervorst
J.Harte
K.Harte

–
-

5-3
Miro Alberto
Gerrit van der Werff
Ramon Ramkisoen
Henk Heeersping

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

Miro Alberto
Miro speelde keurig remise, maar hier in het
middenspel had hij na het nu gespeelde 18.
02-08 zomaar een schijf achter kunnen raken.
Wit onderkende het ook niet, want 19. 39-33
volgde. In plaats daarvan:
19.28-22 18x27
20.32x21 16x27
21.35-30 25x34
22.40x09 03x14
23.37-31 De vooruitgeschoven post is goed
verdedigbaar, dus + 1 voor wit.
P.Terlouw

In het klein, zodat bijna niemand het ziet. Wat ziet
Henk hier over het hoofd?
Hij speelde nu 47-42?

Het overkomt de beste, hoor!

Snel naar de volgende bladzijde

-
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Curieuze winst op HDC Haarlem
door Bert Roest
Soms zit het tegen, soms zit het mee. Zo ook op maandagavond 8 december, waarbij het 2e viertal van DDV het opnam tegen de Haarlemse
Damclub en fortuinlijk won. Sommige Diemenaren zitten qua spelprestaties niet zo lekker in het vel. Gelukkig wisten de Haarlemmers dat
niet. Het was een opmaat voor een rare avond.
Op bord 1 speelde Nico Kruijswijk tegen v.d. Klashorst, waarbij al
snel veel materiaal van het bord verdween. In het middenspel zag Nico een damzet over het hoofd, die v.d. Klashorst achteraf beter niet
had kunnen uitvoeren. Nico maakt het eindspel met een materiaalachterstand edoch met dam bekwaam af.
Op bord 2 kwam al gauw de bekende opsluiting van Bert Roest op het
bord. Tegenstander Smit dwong hem zelfs tot een dubbele opsluiting
met kans voor hem daar uit te komen, wat ook gebeurde. Gelukkig kon
Bert in een nauwkeurig eindspel remise afdwingen.
Op bord 4 speelde Ridens Bolhuis zijn gebruikelijke bijzondere spelletje. Hoewel het niet de bedoeling was, dat hij na 6 zetten al een
schijf achterstond. Toch herpakte Ridens zich en stevende in het
eindspel af op een remise. Maar…tegenstander Hagebeek ging door de
klok en verloor.
Op bord 3 worstelde Siegfried Parbhoe zich door een ingewikkeld middenspel. Zo ingewikkeld, dat hij tegenstander Otto een schijf cadeau
moest geven. Het eindspel was te lastig om remise in beeld te krijgen. Dus Haarlem kon toch nog een overwinning bijschrijven.
DDV 2 – HDC Haarlem Eindstand: 5-3
1.
2.
3.
4.

N.
B.
S.
R.

Kruijswijk
Roest
Parbhoe
Bolhuis

–
–
–
–

R.
P.
D.
F.

v.d. Klashorst
Smit
Otto
Hagebeek

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

R.van der Klashorst
Met zijn volgende zet komt er wel een zwarte
dam op het bord, maar het loopt allemaal
toch goed af:
30.32-28
31.38x27
32.27x16
33.31x24

23x32
16-21!
22-27
20x47

Maar de vangstelling staat al klaar en een
doorbraak op zwarts korte vleugel is aanstaande, dus komt het allemaal goed voor
wit.
Nico Kruijswijk

-
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DDV-2 – HDC-Haarlem
Dimitri Otto
De directe aanleiding voor het opofferen van
een schijf ligt in de volgende zet van Siegfried nl. 46.33-28 18-22 47.28-23 29x18 met later ook partijverlies.
Mogelijk dat Siegfried na 33-28 en 18-22 het
niet aandurfde om te sluiten met 39-33 vanwege
b.v. 22-27 en 13-18 met dam voor zwart.
Een toch nog wel goede voortzetting vanuit diagramstand is de zet 32-28

Siegfried Parbhoe
--------------------------------------------------------------------

DDV-ers in de landelijke competitie
Roep Bhawanibhiek

Guido Verhagen

Stan Brink

Rob van Westerloo

Chr.van Westerloo

Alex den Doop

In het eerste diagram (SNA-020) heeft Roep nog een aardige combinatie in petto,maar het aantal schijven blijft wel gelijk: 21…………
16-21 22.27x16 18-23 23.29x07 20x29 24.33x24 02x11 25.16x07 0812 26.07x18 13x42 37.37x48 26x28.
In het tweede diagram(SNA-2-VAD) verslikt Stan Brink zich in de
ruil 28………….21-27 29.32x21 16x27 30.45-40 (tempozet) 23x32 1.3329! 24x42 32.48x28 22x33 33.31x04
En Chris van Westerloo mist in het derde diagram in de wedstrijd
OG Utrecht-VAD 1 november, de remise door na 55.37-31 27-32? te
spelen. Er volgde 56.34-29 36x27 57.29x20 en nu blijkt zwart te
laat op dam te komen I.p.v.55.27-32 is beter is: 55……….36-41
56.47x36 37-32 57.34-29 24-30 58.49-44 08-12 59.31-27 32x21
60.29-23 30-34 61.33-28 12-17 62.23-18 21-27 63.18-13 17-21
64.28-23 27-31 65.36x27 21x32

-
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Afstraffing tegen Lunteren was verwacht
door Bert Roest
In de Snuffeldam – ja zo heet het clubhuis van DES Lunteren – moest DDV
in de landelijke competitie op zaterdag 13 december mogelijk een paar
puntjes sprokkelen. Dat is gelukt. In een fantastische ambiance waar 40
dammers – ja, ja zoveel – streden. Want naast DDV tegen het 2e van
Lunteren was er een partij een klasse hoger tussen DES – DEZ (Lunteren
tegen Culemborg).
Diemen moest het doen met 3 invallers i.p.v. de toppers Kruijswijk (Nico
en Martin) en Milton Menso. En dat tegen de ongeslagen koploper met véél
hogere rating. Die verdraaide Frits Stoelwinder wist weer zijn partij te
winnen, omdat zijn tegenstander de klok vergat. Siegfried Parbhoe en Bert
Roest konden eindelijk weer eens punt pakken. Dat deed ook Ricardo Bona,
zodat de eindstand 15-5 was. Eigenlijk best mooi gezien de omstandigheden
met slechts één speler van Diemen boven de 1.000 punten (Ricardo) tegen
alleen maar 1.000+
Guus Gase kon het tegen de op papier veel sterkere Lammers niet
bolwerken, nadat die een damzet op het bord toverde. Het duurde 2,5 uur
voordat de 2e partij uit was. Rudolph Boshuizen deed in een
gelijkwaardige stand een foute zet tegen de honderden punten hoger
aangeslagen van Hierden. Kort daarna moest Gerrit van de Werff tegen
hoogvlieger van Hierden sr. op bord 1 de vlag strijken. Dat was pas in
het eindspel, waar van Hierden slimmer manoeuvreerde. En toen Miro
Alberto niks kon doen tegen de doorbraak van Hey en verloor, was het 8-0
en de vraag was of Diemen überhaupt een punt kon scoren.
Dat liet niet lang op zich wachten. Frits Stoelwinder wist heel goed
partij te geven tegen de 400 (!) punten hoger ingeschaalde Timmer. In een
neutrale stand ging Timmertje door zijn klok en de enige winstpartij was
binnen. Vervolgens pakte Siegfried Parbhoe knap een punt tegen Lammers
door in het eindspel leep (ook) naar dam door te breken en de vrede
getekend kon worden. Dat Bram van der Leije op bord 9 tegen de 600 (!)
punten hogere rating van Cousijnsen 3,5 uur stand heeft gehouden was
knap. Ricardo Bona pakte een terechte punt tegen Bos in een
gelijkopgaande partij.
Ridens Bolhuis had op bord 2 een nogal sterke opponent, E. van der Pol.
Nam niet weg dat Ridens een voortreffelijke partij had en in het eindspel
naar eigen zeggen een verkeerde afruil deed, wat strategisch verkeerd
uitpakte. Na ruim 4 uur moest hij jammer genoeg de 0 accepteren. Tot slot
Bert Roest. Die deed er 4,5 uur over om een zwaar bevochten remise af te
dwingen tegen Westerink. Beide dammers hadden veel dreigingen en kansen.
Remise was de juiste uitslag.
DES Lunteren-2 – DDV
1.J.van Hierden
2.E.v.d.Pol
3.J.Heij
4.B.Lammers
5.R.Westerink
6.H.van Hierden
7.A.Bos
8.H.Timmer
9.R.Couzijnsen
10.W.Lammers

Eindstand:
-

Gerrit van der Werff
Ridens Bolhuis
Miro Alberto
Siegfried Parbhoe
Bert Roest
Rudolph Boshuizen
Ricardo Bona
Frits Stoelwinder
Bram van der Leije
Guus Gase

15-5
2-0
2-0
2-0
1-1
1-1
2-0
1-1
2-0
2-0
2-0

-
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DES Lunteren-2 – DDV, partijfragmenten
We beginnen het overzicht aan fragmenten met zelfs twee fragmenten
van onze topscorer tot nu toe. Ook deze partij werd een overwinning
voor Frits, zij het een klokoverwinning, maar ook dat telt.
De partijen die Frits in hoog tempo afwerkt brengen de tegenstanders
kennelijk nogal eens verwarring. Soms lijkt een partij wel op een
wildwaterbaan. Je loopt even langs, kijkt, alles nog betrekkelijk
rustig en vijf minuten later klotsen de golven hoog opslaand tegen
de bordranden.
In deze partij kan zwart tot twee keer toe een schijf voor komen,
maar het wordt niet gezien, dus kan Frits ook gerust verder. Maar
ook al zou Frits een schijf op moeten geven, hij gaat gewoon door en
komt er bijna altijd weer goed uit.
H.Timmer

H.Timmer

Frits Stoelwinder
In de eerste diagramstand wordt door
Maar de mogelijkheid van dam halen en
op het bord is er wel: 17. ……… 17-21
20.25x23 18x49 21.27-21 16x27 22.35-30
21x49 25.40-35 49x40 26.45x34 + 1 voor

Frits Stoelwinder
zwart 17………. 22-27 gespeeld.
schijfwinst boeken zonder dam
18.26x28 23x32 19.38x27 14-20
27-31 23.36x27 49x21 24.48-43
zwart.

In de tweede diagramstand heeft wit 34.31-26 gespeeld. Zwart sluit
met 34.02-08? Maar ook hier ligt schijfwinst in het verschiet met de
zet 34. 18-23! 35.26x10 23x41 36.36x47 15x04 37.33-29 27-32 38.29-23
28x19 39.30-24 19x30 40.25x34. + 1 voor zwart.
Bert Roest
Bij Bert ging het kantje boord nog goed, omdat wit hier kiest voor 65.14-10 27-32 brengt
De remise in beeld. Schijf 38 kan wel weer
tot achter de hoofdlijn teruggehaald worden,
maar vroeg of laat komt zwart daar toch wel
overheen.
Echt gewonnen voor wit is 65.15-10 04x15
66.14-09. 22-27 mag nu niet wegens 09-03 enz.
rest dan 21-27, maar dan volgt 09-04 en zwart
verliest.

-
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DES Lunteren 2-DDV
A.Bos
44.43-38 is de zet die nu gespeeld wordt en
zwart reageert daarop met een doorbraak met
remiseafloop:
44…………
24-30
45.35x13 23-29
46.33x24 17-21
47.26x17 11x42
i.p.v.44.43-38 had mogelijk ook 44.25-20
gespeeld kunnen worden:44. 23-29 45.43-38 1722 46.27x18 16-21 47.26x17 11x13 48.36-31 0611 49.31-26 11-17 50.32-27 17-22 51.27x09
Ricardo Bona
03x25 52.28-22 19-23 5.22-17 29-34.
--------------------------------------------------------------------

DDV-ers in de landelijke competitie
Chris van Westerloo

Stef Klinkenberg

Roep Bhawanibhiek

Gerrit Tighelaar

H.Clasquin

Herman v.Westerloo

Chris van Westerloo zoekt naar de winst, maar het wordt toch
nog remise. Spelverloop: 56…… 01-45? 57.43-39 45-01 58.28-23
01x43 59.06-01 43-16 60.01-18 16-02 Remise. Dus dan toch maar
iets anders proberen:56……… 35-40 57.28-22 40-45 58.43-38 30-34
59.38-32 01-07 60.32-28 07-12 61.17-11 12-01 62.23-18 01x32
63.06-01 32-49
Clasquin mist hier schijfwinst, want hij speelde hier 22.38-33?
Beter is 22.28-22 08-13 23.34-29 23x34 24.27-21 26x28 25.32x25
en schijf 34 komt wel erg op de tocht te staan.
Voor Herman na 26.30-25 01-07? Een dam, die hij laat afnemen en
wat overblijft is een 7x7 met later remise. 27.25x14 09x20
28.47-41 36x47 29.32-28 23x41 30.42-37 41x32 31.38x27 47x29
32.34x01 20-25 33.40-34 19-23 34.01x20 25x14. De dam kostte
twee schijven en i.p.v.33.40-34 zou 35-30 het derde offer zijn,
maar waarom eigenlijk niet?

-
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Almere-DDV, maandag 15 maart 2014
De titel lonkt, door Leo Rosendaal
Het eerste viertal heeft in Almere weer een prima resultaat neergezet op weg naar het kampioenschap in de provinciale ereklasse. Almere werd zonder grote problemen op een 6-2 nederlaag getrakteerd.
De basis van de overwinning werd gelegd in de autorit naar Almere.
Nadat eerst diverse verkeersobstakels waren omzeild werd vervolgens
via een formidabele teamprestatie (met inzet van alle beschikbare
moderne technologische middelen) de weg gevonden naar het speellokaal in Almere. Ondertussen was ook nog het plan van aanpak besproken. Leo R. en Herman van W. hadden de opdracht om de toppers van
Almere op de eerste 2 borden af te stoppen. Roep B. en Milton M.
waren aangewezen om het karwei op bord 3 en 4 af te maken.
Over de rest van de avond kunnen we kort zijn. Het plan van aanpak
werkte uitstekend. Milton, Roep en Herman brachten probleemloos 5
punten op het scorebord. Dat het er uiteindelijk 6 werden was te
danken aan het feit dat Ferry Malobie onvoldoende tijd had om in de
beslissende fase Leo de verdiende genadeslag toe te brengen.
Almere

DDV 1

1.

F. Malobie

-

L. Rosendaal

1 – 1

2.

M. Horn

-

H.W. van Westerloo

1 – 1

3.

H. Beekman

-

R. Bhawanibhiek

0 – 2

4.

A.G. Richardson

-

M. Menso

0 – 2
2 – 6

A.G.Richardson
Een winst voor wit ligt in deze stand sowieso opgesloten. De ingeklemde lange vleugel
van zwart maakt hem al vleugellam.
Spelverloop: 23………… 22-27 24.31x22 18x27
25.43-39 12-18 26.28-23 19x28 27.0x10 15x04
28.33x31 11-16 25x14 09x20 + 2 voor wit.
Een alternatief is er eigenlijk niet voor
zwart: 23……… 11-16 24.38-32 19-23 25.28x10
15x04 26.25x14 09x20 27.30x19 13x24 + 1 voor
wit.
Milton Menso

-
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Almere-DDV
Leo Rosendaal

Na het gespeelde 37……… 01-07 ziet wit zijn
kans schoon om tot een doorbraak te komen:
38.27-21 16x27 39.33-28 22x42 40.31x22 18x27
41.30-24 19x30 42.43-38 42x33 43.39x10 13-19
24.10-05 19-24 en remise overeengekomen en
daarmee komt zwart nog aardig goed weg.

F.Malobie
--------------------------------------------------------------------

46-5 probleem rubriek
T.van der Meer

A.A.Polman

G.W.Zonneveld

A.A.Polman

P.Lauwen

A.A.Polman

“Uit 4650 problemen op 46/5 – 5/46 deel II J.A.Pennings”

-
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Uit nieuwsbrief DCA, Amstelveen, door Henk Fokkink.
Blindsimultaan Ton Sijbrands
Ik wil graag beginnen met nieuws van buiten de vereniging. Het weekeinde 19-20-21 december 2014 stond in het teken van de wereldrecordpoging blindsimultaan van de enige echte grootmeester op dit gebied
TON SIJBRANDS. Ooit begon hij met het verbeteren van het wereldrecord dat met 8 partijen op naam stond van de Nederlandse meester Wim
Huisman. Ton bracht dat toen op tien partijen en een geweldig percentage.
Tijdens talrijke toernooien in binnen- en buitenland gaf hij demonstraties van dit soort seances. Zo heb ik ooit meegemaakt dat hij in
Frankrijk (in een seance met drie of vier partijen) een tegenstander
er op attent maakte dat die een verkeerde zet speelde. (Dat kwam omdat er tussen de bedrijven door nog wel eens door omstanders mogelijkheden werden aangegeven op het bord, waarna de posities niet
correct werden hersteld!) Ook bij het jaarlijkse openlucht toernooi
‘Dammen op de Dam’ gaf hij eens een demonstratie.
Er werden door de FMJD (Werelddambond) regels opgesteld waaraan het
slagen van dit soort evenementen moest voldoen. Dat betrof zowel de
kwaliteit van de tegenstanders (een gemiddelde rating van boven de
1050) evenals een te halen percentage van minstens 70. Ton Sijbrands
begon na enkele jaren aan een reeks, die van 12 opliep tot zijn (negende) poging waarin hij het opnam tegen 28 spelers. Dat was in het
Amsterdamse Olympisch Stadion, welke geslaagde poging (na 42 uur) ik
grotendeels bijwoonde.
Toen kwam plotseling oud-jeugdwereldkampioen (1991) en inmiddels
grootmeester ERNO PROSMAN ten tonele. Hij viel het record aan,
speelde tegen 30 tegenstanders en kwam tot
precies 70 procent.
De vraag was natuurlijk of dat record nog eens zou worden verbroken.
Dat gebeurde uiteindelijk dit jongste weekeinde. In het raadhuis van
Hilversum, waar oud-Volkskrant hoofdredacteur Pieter Broertjes nu
burgemeester is en voor wie Ton geen onbekende is: sinds 1967 verzorgt Ton immers in de Volkskrant de damrubriek. Na 48 uur kon TON
zijn geïsoleerde burgemeesterskamer verlaten. Moe maar voldaan, want
met 14 overwinningen en 18 remises was het doel bereikt. Helaas kon
ik (vanwege mijn minder goede conditie) er dit keer geen getuige van
zijn. Maar de MAESTRO heeft met dit ongelooflijke resultaat een geweldige indruk gemaakt op velen, ook niet dammers. Zoals op NOC*NSFvoorzitter André Bolhuis, die de eerste zet deed en voor tv-zender
MAX (die de recordpoging ondersteunde) verklaarde dat hij zich geen
voorstelling kon maken van wat er voor nodig was om deze inspanning
te leveren.
Hoewel Ton zelf denkt dat er ooit nog wel eens een aanval op dit wereldrecord zal worden gedaan, vertelde hij me (in het telefoongesprek waarin ik hem feliciteerde) dat dit voor hem echt de laatste
keer was. Als inmiddels 65-jarige heeft Ton Sijbrands aangetoond,
dat ook ‘ouderen’ best nog tot topprestaties in staat zijn. Dat moet
velen toch te denken geven.
De sportwereld mag blij zijn met zo’n fenomeen.
Een reactie en enige correctie op de volgende pagina uit de nieuwsbrief van DCA begin januari 2015………………………………………>>>>>>>>>>>>>
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Uit de nieuwsbrief DCA, januari 2015,door Henk Fokkink
Die wil ik graag beginnen met enige correcties op mijn openingsverhaal van de vorige nieuwsbrief (nr. 14), waarin helaas enkele onjuistheden zijn geslopen. Ik werd daar kort na het verzenden van deze nieuwsbrief door onze oud-voorzitter Henk Meester op gewezen. Ook
hem was opgevallen dat (zoals Ton Sijbrands mij ook vertelde) de tvinleiding van Hans Böhm (die het twee keer over schaken had) niet
geheel correct was.
Doordat Henk Meester nauw betrokken was bij de organisatie van de
Prosmanseance(s!!) maakte hij duidelijk dat Erno Prosman twee keer
het wereldrecord heeft veroverd. De eerste keer was in 2008 in
Delft, waar hij het een jaar eerder door Ton in Tilburg gevestigde
record (25 partijen: 21 + en 4 = met 92 % in 28 uur en 32 minuten)
verbeterde en op 27 partijen (15+, 8= en 4- met 70,4 % in 22 uur en
8 minuten) bracht. Nadat Ton in 2009 (in zijn toen al tiende poging)
in 41 uur en 38 minuten op 28 partijen uitkwam (18+, 7=, 3- en 76,8
%), stelde Prosman in juli 2012 het nieuwe record op 30 partijen
(17+, 8= en 5- met 70%) en had daar circa 29 uur voor nodig. In Hilversum was het derhalve de elfde poging van Ton Sijbrands met het
bekende resultaat (32 partijen: 14+ en 18= en 71,9 %) waar hij 48
uur voor gebruikte.
Henk Meester had wel een verklaring voor het verschil in de gebruikte tijd. “Het belangrijkste verschil is de stijl: Sijbrands probeert
steeds de beste zet te doen, terwijl Prosman meer tempo maakt. In
2009 had Sijbrands er duidelijk moeite mee, deze keer lukte het hem
heel goed, want hij is voor zover ik heb gezien, nergens echt in het
nadeel geweest en hij maakte ook minder fouten dan in 2009,” aldus
onze in Bleiswijk wonende oud-clubgenoot. Hij maakte ook nog de volgende opmerking: “Voor de tegenstanders lijkt me de lange duur wel
heel vervelend: 48 uur voor 40 zetten, terwijl je over hooguit 30
zetten moet nadenken is heel afstompend”. Daar wil ik dan wel aan
toevoegen dat voor de tegenstanders een zaaltje was ingericht waar
een aantal veldbedden stond en zij mochten één keer een beurt overslaan. Zij konden dus wel (uit)rusten in tegenstelling tot de simultaanspeler.
Het leek mij juist om de door Henk Meester gemaakte opmerkingen ook
in deze nieuwsbrief op te nemen.
Overigens: In het NOS-sportoverzicht werd de recordpoging ook nog
gememoreerd. Dat gebeurde door shorttracker Hans Kerstholt ofwel
coach Jeroen Otter. Gevraagd naar het meest memorabele sportmoment
van 2014 stelde één van de twee: ‘Dat was voor mij de recordpoging
van Ton Sijbrands, die 32 partijen blind speelde, onvoorstelbaar’
waarbij dan nog enkele flitsen van de seance waren te zien.
Toch prettig dat deze prestatie door andere sporters op waarde wordt
ingeschat.
Waarmee we dit nieuwsfeit afsluiten.
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Blindsimultaan Ton Sijbrands
Peter Hospes

Harry de waard

Ton Sijbrands
Slechts een korte impressie aan de hand van twee partijfragmenten. De eerste uiteraard omdat het ons oud lid Peter Hospes
betreft. Met de positionering van schijven op de velden 22 en
24 gaat dit voor zwart over een paar zetten problemen geven en
vandaar de juiste beslissing van Peter om in deze fase van de
strijd de partij gewonnen te geven. Eigenlijk een heel korte
partij, maar gezien de lange rondetijden, toch pas op zaterdagmorgen half vijf afgelopen.
Het fragment uit de partij van Harry de Waard mag ook even aan
bod komen, temeer ook omdat bij de beslissingen die op het
laatst van de simultaan op zondagmorgen genomen konden worden,
Ton Sijbrands terecht opmerkte, dat Harry de Waard wel blij
kan zijn met zijn remise in een stand die toch beduidend minder is voor zwart. U kunt dat zelf wel constateren, want zwart
gaat onherroepelijk vastlopen en wordt gedwongen tot schijfoffer met daarna verlies van partij.
--------------------------------------------------------------
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Sneldammen, maandag 22 december 2014
Het sneldammen om de Van Tilburg bokaal kende dit keer 21 deelnemers. Een mooi aantal, ook mooi om tot drie groepen te geraken. 3 x
7 is bijna ideaal, want alle groepen kennen dan hetzelfde aantal
ronden. De “stilzitters” per ronde van de groepen 2 en 3 konden mooi
tegen elkaar uitkomen en de “stilzitter” in groep 1 kreeg in ieder
geval een punt bij het totaal.
Zoals al eerder was er voor alle deelnemers een banketstaaf ter beschikking gesteld en de nrs. 1 van elke groep ontvingen een doosje
kaarsen als eerste prijs. De drie winnaars van de groepen scoorden
allemaal 12 punten en zij krijgen dus een vermelding in de Van Tilburg Bokaal.
De uitslagen:
Groep 1:
1.Herman van Westerloo 12 pnt.
2.Glen Dumfries
10 ,,
3.Martin Kruijswijk
8 ,,
4.Leo Rosendaal
6 ,,
5.M.Menso
5 ,,
6.S.Parbhoe
4 ,,
7.Nico Kruijswijk
4 ,,
Groep 2:
1.Ricardo Bona
2.Bert Roest
3.John Eekelschot
4.Rudolph Boshuizen
5.Peter Hospes
6.Ridens Bolhuis
7.Nordin Hammani

12
10
9
7
7
4
3

pnt.
,,
,,
,,
,,
,,
,,

12
9
7
5
5
5
3

pnt.
,,
,,
,,
,,
,,
,,

Groep 3:
1.Frits Stoelwinder
2.Ramon Ramkisoen
3.Bram van der Leije
4.Roed Jhinkoe Rai
5.Miro Alberto
6.Guus Gase
7.Kries Kaladin

Voor de volledigheid vermelden we dat de Van Tilburg bokaal ooit ter
beschikking is gesteld door Frits Stoelwinder, als eerbetoon aan de
oud-voorzitter en mede-oprichter van DDV: Cees Van Tilburg.
Cees van Tilburg was voorzitter van 1959-1981.
Onze penningmeester zorgde voor de banketstaven en de kerstbroodjes
voor bij de koffie.

