Ledenlijst DDV, per 1 september 2015
1.I.M.Alberto
2.L.Bakker
3.R.Bhawanibhiek
4.R.Bolhuis
5.R.C.Bona
6.R.Boshuizen
7.D.A.Doebar
8.G.Dumfries
9.J.J.Eekelschot
10.G.Gase
11.N.Hammadi
12.H.H.Heersping
13.R.Jhinkoe-Rai
14.K.Kalidin
15.L.J.Korff
16.M.Kruijswijk
17.N.Kruijswijk
18.B.van der Leije
19.M.Menso
20.J.van der Meulen
21.S.Parbhoe
22.R.Ramkisoen
23.L.Rosendaal
24.F.Stoelwinder
25.A.van Tulder
26.G.J.v.d.Werff
27.C.van Westerloo
28.H.W.v.Westerloo
29.R.van Westerloo

Tugelaweg 80d
1091
Geerdinkhof 161
1103
Insulindeweg 37a
1091
Anjeliersstraat 352 1015
Maarssenhof 294
1106
Harmoniehof 38 hs. 1071
Gooioord 204A
1103
B.Pasternakstr.341 1102
De Zon 28
1188
Turnerstraat 12-2
1076
Vinc.van Goghstr.7a 1072
De Bazelstraat 2
1222
Spakenburgstraat 41 1107
A.Camuslaan 26
1102
Moerdijkstraat 31/1 1079
G.Stresemannstr.30 1111
Julianaplants. 262 1111
Rode Kruislaan 379 1111
Geldershoof 62
1103
3e Oosterparkstr.2961092
Pr.Christinalaan 66A1421
Admiraliteitsstr.25 1018
T.Asserlaan 412
1111
Meerkoet 249
1113
N.Beetsstraat 108’’’1054
B.Bickerstraat 53
1111
Wervershoofstr.6
1023
Sajetplein 20
1091
Hoekschewaardweg 2481025

VN
PV
PA
NL
PE
TD
CM
TD
GH
VD
KG
RJ
WN
WH
XL
KL
XZ
NN
BG
SB
BM
KP
KC
EB
XT
CA
XH
DJ
PD

Amsterdam
363.87.35
Amsterdam 06-22.24.8336
A’dam
06-14.87.1480
Amsterdam
625.27.01
Diemen
06-8611.99.28
Amsterdam
679.93.13
Amsterdam
Amsterdam
Amstelveen
641.49.18
Amsterdam
770.32.47
Amsterdam 06-5759.44.81
Hilversum 035-685.71.34
Amsterdam
697.08.57
Amsterdam 06-22.87.5548
Amsterdam
646.36.77
Diemen
402.07.72
Diemen
699.32.35
Diemen
Amsterdam 06-85.13.7604
Amsterdam
676.71.99
Uithoorn 06-14.30.6674
Amsterdam 06-81.16.8915
Diemen
690.20.24
Diemen
698.02.83
Amsterdam
412.48.00
Diemen
699.40.90
Amsterdam
632.47.46
Amsterdam
694.20.07
Amsterdam 06-11.20.5885

-------------------------------------------------------------------MAESTRO MARTIN, door Rein Killop-Losekoot
Op welhaast onnavolgbare wijze heeft Martin tijdens twee achtereenvolgende clubavonden (1 en 15 juni 2015)de damcoryfeeën Herman van
Westerloo en Roep Bhawanibhiek verslagen. Wellicht zou het, op deze
plaats, te ver voeren het verloop van desbetreffende partijen in extenso de revue te laten passeren. De prestatie van de voorzitter
verdienen echter op zijn minst de publicatie van een tweetal diagrammen in DTT, die respectievelijk de beslissende eindfase weergeven na de zet 53…… 38-42 van zwart en zet 48…… 16-21 van zwart.
Martin

Roep

Herman

Martin
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Bekercompetitie 2014-2015
Met slechts dertien aangemelde teams voor deelname aan de bekercompetitie, waarvan de eerste drie aankomende van de finale van 2014 de
eerste ronde werden vrijgesteld, kon deze bekercompetitie een aanvang nemen met vijf wedstrijden door de overige tien deelnemers.
Eén van die teams was ons eigen DDV-2. In de eerste ronde op 2 maart
tegen Almere werd met 3-5 verloren en ons tweede team lag er direct
uit. In de tweede ronde mocht ons eerste team aantreden tegen Haarlemsche Damclub-2 en met een overwinning van 5-3 plaatste DDV zich
direct voor de finale die op 28 maart in Haarlem plaatsvond.
Deelname aan de finale was er, naast DDV, door DCIJ 1 en 2 en SNA.
DCIJ en SNA eindigden op een gedeelde eerste plaats en na barrage in
sneldamtempo 5 minuten + bonus mocht Damclub IJmuiden zich kampioen
weten.
In de eerste ronde speelde DDV tegen SNA en IJmuiden-2 tegen IJmuiden-1. In de tweede ronde DCIJ-1-SNA en DCIJ-2 tegen DDV en in de
derde ronde DDV-DCIJ-1 en SNA tegen DCIJ-2.
De individuele score:
1e ronde:
D.D.V.
–S.N.A.
R.Bhawanibhiek
-S.Wijker
H.W.van Westerloo–I.W.de Jong
M.Kruijswijk
-S.Keetman
N.Kruijswijk
-G.Verhagen

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

D.C.IJ.-2
– D.C.IJ.-1 2-6
Marcel Doornbosch–C.Remeijer 0-2
J.M.Koorn
-M.B.van Dijk0-2
Max Doornbosch
–C.L.Pippel 2-0
K.de Krijger
-C.v.d.Vlis 0-2

2e ronde
D.C.IJ.-1
C.Remeijer
M.B.van Dijk
C.L.Pippel
C.v.d.Vlis

-S.N.A
-I.W.de Jong
-S.Keetman
-G.Verhagen
-S.Wijker

3-5
1-1
1-1
1-1
0-2

D.C.IJ.-2
Mar.Doornbosch
J.M.Koorn
Max Doornbosch
K.de Krijger

- D.D.V.
2-6
-v.Westerloo 0-2
-Bhawanibhiek0-2
-N.Kruijswijk2-0
-M.Kruijswijk0-2

3e ronde
D.D.V.
– D.C.IJ.
N.Kruijswijk
-C.Remeijer
R.Bhawanibhiek
-M.B.v Dijk
H.W.van Westerloo-C.L.Pipper
M.Kruijswijk
-C.v.d.Vlis

3-5
0-2
1-1
1-1
1-1

S.N.A.
S.Keetman
G.Verhagen
S.Wijker
I.W.de Jong

– D.C.IJ.-2 8-0
-Doornbosch 2-0
-J.M.Koorn
2-0
-Doornbosch 2-0
-K.de Krijger2-0

Barrage
S.N.A. – D.C.IJ.-1
I.W.de Jong
-C.Remeijer
S.Keetman
-M.B.v.Dijk
G.Verhagen
-C.L.Pippel
S.Wijker
-C.v.d.Vlis

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

Damclub IJmuiden kampioen door
winst op bord 3 in de reguliere
wedstrijd
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Bekerfinale NH 2015, partijfragmenten
Zoals wel vaker vertoont zijn het de grote NH clubs die bij deelname
aan de bekercompetitie doordringen tot de finaleronde. Dit keer waren
dat SNA en DCIJ. DCIJ zelfs met twee teams en DDV kon, zoals al eens
eerder, ook nu meedoen.
In de eerste ronde kwam het DDV-team tegen SNA niet verder dan de score van één punt en die kwam met enige voorspoed op naam van Roep Bhawanibhiek. Herman, Martin en Nico gingen hopeloos onderuit.
Steven Wijker
De remise kwam als volgt tot stand:
42……………
43.28-22
44.42-37
45.33-28
46.39-33
47.16x07

17-21?
21-26
01-07
09-14
07-11
12x01

48.28-22
49.35-30
50.17-12
51.33-29
52.29x20

01-07
24x35
07-11
18x07
25x14

Maar i.p.v. 42.17-21 had zwart
42. 09-14 kunnen spelen en dan
Roep Bhawanibhiek
krijgt wit het moeilijk.
43.42-37 01-07 44.37-31 17-21 45.31-26 12-17
46.28-22 17x37 47.26x17 37-41 en nu gaat het
problematisch worden voor wit, want 48. 17-11 kan nu niet wegens 41-47
49.11x02 23-29 50.34x12 13-18 51.12x23 19x28.
Herman van Westerloo
Omdat Herman in de 2e ronde
heel eenvoudig won en in de
3e ronde een partij speelde
tegen Cees Pippel, waar
zelfs
damprogramma
Flitz
niets over te melden had,
is er de keuze voor een
fragment uit de partij tegen Ivo de Jong uit de eerste ronde. Een verliespartij voor Herman, met misschien nog een andere mogelijkheid: spelverloop,
Ivo de Jong
42……… 13-18? 43.28-23 07-12 44.39-33 17-22 45.27-21 12-17? 46.23x12
17x08 met vrije doorloop voor wit en verlies voor zwart.
Nu een andere variant, voor wat het waard is:
42……… 04-09 43.36-31 09-14 44.31-26 13-18 45. 28-23 07-12 46.27-21 1722 47.24-19 20-24 48.
29x09 18x40 49.39-34 40x29 50.21-16 29-34 51.
16-11 12-17 52.11-06 34-39 Afijn, wie het
beter weet mag het zeggen.
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Bekerfinale, partijfragmenten, 2e en 3e ronde
In de tweede ronde konden wij wel wat potten breken en was het alleen Nico die had op te geven. Herman Martin en Roep wonnen. Bij
Roep duurde dat even, maar één foutje maken en Roep slaat dan wel
toe.
Jan Maarten Koorn
spelverloop:
43………
17-22? Om de komende dreiging 25-20
te ontlopen, zou hier 18-22
gespeeld dienen te worden,
met 13-18 als volgende goede
voortzetting.
44.25-20 22-27
45.39-33 02-07
46.20-14 19x10
47.24-20 15x24
48.30x28 …………… en toen kwam de dreiging met
48.28-22 met schijfwinst.
48…………… 18-22
Roep Bhawanibhiek
49.22x17 07-12 50.37-31 12x21 51.31x22 met eveneens schijfwinst.
In de derde ronde trof DDV het eerste team van DCIJ en dat werd uiteindelijk een krappe 3-5 overwinning voor DCIJ
Casper Remeijer
spelverloop:
41…………
23-29
42.32x23 29x18
43.39-33 12-17
44.33-29 17-21
45.40-35 03-09
Alternatief:
42.34x23 25x43
43.38x49 16-21
44.48-42 22-27
45.31x33 19x39
46.36-31 21-27
Nico Kruijswijk

46.29-24 18-23
47.34-29 25x34
48.29x27 21x41
49.36x47 19x30
50.35x24 26x37
Wit geeft op!
47.31x22
48.32-27
49.37-32
50.22x13
51.13-08

39-44
44x35
13-18
03-09
12x03
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Martin Kruijswijk
Met zwart aan zet is het nog wel even goed
kijken naar hoe nu verder. Doorgaans zullen
dergelijke standen wel in remise eindigen en
inderdaad ook in dit geval.
De keuze voor schijfoffer is zo gek nog niet
en ook gespeeld: 44………… 29-34! 45.39x30 1823 46.27-22 12-18A 47.22x41 06x17 48.31-27
08-12 49.36-31 23-29 50.28-23 19x39 51.30x10
en na nog wat zetten wordt remise aangetekend.
A: het volgende is ook het spelen waard
46…………06-11 47.22-18 13x22 48.33-29 24x42
49.30-24 22x33 50.24x02 42-47 51.02-30
Cees van der Vlis
Ondanks het nu materiële overwicht voor zwart
remise uitlopen.
VAD-PAASTOERNOOI

zal ook dit wel op

In de vorige DTT gaven wij al eindstand van het Amsterdams Paastoernooi 2015. Dit keer was er een deelname van een aantal DDV-ers t.w.
Roep Bhawanibhiek, Bram van der Leije, Nordin Hammadi en Kries Sakidin, naast de VAD/DDV-ers Herman en Rob van Westerloo. Uiteraard
konden zij elkaar als DDV clubgenoten ook treffen en dat gebeurde
links en rechts ook. Zo trof Kries Kalidin zowel Herman- als Rob van
Westerloo en Roep Bhawanibiek. Een zwaar progamma dus. Bram
v.d.Leije trof Kries eveneens, naast Nordin Hammadi. Tot slot ook
nog Roep tegen Rob.
Uit dit toernooi wat partijfragmenten uit partijen van onze leden.
Dirk Veth
Bij Roep Bhawanibhiek tegen Dirk Vet een
heel spectaculaire partij, waar Roep niet
zonder kleerscheuren uit vandaan kwam. Remise werd toch nog het resultaat. Het linke
zit ook wel enigszins in de parti Bonnard
opstelling, waar Dirk Vet zich van bediende.
In nevenstaande stand speelde wit 24.44-40!
Hier zou een grote vereenvoudiging hebben
kunnen plaatsgrijpen via: 24.33-29 22x42
25.31x13 19x08 26.29x20 47x38.
Spelverloop:
24………18-23
25.49-44
09-14
26.40-35 05-10 27.44-40A
Roep Bhawanibhiek
A: hier kan ook: 27.47-42 11-16 28.46-41 04-09 29.33-29 24x33
30.38x07 27x47 31.39-33 47x49 32.07-01 22x33 33.37-32 49x27 34.31x11
06x17 35.01-06 21-27 36.06x21 16x27 en dit is ook net remise!
Spelverloop: 28……… 10-15 29.35-30 24x44 30.39x50 15-20 31.45-40 2024 32.50-45 24-30 33.47-42 30x39 34.33x44 22x33 35.38x16 27x47
36.16x27 en na nog een lang eindspel kwam er toch een remise tot
stand.
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VAD-Paastoernooi
Rob van Westerloo
Na 30……… 12-18 slaat Roep toe: 31.25-20
14x25 32.34-29 23x45 33.26-21 17x37 34.41x05
45-50A 35.39-34 50x48 36.34-30 25x34 37.4943 48x28 38.05x39.

A: i.p.v. 34……… 45-50 34………… 27-32 35.05x41
13-19 36.41x10 04x15 37.44-40 45x34 38.39x30
39.33-28 22x33 40.43-39 34x43 41.49x29
(ook gepubliceerd in Het Damspel, juni 2015)
Roep Bhawanibhiek

Herman van Westerloo
Een slimme combinatie die mogelijk wordt na
het gespeelde 30.37-32?
30…………
04-09
31.32x21 14-20
32.25x03 08-13
33.03x28 23x45
Na 42-37 kan niet direct dam worden gehaald,
maar met het bijtrekken via de ruil 24-29
van nog een schijf om promotie te maken, kan
de eerste behaalde dam met 45-50 teloorgaan
en wordt met wederom een dam halen het eindspel gewonnen.
Eric Sanders
Rinaldo Capozzoli
Voor Rob in deze partij en niet al te moeilijke combinatie, zij het dat je niet al te
gretig moet zijn.
27……………
28.47-41
29.37-31
30.34-29
31.39x10

10-14 en nu even geduld oefenen:
09-13? En nu wel toeslaan
26x46
46x34

Er volgde nog wel een lang eindspel, maar de
dam bleef behouden en daarmee ook de winst.
Rob van Westerloo
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VAD-Paastoernooi
Nordin Hammadi
Voor Nordin Hammadi onverwacht een winst in
een stand waarin zwart direct remise kan maken met de zet: 62……… 29-33 63.28x19 41x05.
De plaats van de zwarte dam (veld 41) is verliezend vanwege de dreiging 28-22 en veld 47
om dezelfde reden. Maar zal zwart hebben gedacht: veld 36 moet kunnen (62.41-36) en had
hij nu maar 29-33 gespeeld, zal hij achteraf
hebben gedacht. 63. 28-23 29x18 64.32-27
36x22 65.06x02 met winst.

Rommy Moerlie

Bram van der Leije
In het eerste diagram is de partij
nog
in
de
openingsfase en heeft
Kries als laatste
zet 13.41-36 gespeeld.
En nu Kries maken
we even een pas op
de
plaats,
want
zolang veld 28 nog
niet
bezet
is,
houdt zo’n zet een
Kries Kalidin
risico in, vanwege de slagmogelijkheid van zwart met 21x41. Bram
kijkt hier ook terecht naar en waagt de sprong naar mogelijke schijfwinst: 13.24-29 14.33x24 19x30 15.25x34 23-28 16.32x23 21x41 17.42-37
41x32 18.38x27 18x29 19.34x23 11-17 20.43-38 17-21 (zie diagram 2)

Nu is de vraag: hoe moet de verdediging georganiseerd worden?
In de partij kiest Kries voor 31.38-32 13-19 32.32-28 21x32 33.28x37
19x28 en de schijf op 28 is verdedigbaar m.a.w. Bram heeft zijn
schijfwinst binnen.
We laten nu de computer even z’n gang gaan: i.p.v. 31.38-32 wordt nu
gespeeld: 31.48-43 21x32 32.38x27 13-18 33.39-34 18x29 34.34x23 06-11
35.43-38 11-17 36.44-39 08-13 37.38-32 13-18 38.39-34 18x29 39.34x23
09-13 40.47-42 17-21 41.42-37 03-08 42. 23-18! Een verrassende wending 12x23 43.31-26 01-07 44.26x17 07-12 45.36-31 12x21 46.31-26 0207 47.26x17 07-12 48.37-31 12x21 49.31-26 23-28 50.26x17 28x37 51.2721 16x27 52.17-11 een echt kat en muisspelletje, waarbij de conclusie
getrokken moet worden dat zwart toch wel aan het langste eind zal
trekken, ondanks ook de doorbraak naar de damlijn voor wit en dat allemaal vanwege de 13e zet van wit 41-36.
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DVSB opnieuw sterkste in strijd om Supercup
Net zoals in 2014 heeft DVSB ook dit
jaar de strijd om de supercup in hun
voordeel weten te beslissen. Op woensdagavond 3 juni was het een spannende
strijd, zowel “bovenin” als “onderin”.
Zoals verwacht vochten DVSB (winnaar
Eemlandtoernooi) en DDV Diemen (winnaar
vechtstreektoernooi) om de hoogste eer.
De strijd tussen DAWO (winnaar Heuvelrugtoernooi) en het verrassende UDG –
Vriendenkring (winnaar Domstadtoernooi) streden om de 3e plek. Door
deze onderlinge maar sportieve strijd was het goed toeven in Denksportcentrum Den Hommel en kwamen er mooie partijen op het bord.
De eerste overwinning was echter al gauw binnen. Erik Maijenburg opende na minder dan 10 minuten spelen de score door Fred Dammers te confronteren met een niet al te moeilijke damzet. Vanuit half open klassiek ging de Woerdenaar op jacht naar combinaties en het zetje van Raman dreigde al vroeg. De speler van UDG lette niet op en liep direct
in het zetje naar 5 waardoor de dam nog goedkoper was. Fred trachtte
de dam nog te elimineren, maar faalde hierin opzichtig, en gaf met
schijven minder en een dam tegen maar gauw op.
Niet veel later had DVSB al weer 2 punten op zak, ditmaal scoorde Willem Bor. Lange tijd leek er voor Gerrit Pul niets aan de hand maar in
klassiek overzag hij een dubbele dreiging die Willem in de stand gevlochten had. Gerrit gaf een schijf en probeerde het natuurlijk nog
even maar de speler van DAWO had het nakijken.
Zo leek het allemaal vlotjes te gaan maar niets was minder waar. Diemen stond op vrijwel alle borden erg goed, vooral Nico Kruijswijk en
Herman van Westerloo. Nico had Michiel Luiten met een verrassende damcombinatie in ernstige verlegenheid gebracht en Herman van Westerloo
had zichzelf fraaie omsingelingskansen verschaft tegen Paul de Heus.
Toen ook Roep Bhawanibhiek profiteerde van een zeldzame blunder van
Eric van Dusseldorp was de situatie toch zorgelijk.
Tussendoor had DVSB op andere borden vrij weinig voordeel maar naar
mate de avond vorderde bleek het tiental uit Soest Baarn toch over de
langste adem te beschikken. Weliswaar elimineerde Michiel Luiten de
dubbeldekker van Kruijswijk voor een schijf en kreeg geen schijn van
kans op herstel, echter wist Eric van Dusseldorp de schade te beperken
tegen Bhawhanibhiek met een puntendeling. Na analyse met Kingsrow
bleek Roep echter een fraaie winst gemist te hebben en kwam DVSB goed
weg. Dat deed ook Klaas Bor, die lange tijd niets had tegen Ricardo
Bona maar in ogenschijnlijke remisestand een cadeautje kreeg door middel van een 1 om 2 damafname.

-

8 -

Supercup
Op lagere borden scoorde beide teams er lustig op los. Dat ging niet
gemakkelijk, Henk Vogelenzang de Jong en Ton van der Ploeg hadden
beide nogal wat kansen nodig om de trekker over te halen. Jaap Langerak niet want hij had goed door hoe hij zijn kansen kon benutten
tegen Gerrit Peut. Diemen bleef echter bij. Leo Rosendaal mocht eenvoudig richting dam combineren en Herman van Westerloo verzilverde
de beste partij van de avond door de druk zover op te voeren dat de
Heus in een simpele combinatie liep, maar anders had de Paul de
strijd waarschijnlijk ook niet overleefd.
Het verschil werd echter toch gemaakt doordat Siegfried Pharboe remise
moest accepteren tegen Jaap Veld. Jaap speelde een fraaie partij en ging
tot 2x toe frontaal in de aanval met een Springer opstoot. Pas laat wist
Siegfried iets van een omsingeling op het bord te zetten maar het was te
laat om er nog wat van te maken. Clubgenoot van Jaap, Cor van Setten,
speelde ook lange tijd op zijn minst uitstekend tegen Jelmer Martens. Cor
stond onder druk maar het was allemaal ruim houdbaar totdat hij rond de
klok van 22.00 toch bezweek en onnodig naar de rand uitweek. Prompt had
Jelmer de beschikking over een forcing met schijfwinst en het was gedaan.
Natuurlijk was het tussendoor ook spannend hoe het ging tussen DAWO en UDG.
Evert Muis was mild voor Hennie van Lambalgen nadat Evert schijfwinst had
verkregen. De bedenktijd raakte echter op zodat remise de beste oplossing
was. Ruud Klaarenbeek wist daarnaast niet te winnen van Erris van Egdom nadat hij een zijn aanval uit het niets uiteen zag spatten. Na een grote afwikkeling was de muziek uit de strijd en werd ook hier remise overeengekomen.
Aan het einde van de avond bleek DVSB uiteindelijk de sterkste met 17 punten nadat ook Leo van der Laan had weten te winnen van Arie Koster. Diemen
verloor tegen DAWO en UDG wat punten en moest genoegen nemen met de 2e
plek. Weliswaar won Eekelschot eenvoudig van Nurmohamed maar wist Patrick
van der Tol knap stand te houden na een belabberde opening tegen Milton
Menso en wist Martin Kruijswijk niet te winnen van Tiemen Smit. Bijzonder
aan dat duel was dat beide spelers lange tijd symmetrisch te werk gingen en
dat Martin steeds als eerste mocht beslissen en daardoor de UDG’er in het
voordeel was.
Op de 3e plek eindigde DAWO Woudenberg die 5 punten wist te verzamelen en
UDG, dat nog zo knap OG Utrecht had uitgeschakeld in het voorjaarstoernooi,moest genoegen nemen met de 4e plek.

Partijfragmenten:
Paul de Heus
Herman trof zijn VAD clubgenoot Paul de Heus.
37…………19-23, beter is 24-30, want wit heeft
nu met de zet 49-44 een drukmiddel. Wit
dreigt met 34-29. Op 24-29 volgt 47-41 en 4338. Het beste i.p.v. 24-29 is dan nog 23-29!
Maar wit doet het anders: 38.37-32 24-29 (beter is 23-29) 39.22-17 12x21 40.27x16 18-22
41.39-33 29x27 42.34-30 25x34 43.40x09 27-31
44.09-03 31-37 45.03-14 37-42 46.47x38 15-20
47.14x25 36-41 48.25-39 22-27 49.38-32 en
zwart geeft op, want de overmacht wordt te
groot.
Herman van Westerloo
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Supercup, partijfragmenten
Eric van Dusseldorp
Zwart lijkt zo goed te staan, maar wit kan
zich zo mooi verdedigen door de aanval van
zwart krachteloos te laten zijn.
Spelverloop: 31………… 23-28!? Mogelijk dat
deze zeer voor de hand liggende zet al minder goed is. Een andere mogelijkheid is
31……….19-24 met misschien de volgende voortzetting:
32.33-28
22x42
33.31x13
42x31
34.26x37 24-29 35.34-30 17-22 36.37-32 12-18
37.24-30! 29x20 38.32-27 22x31 39.13x22 2329 40.36x27.
Roep Bhawanibhiek
32.43-39 11-16 33.34-29 19-23 34.25-20 23x32 35.20x09 28x39 36.37x28
22x33 37.31x13 33-38 een dubbele doorbraak waarmee wit in het voordeel komt.38.41-37 39-44 39.49x40 38-43 40.09-04 43-49 41.40-35 1218 42.13x11 06x17 43.04-18 49-43 44.18-45 16-21 45.36-31 43-39
46.45-50 39-22 47.37-32 22x36 48.50-06 36x27 49.26x17 27x38 50.06-01
15-20 51.17-11 20-24 52.01-34 38-33 53.11-06 02-07 54.34-01 24-30
55.35x24 33x20 en het is nog net remise.

Klaas Bor
Ricardo Bona kreeg een plaatsje in de damrubriek in de Baarnse Courant onder redactie van Eric van Dusseldorp.
Klaas Bor werd met zijn overwinning de
matchwinnaar voor DVSB, terwijl een remise
voor Ricardo best verdiend zou zijn.
Aangegeven wordt dat nu 43-38 een gelijkwaardige stand oplevert, maar gespeeld werd
42.42-37. Na 43-38 zou zwart moeten
doordrukken met (13-18), maar dan komt 39-34
met op (07-12)26-21(17x26)27-22(18x27)3329(24x33)38x07 en op (17-22)27-21(16x27)3429(23x34)33-28(22x33)38x09. Rest dus (1420), maar dan wordt het wel heel snel remise.

Ricardo Bona

42…….13-18!43.43-38 17-22 44.37-32? Wit moet
Het hebben van de plakker 25-20! Met ondanks een schijf minder vrij
snel remise.44……22x31 45.26x37 18-22 46.37-31 23-28 47.32x23 19x28
48.38-32? Dit offer verliest. Een betere zet biedt 35-30(24x35)33-29
48……… 28x26 49.39-34 26-31? maar zwart doet het ook niet goed. Beter
is (22-28?) 33x22 en (07-12)met uiteindelijk eindspelwinst. 50.34-29
14-19 51.29x20 19-24 52.20x29 31-37 53.29-24 37-41 54.24-19 wit verspeelt de remise door 25-20!(41-46)20-15(46-05)24-20 en vervolgens
de vang 33-29-24.54……… 41-47 55.33-28 22x33 56.19-14 33-39 57.14-10
39-44 58.10-05 44-50 59.05-46 07-12 60.46-37 12-18 61.37-10 18-22
62.10-19 22-27 63.19-37 47-29 64.37-41? 29-40 65.35x44 50x46 0-2
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Supercup, partijfragmenten
Frits Stoelwinder
Frits is er altijd voor in om een combinatie
uit te lokken en zo ook in deze stand met de
zet 36……… 23-29.
En wit werkt mee, want 37.39-34 is de volgende zet.
37……… 09-14! 38.34x23 16-21 39.27x16 17-22
40.28x17 19x48 41.16-11 12x21 42.26x17 48-26
en wit verliest.

A.van Ginkel
Michiel Luiten
De basis voor de winst die Nico binnenhaalde
kwam in nevenstaand fragment tot stand nadat
zwart hier 17. ……… 14-19? had gespeeld.
18.35-30 24x35
19.26-21 16x38
20.29-24 38x29
21.34x05 20x29
Later in de partij werd de dam met schijfverlies voor zwart wel afgenomen, maar in een
zeven om zes moest zwart toch het onderspit
delven.
Nico Kruijswijk
-------------------------------------------------------------------46-5, probleemrubriek
(Uit 4650 problemen op 46/5 – 5/46 deel 2, J.A.Pennings)

H.Chiland

G.J.A. van Dam

J.A.Pennings

Ook deze keer, net als in DTT 234, drie eenvoudig op te lossen problemen.

-
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NK SNELDAMMEN 13 JUNI 2015 IN UTRECHT
UTRECHT - Waar Alexander Baljakin vorig jaar Jan Groenendijk nog
“verrassend” voor moest laten gaan, heeft hij dit jaar de titel met
overmacht terug veroverd. In Denksportcentrum Den Hommel werd onder
auspiciën van de UPDB het NK Sneldammen georganiseerd en bleek de
tot Nederlander genaturaliseerde rus met overmacht de beste. In de
voorrondes plaatste Alexander zich met overmacht voor de finales
door 4 partijen in winst om te zetten en de andere 2 te remiseren.
De winnaar van vorig jaar
en winnaar van Salou Open,
Jan Groenendijk, plaatste
zich ternauwernood voor de
finale. Het talent uit Wageningen moest vol aan de
bak nadat hij door invaller
Wouter Sipma op een nederlaag was getrakteerd. Sipma
viel, evenals Wouter Ludwig,in voor Klaas Hendrik
Leijenaar die zich ziek afgemeld had.
A.Baljakin-R.Boomstra
Door miscommunicatie vooraf bij de KNDB waren er 2 spelers aanwezig
die meende 1e reserve te zijn. Uiteindelijk loste Theo van den Hoek
het probleem op door buiten mededinging in de voorrondes mee te spelen waardoor zowel Ludwig als Sipma mee konden spelen. Uiteindelijk
eindigde Jan Groenendijk nog wel als 2e en werd Nederlands Kampioen
met normale bedenktijd, Roel Boomstra, derde.
De zaal in Utrecht was goed gevuld. Naast de 3 categorieën bij de
senioren werden ook de sneldamtitels bij de jeugd verdeeld. Tijdens
de partijen werd fel gestreden om de punten om na afloop weer gemoedelijk met elkaar te praten over de partij of iets dergelijks. Zodoende kon de organisatie, met aan het hoofd Teus de Mik, terug kijken op een geslaagde dag. Vele UPDB ‘ers hielpen een handje mee maar
daarnaast waren ook enkele technische mensen aanwezig waardoor bijvoorbeeld de tussenstanden live te volgen waren op de beamer in de
zaal.
Onder de deelnemers ook drie DDV-ers. Zij plaatsten zich via het
sneldamkampioenschap Noord Holland voor deze NK sneldamwedstrijd.
Roep Bhawanibhiek kwam uit in de hoogste groep van landelijke spelers en zijn dag kon al niet meer stuk na zijn remise tegen Roel
Boomstra. Zijn 4 behaalde punten in de eerste ronde deden hem belanden in groep 3 van deze A spelers en ook daarin scoorde Roep 4 punten. Ricardo Bona en Martin Kruijswijk kwamen uit in de B groep en
behaalden respectievelijk 9 - en 8 punten in de eerste ronde. Daarmee plaatsten zij zich voor de finalegroep in groep B en scoorden
toen 5 punten uit 7 partijen.
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REIN-O-GRAM (34)

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

oorsprong van daadkracht
diensten bij ontstoken kaarsen?
die hangen aan uiterlijke vormen
tegengesteld aan meer, eertijds
zit zo’n burger op de voorste rij?
algehele uitslag
solo-acteur
slordige kleine lesbo?
verkeerde inschatting van een
stelling
waterpeil
zonder plan werken
feestbeesten

Bij (de) juiste oplossingen valt uit de eerste letters van 1 tot en
met 12 een sportterm af te leiden.
Onder de geslaagde oplossers worden twee boekenbonnen van € 7,50
verloot.
Inzendingen worden, uiterlijk drie weken na verschijning van deze
uigave, tegemoet gezien door Rein Killop-Losekoot, Wijnruitestraat
11, 1314 HH Almere; email-adres: ilosekoot@gmail.com
Oplossing Rein-o-gram 33
1.Datingbureau
2.Aprilgrappen
3.Massagesalon
4.Vorstgrenzen
5.Afweegfactor
6.Naslagwerken
7.Gedragsmodel
8.Strangulatie

9.Titelgevecht
10.Eendagsvlieg
11.Lediggangers
12.Luchtgitaren
13.Intrigeroman
14.Negligeetjes
15.Grootgrutter

(John Eekelschot was deze keer de
enige inzender)

Uit de eerste letters van 1 t/m 15 valt de damterm ‘damvangstelling’
af te lezen.

-
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Open NK veteranen, april 2015
Met 84 deelnemers werd van 13 april t/m 17 april 2015 voor de 11e
keer in Wageningen het open NK voor veteranen verspeeld. Onder de 84
deelnemers dit jaar drie DDV-ers t.w. Martin Kruijswijk, Gerrit van
der Werff en Herman van Westerloo. Ook oud DDV-er Bert Roest was van
de partij.
Zoals altijd is het NK veteranen eigenlijk ook een soort reünie van
dammers die elkaar door de jaren heen ook buiten dit toernooi nogal
eens tegenkomen o.a. in de diverse bondscompetities, hetzij
provinciaal dan wel landelijk.
De sfeer is altijd ontspannen en het echt fanatieke is er wel een
beetje vanaf en toch wordt er behoorlijk gedamd en kan het er
eigenlijk wel eens spannend aan toe gaan.
Voor mede organisator Derk Kleinrensink werd het dit keer een heel
kort toernooi, want op dinsdag maakte zijn vrouw, die altijd
meehelpt achter de bar, een lelijke val en moest met ambulance naar
het ziekenhuis, alwaar zij geopereerd moest worden. Voor Derk het
einde van zijn deelname aan dit toernooi en op de eindranglijst
prijkt hij dan ook op de een na laatste plaats met 1 overwinning en
7 verloren verklaarde partijen in de volgende 7 ronden.
Voor de deelnemende DDV-ers dit keer geen verbeteringen van eerder
behaalde resultaten. Herman van Westerloo behaalde van dit drietal
de hoogste score van 10 punten uit 8 wedstrijden. Martin Kruijswijk
kwam uit op 8 uit 8 en Gerrit van der Werff 6 uit 8. Het kan altijd
beter en dat is in het verleden ook wel voorgekomen, desondanks toch
ook nu weer genoten van alle gezelligheid en vriendschap.
Toernooiwinnaar werd met 14 uit 8 Fred Ivens. De nummers 2 en 3
waren Frank Teer en Henk Grotenhuis ten Harkel met beide 13 uit 8.
Jammer genoeg is er nog wel iets te verbeteren aan de publicatie van
de partijen, want ook nu ontving ik via database van Klaas Bor maar
een klein gedeelde van het totaal en in de toernooibase dammen gaat
het er m.b.t. de veteranen ook maar mondjesmaat aan toe.
Voor een selectie partijfragmenten enige beperking en voornamelijk uit de
partijen van Gerrit en Martin.
Dick van Ommeren

In de eerste ronde trof Gerrit een van de
oudste deelnemers (80+) en Gerrit had hier
direct zijn slag kunnen slaan, want Van
Ommeren speelde hier foutief 40. 03-08? 41.
27-21 08-12! Wat anders? En nu overzag Gerrit
de winnende zet met 42. 32-27 23x32 43.21-16
32x21 44.16x29.
Gerrit speelde na 08-12 direct 21-16 en de
partij eindigde later in remise.

Gerrit van der Werff

-
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Open NK veteranen, april 2015.
We blijven nog even bij Gerrit want achteraf stelden wij vast dat
hij een enigszins koude start had van het toernooi. Het partijfragment uit de eerste ronde laat dat al zien. In de tweede ronde tegen
Piet van Eeden wordt het nog erger, want in het middenspel geeft
Gerrit gewoon een schijf weg. Een black-out dus van jewelste. Maar
ook nog in de derde ronde tegen Jaap Vermeer blijft het aanmodderen.
In onderstaand fragment uit die partij speelde hij rustig:
Gerrit v.d. Werff
31…… 02-07? En daarmee komt voor wit de winst binnen handbereik, vanwege de damzet 27-21 en 28-23.
De zet 09-14 zou beter zijn, al was het alleen
maar om er een niet al te grote gatenkaas van te
maken.
Maar wit zag de damzet ook niet en speelde 28-23!
Na nog wat ruilwerk werd de partij vroegtijdig beeindigd in remise.
Jaap Vermeer
Martin Kruijswijk
Bij Martin in de eerste ronde direct al een
zware tegenstander in de persoon van Frank
Teer. Eigenlijk in de fase met al wat tijdnood voor Martin, mist hij hier een nog
enigszins acceptabele voortzetting in het
offer 43. 13-18!! Gespeeld werd 43.03-08 en
toen was het snel over en uit:44.22-17 13-18
45.21-16 12x21 46.26x17 zwart geeft op.
Bij het offer 43……. 13-18 44. 22x13 07-11
gaat de plakker 25-30 een rol spelen. Een
vervolg zou kunnen zijn: 45.13-19 03x14, een
offer van wit dus, 46.38-32 ligt dan nog het
Frank Teer
meest voor de hand, 15-20 47.32-27 11-16 48.43-39 14-19 49.39-33
29x38 50.34-30 25x34 51.40x07. En dit zou dan nog een aardige mogelijkheid kunnen bieden voor zwart.
Wiebren de Vries
In de tweede ronde trof Martin de oud Purmerender Wiebren de Vries. Kennelijk na de eerste ronde samen met Gerrit teveel de remise
van Gerrit gevierd, want de volgende zet van
wit is toch van een enigszins hopeloos karakter.
36.27-22? 18x27 37.31x22 19-23 38.28x30 25x43
En
Martin Kruijswijk

u

ziet

wat

het

probleem

voor

wit

is!!
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Open NK veteranen, april 2015
Met de nul uit twee uit de eerste twee ronden werd het voor Martin
toch ook wel tijd om wat punten binnen te gaan halen. Onverwacht
lukte dit tegen Dick den Ouden. In het middenspel zette Dick een
damzet open en dat werd de basis voor de winst voor Martin.
In de vierde ronde gebeurd gebeurde bijna hetzelfde tegen Jan
Kerkhofs. Een dam halen en na afname schijfwinst voor Martin, maar
door een onnauwkeurigheid in het eindspel toch geen winst.
Jan Kerkhofs
Na het door zwart gespeelde 50.24-29, waar
13-18 eigenlijk beter is, had wit het
voordeel van een schijf meer uit kunnen
buiten met nu 51.45-40 13-19 52.42-38 22-27
53.32x21 26x17 54.40-35 19-23 55.38-32 17-22
56.39-34 29x40 35x44.
Maar wit speelde: 51.39-34?29x40 52.45x34 1318 53.34-29 22-27 54.32x21 26x17 55.29-24 1823 56.42-38 17-21 57.37-31 21-26 58.31-27 2328 met remise!
Martin Kruijswijk
Hans Luchies
De volgende twee partijen van Gerrit zijn in
de opbouw kwalitatief ineens een stuk beter
dan de eerste drie. Maar dit zegt uiteraard
nog niets over het uiteindelijke resultaat.
Zo komt Gerrit in zijn partij tegen Hans
Luchies
in
nevenstaande
stand
tot
een
zetkeuze die wel zou passen in utgestelde
vorm, maar niet nu. De zet is 39.30-24? Een
offer dus en dit vanwege de dreiging 18-22.
Maar wat te denken van 48-42! Na nu (18-22)
27x18(13x33) en dan 30-24. Eigenlijk een
gelijke ruil met meer kans op goede afloop
dan het gespeelde offer.

Gerrit van der Werff

Sijmen Hansen
Ook tegen Sijmen
Gerrit, maar ook
voortzetting met
op het slaan met
19 en zwart komt

Hansen een goede partij voor
nu een kleine misgreep in de
de zet 39. 29-23? Want ja,
20x29 40.23x12 volgt wel 13direct verloren te staan.

Een volgende variant zou wit in een riantere
positie brengen: 39.36-31 11-17 40.31-27 1722 41.29-23 20x29 42.23x12 22x31 43.26x37 1318 44.34-29 18x07.

Gerrit van der Werff
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Open NK veteranen, april 2015
In de 5e ronde wint Martin een partij tegen Wim Bennink. Wederom is
er voor hem sprake van een dam halen en na lang spartelen moet Bennink uiteindelijk opgeven. In de 6e ronde verliest Martin op knullige
wijze in het eindspel tegen Piet Schep en zo komt in de 7e ronde
‘good old’ Jan Terpstra in beeld. In het middenspel zou Martin een
schijf moeten winnen, maar toch komt het er niet van en Jan Terpstra
is altijd nog gewiekst genoeg om remise te forceren.
Jan Terpstra
Na wit’s zet 28.48-43 komt er met 34-30 al de
nodige dreiging in het spel. Voorlopig is
28.24-29 aangewezen en dat wordt dan ook gespeeld. 29.34x23 18x29.
En nu had wit even door moeten zetten, maar
helaas hij kwam met 40-34? 39-34 wordt teniet
gedaan door 14-20 en 25-30 is de redenering.
Maar veel beter is 35-30 (25x34) 39x30 gevolgd door 47-41 en de schijfwinst komt in
zicht.
Martin Kruijswijk
In de laatste ronde treft Martin Dick van Ommeren die hij eenvoudig
kon winnen via een drie om drie doorbraak naar dam.
Gerrit verliest vrij eenvoudig in de 6e ronde nog van Wim Giesen,
maar kan het toernooi afsluiten met twee winstpartijen, waarvan de
laatste tegen Ton Holla heel gedecideerd is. Een opsluiting op de
lange vleugel dwong Holla tot schijfoffer en hij kon daarna geen
potten meer breken.
De enige partij die wij van Herman van Westerloo hebben is uit de
eerste ronde tegen Piet Rozenboom. Ook Herman moest duidelijk even
in het toernooi komen, maar gezegd moet worden dat Rozenboom wel een
taaie is hoor. De uitslag is remise, met wel voordeel voor Herman en
zelfs een heel eenvoudige winstmogelijkheid.
Herman van Westerloo
In het eerste fragment een
zaak van offers en tegen offers, wat wit toch wel goed
aanpakt om de zwarte aanvalsdrift in te tomen. Na 50…… 2228 komt het eerste offer:
51.39-33 28x39 52.29-23 en nu
is
het
zwart
die
offert:
52.27-32 53.38x27 25-30 54.
24x35 39-43 en nu wit weer met
Piet Rozenboom
55.42-38 43x21 56.40-34 21-27 57.34-30 27-32 58.23-19 13x24 59.
30x19. Zwart gaat nu op zoek naar een winst en deze dient zich aan
in tweede fragment. Foutief speelde wit 30-25 i.p.v. 30-24 en zwart
speelde 17-33??? We gaan het niet uitleggen. U ziet het zelf wel!
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Damtoernooi Thailand
Roep Bhawanibhiek en Kries Kalidin namen in mei jl. deel aan het met
altijd veel enthousiasme door Andrew Tjong A Ong georganiseerde damtoernooi in Thailand. Dit jaar met 58 deelnemers met als toernooiwinnaar Macodou NDiaye met een score van 14 uit 9. Roep eindigde op
de 15e plaats met 11 uit 9 en Kries scoorde 4 punten.
Partijfragmenten uit partijen van Kries en Roep:

Kries Kalidin

Yke Feenstra

Kries had als laatste zet alvast 22. 08-12
gespeeld om de dreiging met 14-20 in het spel
te brengen. Wit onderkende het gevaar kennelijk niet, want hij speelde 23.49-44?
Ja en toen kwam Kries met 23. 17-21! en wat
moet wit nu? Hij speelde uiteindelijk 24.3329 en kwam alzo een schijf achter.
De partij werd daarna door Kries gewonnen.
In diagramstand had wit eigenlijk 23. 33-28
moeten spelen. Dreigt nu met 27-22 en 28-23
23.04-10 aardig is nu 24.41-37 24-29 25.38-32
29-33 26.30-24 33x42 27.24x04 17-22 28.48x37
03-09 een gelijke ruil

Frank Teer
De
ontmoeting
RoepBhawanibhiek - Frank
Teer eindigde in
remise, maar tot twee
keer
toe
verzuimde
Frank Teer schijfwinst
te verzilveren.
De eerste keer is dat
in de eerste diagramstand:
Roep Bhawanibhiek
Hier werd 25………… 01-06 gespeeld. Maar wat te denken van 11-16!! Wit
heeft geen zet meer voor handen, dan alleen het offer 28-23.
Voor de tweede stand geldt hetzelfde. Het is ook maar twee zetten
later. Nu speelde zwart 27…… 13-18 maar ook nu is 11-16 beter, want
nog steeds heeft wit daar geen goed antwoord op. 28.32-27 23x32
29.37x28 en dan komt 29.26-31 30.27-22 16x18 31. 36x27 + 1 voor
zwart.
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LOOSDRECHT - Zaterdag 25 juli was er nu al
voor de 16e keer via de unieke gongformule
"snel" gedamd in de botenloods van Ottenhome
(Kortenhoef). Ondanks code "oranje" hebben ook
dit jaar weer 66 dammers - zowel oud als jong
waren goed vertegenwoordigd - zeer geanimeerd
gestreden om de vele leuke prijzen en
herinneringen.

DDV DEELNEMERS: Guus Gase, Nordin Hammadi en Frits Stoelwinder
Dammen tegen Ton Sijbrands

Zaterdag 22 augustus 2015 a.s. aanschuifsimultaan tijdens het
Spieringfestival Muiden.
Internationaal Grootmeester en Nationaal Grootmeester dammen,
exWereldkampioen en sinds december 2014 opnieuw houder van het
wereldrecord blindsimultaandammen, Ton Sijbrands, is bereid gevonden
om weer een “aanschuif” simultaanwedstrijd te spelen.
Clubdammers maar ook huiskamer-dammers zijn welkom.
Zaterdag 22 augustus vanaf 13.30 uur in de Sluiskamer van Restaurant
de Doelen (eerste verdieping).
Toegang en deelname gratis. Wie van Ton zou weten te winnen, krijgt van
de organisatie van het Spiering-festival Muiden twee consumpties.
Wie remise weet te maken, krijgt één consumptie.
Wie vanuit Diemen naar Muiden mee wil en geen vervoer heeft kan met
mij meerijden. Verzamelen rondom 13.00u bij de Sporthal.
Martin Kruijswijk
MTB Hoogeveen
Roep Bhawanibhiek en Herman van Westerloo namen deel aan het MTB
damtoernooi dat van 10 t/m 15 augustus werd gehouden in Hoogeveen.
Beiden behaalde een score van 10 punten uit 8 partijen en eindigden
respectievelijk op de 14e en 12e plaats. Winnaar van het toernooi
werd Nick Hoving met de score van 13 uit 8.

