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44e JAARGANG NUMMER 5
Wij beginnen dit nummer met de deelname van DDV-ers aan de diverse zomertoernooien. M.n. Roep Bhawanibhiek was weer heel
actief.
De bondscompetitie 2015-2016 is van start gegaan en drie van onze
vier teams hebben de eerste wedstrijd(en) erop zitten. Alleen DDV-3
in de eerste klasse van de PNHDB begint pas half oktober.
De resultaten zijn zeer bevredigend. Het zaterdagteam in de tweede
klasse C heeft de eerste twee wedstrijden gewonnen van Samen Sterk,
Hazerswoude en SNA-3 Heerhugowaard. In de ereklasse PNHDB speelde
DDV-1 4-4 gelijk tegen Zaanstreek en in de hoofdklasse won DDV-2 van
Almere-2. Van al deze wedstrijden een verslag in deze DTT.
Onze puzzelredacteur Rein Losekoot verbleef enige tijd in het ziekenhuis en is herstellende, maar wel even uitgeschakeld. Wij hadden
nog een puzzel in voorraad, maar de uitslag van de puzzel in DTT 235
blijft even uit. Wij wensen Rein van harte herstel toe.

IN DIT NUMMER O.A.
Rein-o-gram
46-5, probleemrubriek
Dam- en verenigingsnieuws
Wedstrijdverslagen DDV-teams
Uitslagen en standen onderlinge competitie.
redactie
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ZOMERTOERNOOIEN
Roep Bhawanibhiek nam deel aan verschillende zomertoernooien t.w.
Bunschoten (Boboli), Heerhugowaard, Nijmegen en Hoogeveen. Herman
van Westerloo nam deel aan het toernooi in Hoogeveen.
In Hoogeveen met 84 deelnemers deden beide spelers het heel goed en
eindigden met een score van 10 uit 8 op respectievelijk de 12e en 14e
plaats. In de publicaties tijdens het toernooi werd al gesproken
over het feit dat Herman de vlam in de pijp had. Lange tijd bevond
hij zich dan ook op de hoogste plaatsen in de stand. Het toernooi
werd gewonnen door Nick Hoving.
Boboli Bunschoten kende een bezetting van 64 dammers en Roep eindigde met 8 uit 7 op de 16e plaats.
In Heerhugowaard kwam Roep uit op 10 uit 9 68e plaats en Nijmegen met
13 uit 10 op de 16e plaats.
Van beide DDV-ers enkele partijfragmenten:
Roep Bhawanibhiek

Ratan Ganeshie

Roep Bhwanibhiek

Raphael Martens

Jan Maarten Koorn

Roep Bhawanibhiek

De eerste twee fragmenten zijn uit partijen gespeeld in Bunschoten.
In het eerste fragment een stand waarin niets aan de hand is. En dan
ineens staat er een zwarte dam op het bord. Wit kan alles spelen,
behalve die ene zet 18.30-25? Dan toch maar eerst “de gaten dichten”
met b.v. 18.44-39! Na het gespeelde 18.30-25 volgt 18……… 24-30
19.35x22 21-27 20.32x21 26x50
In de tweede stand haalt wit het evenwicht uit de stand met de zet
26.33-28 22x33 27.39x28. Voor zwart nu de kans om een aanval te openen op schijf 24 via 27………20-25 28.37-31 25-30! 29.31x22 30x19
30.41-37 18x27 31.37-31 17-22 32.28x08 13x02 33.31x22 19x17 en na
deze schermutseling staat Roep definitief een schijf voor, wat later
genoeg blijkt voor de winst.
De derde stand is uit Heerhugowaard waarin zwart weinig positiefs
meer ziet en dan maar aan het offeren slaat: 38………16-21? 39.27x16
26-31? 40.37x26 18-22 41.28x17 12x21 en zwart geeft op.
Eigenlijk heeft zwart maar één zet en dat is:38…… 23-29 39.34x23
18x29 40.39-34 13-18 41.34x23 18x29 42.40-34 29x40 43.35x44 14-20
44.48-43 24-30. Eigenlijk de oplossing voor zwart!
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Zomertoernooien
Eric van Dusseldorp

Roep Bhawanibhiek

Roep Bhawanibhiek

Rick Hakvoort

In de partij Roep Bhawanibhiek - Eric van Dusseldorp (Heerhugowaard)
een aardige slagwisseling die uiteindelijk schijf- en later
partijverlies betekende voor Roep: Na 16……… 05-10 komt voor wit een
dam in zicht, die hij ook verzilverd 17.35-30 24x44 18.45-40 44x35
19.33-29 23x34 20.39x30 35x24 21.28-22 17x28 22.32x05. Het duurt nu
even, maar de dam wordt weer afgenomen: 22………20-25 23.38-33 12-17
24.36-31 17-22 25.05-32 25-30 26.27-21 26x17 27.32-14 30-35 28.1425? 22-27 29.31x22 17x39 30.43x34 35-40! 44.34x45 24-30 45.25x12
07x18.
Diagram 2 en 3 zijn uit één partij gespeeld in Nijmegen. In
middelste diagramstand wordt gekozen voor de mogelijkheid van voor
beide spelers een dam halen:30.39-34 01-07 31.34x23 17-22 32.28x06
19x48 33.06-01 14-20 (dreigt met damafname via 12-17) 34.01-06 12-18
(dreigt met damafname 07-11)35.27-22 18x27 36.31x22 Nu is de
dreiging met 36………07-11 37.06x14 20x09 opgeheven want daarna zou het
volgende voor wit soelaas bieden: [22-18(13x22)40-34(48x30)3228(22x33)38x20 (25x14 35x24]
Roep kiest nu voor: 36……… 26-31 37.37x17 48x05 38.17-11 07-12 39.2218 16x07 40.06-50 12x23 41.35-30 24x44 42.50x01 remise!

Herman van Westerloo
In dit eindspel loopt het in Hoogeveen nog
net mis voor Herman, want na de zet 55…… 1721 maakt wit de partij uit met 56.37-48 21x43
57.48x27.
i.p.v. 55……17-21 zou 55…… 17-22 de aangewezen
zet zijn: 56. 38-33 06-11 57.16x11 12x01
58.33-28 27-22 59.18x27 31x22 60.33-38 met
remise.

Zainal Palmans
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Hoogeveen
Andrew Tjon A Ong

Herman van Westerloo
Via
een
eenvoudige
drie om drie kwam
Herman op veld 6 en hij kon na een paar zetten dam halen op veld 1.
Nu na 27.39-33 komt Andrew heel fraai uit het probleem met de witte
dam, want nu 12-17 betekent schijfverlies.
27……… 23-28 28.32x14 24-30 29.35x24 13-19 30.24x22 12-17 31.01x21
26x50. Er blijft voor wit voldoende materiaal over om remise te forceren en dat werd ook de uitslag.
Biem Ramdien
Biem Ramdien ziet wel brood in de volgende
combinatie, maar deze blijkt wel schijfverlies op te leveren en Herman stevent netjes
af op winst. Na het gespeelde 33.39-33 volgde: 33………17-22 34.28x17 12x21 35.23x03 13-18
36.26x17 27-32! 37.38x27 18-23 38.29x18
20x49 39.03x20 49x40 40.45x34 15x24 + 1 voor
zwart.
En dan het afspel naar winst voor wit:
41.42-38 06-11 42.38-33 16-21 43.34-29 21-27
44.29x20 25x14 45.35-30 02-08 46.33-28 08-13
Herman van Westerloo
47.30-24 11-16 48.28-23
27-32 49.23-19 14x23
50.24-20 32-38 51.20-15
38-43 52.15-10 43-48
53.10-04 13-19 54.04-15
23-28 55.15-20 19-23
56.20-38 48-26 57.38-20
28-32 58.20-24 16-21
59.24-20 21-27 62.20-24
23-28 63.24-19 26-42
64.19-10 42-15 65.10x19
15-47 66.19-35 32-37
Zwart geeft op!
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POLEN OPEN
Roep Bhawanibhiek rondde de zomertoernooicyclus af met een deelname
aan het internationaal toernooi “Polen Open”. 68 deelnemers en voor
Roep een plusscore van 10 punten uit 9 partijen.
Maria Stangret
In de volgende gespeelde variant komt remise
al snel in zicht: 45.37-31? 06-11 46.32-28
22x33 47.38x20 25x14 48.34-29 16-21 49.29-24
02-08 50.30-25 19x30 51.35x24 13-19 52.24x02
21-26 53.02x16 26x48 1-1
i.p.v. het gespeelde 45.37-31 zou 45.38-33
scherper zijn, want 33-29, 42-38 dreigt!
45………13-18 46.32-28 22-27 47.28-22 18-23
48.22x31 + 1 voor wit.
Roep Bhawanibhiek
Roep Bhawanibhiek
Hier heeft zwart 28 07-12? Gespeeld en wit
overziet nu de volgende mogelijkheid met
29.39-34, want niet deze maar 29.31-26 werd
zijn volgende zet.
Na 29. 39-34 dreigt 34-30 en deze is niet op
te vangen met 05-10 en 10-15 vanwege 31-26
met schijfwinst voor wit.
Uiteindelijk werd deze partij nog door Roep
gewonnen.
Tomasz Urbanczyk
-------------------------------------------------------------------DDV-ers bij andere verenigingen in landelijke competitie
Chris van Westerloo
Uit de wedstrijd SSS Kampen-VAD 19 sept.2015.
Voor Chris in de eerste wedstrijd even een
benauwd moment. Eigenlijk staat zwart hier al
verloren. Kijkt u maar: 47.44-40 35x44
48.39x50 19-24 49.50-45 15-20 50.33-28 en
zwart kan opgeven. Dit werd overigens niet
gespeeld want wit kwam eerst met 47.48-43 1520 48.44-40 35x44 49.39x50 19-24 50.43-39 en
wit bood remise aan. Chris opgelucht, want de
zwarte stand blijft wankel.
Harm Kist
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Oefenwedstrijd DDV-VAD
Voor de zesde maal vond als opwarmer voor de aanstaande bondscompetitie de oefenwedstrijd DDV-VAD plaats.
In 2010 meldde de bekende VAD-er Herman van Westerloo zich aan als
lid van DDV. De interne competitie bij VAD kwam niet meer van de
grond en enige oefening voor het spelen in de bondwedstrijden is
toch wel nodig vond Herman. Aldus kwam ook de oefenwedstrijd DDV-VAD
in beeld. Na Herman kwamen ook broer Chris en neef Rob(zoon van
Chris) naar DDV.
De oefenwedstrijd is nu deels ook een kwestie van DDV-DDV. De eerste
drie partijen t.w. Ricardo Bona-Chris van Westerloo, Herman van Westerloo-Nico Kruijswijk en Leo Rosendaal-Rob van Westerloo golden dan
ook als partijen voor de interne competitie van DDV.
Van de vijf vorige ontmoetingen trok VAD vier keer de winst naar
zich toe en ook deze zesde keer liep uit op een overwinning voor
VAD. Niet zo heel verwonderlijk, want VAD komt in de landelijke competitie uit in een hogere klasse dan DDV.
Bij de opstelling van de teams is steeds uitgegaan van zo min mogelijk dezelfde tegenstander treffen. Tot nu toe is dat nog steeds gelukt. Als voorbeeld Jos Eggen die alle wedstrijden meespeelde: hij
kwam uit tegen: Leo Rosendaal(2010) John Eekelschot(2011) Siegfried
Parbhoe(2012)Martin Kruijswijk(2013)Roep Bhawanibhiek(2014) en Milton Menso(2015)
De uitslag op 7 september 2015:
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Ricardo Bona
Nico Kruijswijk
Leo Rosendaal
Siegfried Parbhoe
Milton Menso
John Eekelschot
Martin Kruijswijk

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

–
–
–

Chris van Westerloo
Herman van Westerloo
Rob van Westerloo
Michel Horn
Jos Eggen
Hans Vermeulen
Kees Binnenkade

Een toch redelijke uitslag
tijdnood de remisekans over
spel met een schijf meer de
nog op het scorebord kunnen

in aanmerking nemend dat Nico in hevige
het hoofd zag en dat Martin in het eindwinst liet lopen. M.a.w. een 7-7 had ook
komen.

Kees Binnenkade
Met de tijdnood voor Kees en even later voor
Martin krijgt de partij een wat rommelig einde.
Duidelijk is wel dat de volgende zet van zwart
niet goed is: 39……….24-29? Beter is 11-16x07 en
dan houdt zwart goed spel. 40.30-24 19x39
41.28x10 15x04 42.25-20 17x28 43.32x43 + 1 voor
wit. Vervolgens laat Martin de winst lopen:
43……13-19 44.35-30 18-23 45.38-33 11-17 46.37-32
06-11 47.43-39 04-10 48.27-21 10-14 49.20-15?
Winnend is hier i.p.v.20-15: 39-34(14x25)21-16!
Martin Kruijswijk

-
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Oefenwedstrijd DDV-VAD
Nico Kruijswijk
Met het verliesgevend offer nu 52………23-28
22x33 mist Nico de volgende variant met
52………14-20 53.44-40A 23-29 54.30-34 39x19
55.20-24 19x30 56.25x45 en zie dat maar eens
te winnen met wit.
A: op 37-31 of 37-32 volgt 23-29,30-34,16-21
en 25-30
Op 22-17 komt 23-28 in aanmerking en dan
helpt 34-29 niet vanwege daarna de mogelijkheid met 28-32.
Herman van Westerloo
John Eekelschot
Niet helemaal als verrassing, maar wel lastig
is de doorbraak voor wit met 42.34-29 25x21
43.26x06 maar John redt zich er toch nog uit:
43………19-23 (op direct damhalen volgt 24-29)
Ook aardig is 43……13-19 44.06-01 13-19 45.3328 18-22 46.01x25 22x44.
44.35-30 24x35 45.06-01 12-17 46.01x34 20-24
47.34-12?24-29 48.12x14 29x38 I.p.v.47.34-12
had wit met 45-40 en terugtrekken van de dam
naar veld 39 nog winstkansen gehad.
Hans Vermeulen
Ricardo Bona speelde een heel risicovolle partij tegen Chris van
Westerloo en het kon niet anders of hij moest wel verliezen. De remisepartijen van Leo Rosendaal-Rob van Westerloo,Michel HornSiegfried Parbhoe en Milton Menso-Jos Eggen verliepen heel rustig en
het analyseprogramma gaf geen enkele opmerking of aanwijzing.
- 46/5 Uit 4650 problemen op 46/5 – 5/46 J.A.Pennings
A.M.J.Soutberg

G.Kerkdijk

M.Rooij
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REIN-0-GRAM (35)

□□□□□□□□□□□□□□□ (klein)insect in de heetste

1.

periode van het jaar.

□□□□□□□□□□□□□□□ inpakmateriaal
3.□□□□□□□□□□□□□□□ daar zetelt het landsbestuur
4.□□□□□□□□□□□□□□□ korte bijeenkomst?
5.□□□□□□□□□□□□□□□ (meer dan?)
2.

bemiddelingsinstantie

□□□□□□□□□□□□□□□ worden deze bewijsgronden

6.

ingebracht door familieleden

□□□□□□□□□□□□□□□ dubbele(?)aanduiding voor een

7.

militaire functie

□□□□□□□□□□□□□□□ tot werken in staat
9.□□□□□□□□□□□□□□□ virtuoos die snaren beroert
10.□□□□□□□□□□□□□□□ hier worden onder meer in de
8.

huid gaatjes geboord

□□□□□□□□□□□□□□□ ordeningssysteem
12.□□□□□□□□□□□□□□□ jungleklanken
13.□□□□□□□□□□□□□□□ ondervindingsmilieu
14.□□□□□□□□□□□□□□□ regentijd
15.□□□□□□□□□□□□□□□ speelperiode (15=7 letters +
11.

8 cijfers)
Bij juiste oplossingen van de opgaven hebben de eerste letters van 1
tot en met 14 van boven naar beneden gelezen betrekking
op een
clublid en een titel.
Met uitzondering van nummer 15 staat elke achtste letter van de oplossingen op de zevende plaats in het alfabet.
Inzendingen worden, uiterlijk drie weken na verschijning van deze
uitgave, graag tegemoet gezien door Rein Killop-Losekoot, Wijnruitstraat 11,1314 HH Almere; email-adres: ilosekoot@gmail.com
Onder de geslaagde oplossers vindt verloting plaats van twee boekenbonnen van € 7,50
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Eclatante overwinning op Samen Sterk-2 Hazerswoude.
Hoe sterk kun je samen zijn? Wel, DDV was het in deze eerste wedstrijd zeker. Met een thuiswedstrijd opende DDV de competitie in de
tweede klasse C met een ongedacht grote overwinning van 15-5. Geen
enkele verliespartij aan DDV kant. Zelfs een 16-4 behoorde tot de
mogelijkheid. Ricardo Bona overzag toch nog een vluchtmogelijkheid
t.g.v. zijn tegenstander die daarmee een remise vanuit een verloren
positie forceerde.
De eerste partij die uitraakte was rond drie uur met een remise op
naam van Martin Kruijswijk. Zonder een directe winst voorhanden,
misschien wel met enig voordeel, maar een acceptabele opening van de
score, na eerst gezien te hebben dat Ricardo, Siegfried en Nordin
al heel goed spel hadden. Kort achter elkaar scoorden inderdaad
Siegfried en Nordin met een winstpartij. Vervolgens duurde het even
alvorens het volgende punt binnenkwam. Miro had het niet makkelijk,
maar behaalde toch de fel begeerde remisestand. Niet gerekend was
met een remise voor Ricardo, maar de stand kwam daardoor wel al op
7-3. Roep kwam een schijf voor en Milton eveneens. Maar eerst kwam
Frits Stoelwinder met een punt aanzetten 8-4.
Milton en Roep wonnen inderdaad het eindspel 12-4 en Ridens Bolhuis
zorgde ook nog eens voor winst. Als laatste speelde Nico nog remise
en de overwinning was duidelijk en overtuigend.
Voor Samen Sterk uit Hazerswoude een tegenvaller als je bedenkt dat
dit team vorig seizoen met zes winstwedstijden en vier keer gelijk
spel nog als tweede eindigde in 2e klasse groep D.
Voor DDV een bijna compleet team, waaraan alleen Glen Dumfries ontbrak. Het is niet helemaal duidelijk of hij dit seizoen nog in actie
gaat komen. Miro Alberto fungeerde in deze wedstrijd als invaller.
Mogelijk dat een nieuw lid met een hoge rating, die ook wil deelnemen aan de onderlinge competitie, nog enkele wedstrijden kan meespelen. Dit laatste behoort, eerder gehoord uit het berichtencircuit,
(lees Roep)tot de mogelijkheden.

DDV Diemen

Samen Sterk 2

15-5

1

Ruph Bhawanibhiek (1153)

Bram Doeves (1149)

2-0 (8)

2

Ricardo Bona (1059)

Bastiaan de Gunst (854)

1-1 (5)

3

Martin Kruijswijk (1016)

Herk Vis (933)

1-1 (1)

4

Milton Menso (1006)

Joop Briedé (887)

2-0 (7)

5

Nico Kruijswijk (1019)

Robert van Diggele (795)

1-1 (10)

6

Siegfried Parbhoe (980)

Dick de Jong (821)

2-0 (3)

7

Nordin Hammadi (1065)

Salim Rodjan (909)

2-0 (2)

8

Ridens Bolhuis (836)

Arie van Diggele (881)

2-0 (9)

9

Frits Stoelwinder (719)

Jaap Vermeer

1-1 (6)

Piet van Es

1-1 (4)

10 Miro Alberto (701)
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DDV-Samen Sterk-2
Partijfragmenten
Ricardo Bona
Na nu de zet 30. 40-35 gaat
achter raken via 30………13-18!
32.29x40 18x29 33.33x24 20x29
35.34x23 17-22 36.38x29 22-28
+ 1 voor zwart.

wit een schijf
31.34-29 25x34
34.40-34 22x33
37.42-37 28x19

Later had wit nog een schijf te offeren om
een doorbraak te forceren en had Ricardo via
een
overmacht in het eindspel de partij in
zijn voordeel kunnen beslissen, maar op een
of andere wijze lukte dat toch niet 1-1
B. de Gunst
B.Doeves
Roep wist zijn partij winnend af te sluiten
en dat ging eigenlijk vrij eenvoudig.
Eerder in de partij had Roep hierin een
versnelling kunnen geven. In nevenstaande
stand kwam zwart met de foutzet 25…………18-23
en wit vervolgde met 26.31-27.
Directer na 25.18-23 is: 26.25-20 14x34
27.40x18 13x22 28.31-27 22x31 29.33-29 24x42
30.48x06.
Milton Menso
Roep Bhawanibhiek
Voor Milton een diagrammetje voor een hilarisch
moment. Milton won later evenals Roep zijn partij,
maar ook hier een eerdere mogelijkheid: 28.30-25??
En Milton 28.04-09?? Wat te denken van 22-28!!!
Wit komt ook wel op dam, maar moet deze direct
inleveren.
Na afloop van de partij hadden we er alsnog
plezier om.
J.Briede
Siegfried Parbhoe
Ook bij Siegfried een winst van de partij. Via
een 2 om 5 naar dam kan wit direct opgeven. Maar
ook bij Siegfried een eerdere mogelijkheid om toe
te slaan.
In nevenstaande stand speelde zwart 33.07-12?
Hier had gespeeld kunnen worden: 33………. 18-23
34.29x18 17-22 35.28x17 07-12 36.18x07 02x42.
Daarna nog wel even oppassen, maar winst gloort.
D. de Jong

-
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DDV-Samen Sterk-2, partijfragmenten
S.Rodjan
Bij Nordin leek het er in deze fase op dat
remise het hoogst haalbare zou zijn. Maar na
het foutief gespeelde 49………17-21? kan wit
een aanval inzetten op schijf 23 via 50.3833 21-26 51.33-28 en na nog wat zetten geeft
zwart op.
Vanuit diagramstand zou 49…….17-22 op remise
uitkomen.

Nordin Hammadi
Ridens Bolhuis

Ridens won zijn partij in een overmachteindspel, maar ook hij had al eerder kunnen toeslaan met als resultaat schijfwinst.
In deze stand speelde hij 31.12-17!?
Effectiever is: 31……… 24-29 32.33x24 18-22!
33.27x20 21-27 34.24x13 08x19 35.32x21 23x14

Arie van Diggele

Jaap Vermeer
Bij Frits Stoelwinder
was het zijn tegenstander
die
al wat
eerder kon toeslaan.
Frits kwam in de opening
al
een
schijf
achter, maar komt uiteindelijk toch met een
remise op de proppen.
In het eerste diagram
Frits Stoelwinder
speelde Vermeer 36. 01-07!? Hier had gespeelde kunnen worden:
36…………… 22-28 37.33x11 24x31 38.26x37 02-07 39.11x02 20-24 40.02x30
25x43.
In het tweede diagram komt na 43.28-23 ongeveer hetzelfde aan de orde, maar nu is het geen winst meer, maar remise. Aldus werd gespeeld
43……………22-28 44.33x11 24x31 45.26x19 18x29 46.36x27 20-24 47.19x30
25x43.
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Start bondscompetitie PNHDB voor DDV-1 een gelijkspel.
Met de wedstrijd DDV-1-Zaanstreek-1 ging de bondscompetitie PNHDB
2015-2016 op 28 september jl. van start. Beide teams zijn aan elkaar
gewaagd en dat bleek ook na afloop, want een 4-4 uitslag prijkte op
het scorebord. Spannend dus, want lange tijd bleef het onzeker welke
kant het dubbeltje op zou vallen.
Al vroeg in de wedstrijd, zo ronde de 24e zet keek Roep Bhawanibhiek
al aan tegen een schijf achterstand, zonder ook maar enige compensatie te hebben. Tegen een heel degelijke speelsters als Barbara Graas
wordt het dan al lastig om er nog wat van te maken. De stand leende
zich er eigenlijk ook niet meer voor dat er nog wat van te maken zou
zijn en zo ging Roep roemloos ten onder. 0-2
Bij Herman van Westerloo stond na hetzelfde aantal zetten als bij
Roep-Barbara aan beide kanten ineens een dam op het bord. Met ook
aan beide kanten nog heel wat schijven was het echt koffiedik kijken
wat hier uit zou komen. Het werd uiteindelijk remise. 1-3
Alleen bij Rob en Milton ging het er iets rustiger aan toe, al kwam
Rob’s tegenstander Paul Teer al bij de 17e zet met een voorwaartse
manoeuvre, die niet direct was af te slaan. Rob wed gedwongen om het
centrum het centrum te laten, maar was wel weer heel handig in de
omsingeling ervan en dat resulteerde in een schijfoffer van Paul,
omdat hij gewoon vast gelopen was en geen goede andere zet voor handen meer had. Tempogebrek dus en na een lang eindspel won Rob door
overmacht. 3-3
Bij Milton was en bleef en bleef het rustig tot het einde toe. Wel
een schijfoffer om een doorbraak te forceren, maar kort daarna kon
de vrede worden gesloten. 4-4
De volledige uitslag: 4-4
1.
2.
3.
4.

Herman van Westerloo
Rob van Westerloo
Roep Bhawanibhiek
Milton Menso

–
-

Piet Smit
Frank Teer
Barbara Graas
Martin Berends

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

Piet Smit
Bij Herman tegen Piet Smit een ingewikkeldheid van heb ik jou daar! Spelverloop: 24.
33-28 22x33 25.31x11 16x07 26.26x17 12x21
27.23x01 14-19 28.39x28 19x50.
Beide spelers een dam met nog een heleboel
schijven, dus doorspelen maar: 29.38-33 25-30
30.42-38 30-35 31.40-34 10-14 32.29-23 21-27
33.43-39 20-24 34.23-18 13x22 35.28x17 14-19
36.34-29 24-30 37.37-31A 15-20 38.31x22 toch
ook nog een damafname: 19-23 39.29x18 02-07
40.01x12 06-11 41.17x06 08x28 42.33x22 50x17
en nog enkele zetten remise overeengekomen.
Herman van Westerloo
A: Op volgende pagina de stand bij zet 37.

-
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DDV-Zaanstreek, partijfragmenten
Piet Smit
Hier werd gespeeld: 37.37-31
Hier doet zich
voor: 37.29-24
38.24-13
39.13-09
40.38-32
41.01x33
42.33x15

ook nog een andere mogelijkheid
06-11
11x22
03x14
27x29
15-20
50x17

Herman van Westerloo

Rob van Westerloo
In de eerste diagramstand
speelde
Rob
35.03-08!? Wit geconcentreerd op de verdediging van schijf
op 23 kwam met 36.
49-43.
Maar
had
wit
zijn
slag kunnen slaan:
36.23-18 12x23 37.2822 17x28 38. 27-22
28x17 39.37-31 36x27
40.32x03.

Paul Teer

In de tweede stand zag wit zich genoodzaakt om te offeren. Hij deed
dit met 49.23-18 en verloor later de partij. Mogelijk dat het volgende iets gunstiger is: 49.35-30 24x35 50.29-24 20x18 51.28-23
19x39 52.38-33 39x28 53.32x01

Barbara Graas
In deze stand speelde Barbara 19…………18-22 en
hoopt uiteraard op 20. 27x18. En ja, Roep
neemt inderdaad deze slag en komt een schijf
achter. De stand van wit is ook al niet zo
best en dat betekende verlies.
Aangewezen na 19…….18-22 is 20.27x18
21.24x13 33x24 22.30x28 08x19.

Roep Bhawanibhiek

13x33

-
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DDV-Zaanstreek, partij

Berends M - Menso M, 28-09-2015
1.31-26 19-23 2.36-31 14-19 3.41-36 10-14 4.46-41 05-10 5.31-27 20-25 6.36-31
15-20 7.33-28 10-15 8.39-33 20-24 9.34-30 25x34 10.40x20 15x24 11.43-39 17-22
12.28x17 11x22 13.48-43 22-28 14.33x22 16-21 15.27x16 18x36 16.32-27 06-11
17.37-31 11-17 18.27-21 36x27 19.21x32 12-18 20.39-33 07-12 21.44-39 24-29
22.33x24 19x30 23.35x24 23-28 24.32x23 18x20 25.50-44 14-19 26.41-37 13-18
27.37-32 01-07 28.39-33 09-13 29.44-39 19-23 30.49-44 07-11 31.16x07 12x01
32.47-41 01-07 33.42-37 07-12 34.32-27 02-07 35.37-32 03-09 36.41-36 04-10
37.27-21 09-14 38.21-16 20-24 39.36-31 14-19 40.31-27 24-29 41.33x24 19x30
42.38-33 10-14 43.27-21 30-35 44.45-40 13-19 45.40-34 [ >45.32-27 14-20 46.2722 18x27 47.21x32 08-13 48.43-38 13-18 49.32-27 20-25 50.38-32 19-24 51.27-21
25-30 52.33-28 18-22 53.28x19 24x13 (-0.14;-0.65/13) ] 45...08-13 [ >45...1822 46.33-28 22x33 47.39x28 08-13 48.44-39 13-18 49.39-33 14-20 50.32-27 23x32
51.27x38 19-23 52.33-28 23x32 53.38x27 20-24 54.34-30 24-29 55.30-25 29-33
56.25-20 (-0.65;-0.01/12) ] 46.32-27 14-20 47.27-22 17x28 48.33x22 18x27
49.21x32 12-17 50.43-38 13-18 51.38-33 18-22 52.32-27 22x31 53.26x37 17-22
54.37-32 20-25 55.33-28 22x33 56.39x28 25-30 57.34x25 23-29 58.25-20 29-34
59.20-15 34-40 60.15-10 40x49 61.10-04 49x27 62.04x36 35-40 1-1

----------------------------------------------------------------------DDV-ers voor andere verengingen in landelijke competitie
Fokke Smid

Uit de wedstrijd ADG-Roden/Leek 19 sept.2015.
Een dubbeltje op z’n kant lijkt het!
Zwart speelde 62………36-41??? En Leo wint dus door
63.23-18 13x22 64.32-27 22x31 65.26x46
Zwart had dus 62……08-12 moeten spelen 63.26-21 36-41
en nu heeft wit nog een ontsnapping: 64.21-17 12x21
65.32-27 21x32 66.29-24

Leo Rosendaal
----------------------------------------------------------------------Beste damvrienden,
Na de Algemene Vergadering van de PNHDB deelde voorzitter Peter Moraal
ons mee dat hij met zijn vrouw en kinderen een nieuw bestaan op gaat
bouwen in Oostenrijk. Met de aankoop van een pension in Kaprun is een
lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. Wij wensen hen natuurlijk
veel succes! Inmiddels is het gezin Moraal al geëmigreerd naar
Oostenrijk. Het houdt natuurlijk wél in dat we op zoek moeten naar een
nieuwe voorzitter van de PNHDB. Als bestuursleden hebben wij er al over
gesproken, maar we hebben nog niet meteen iemand op het oog. Wij doen
daarom een beroep op u. Wilt u het bekend maken bij uw vereniging? Of
misschien weet u een geschikte kandidaat die we kunnen benaderen? Dan
horen we dat graag.
Aart van Dijk, secr.PNHDB
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Tweede winst voor tiental DDV.
Zaterdag 3 oktober voor DDV de uitwedstrijd tegen SNA-3 in Heerhugowaard. Voor de tweede keer dit jaar, want in januari troffen beide
teams elkaar ook, maar toen in Diemen en uiteraard in het vorige
seizoen. Vorig seizoen een goede les voor DDV, want toen werd met 911 thuis verloren.
In de opstellingen zaten beide teams met nogal wat andere spelers en
dat had aan SNA kant ook te maken met het feit dat ook op deze zaterdag vier landelijk spelende SNA-teams hadden aan te treden. 80
dammers bevolkten de grote aula van het schoolgebouw. Voor SNA competitieronde alle hens aan dek, maar daardoor ook wat opschuivingen
op mogelijke lege plaatsen in de hoger spelende teams. Als voorbeeld
een lid als Henk Groot, normaal uitkomend voor SNA-3 moest nu doorschuiven naar SNA-2.
Aan onze kant debutant Marco de Koning en de leden die dit seizoen
voor het eerst voor DDV uitkomen: Roep Bhawanibhiek en Nordin Hammadi. Miro Alberto trad als invaller op voor Siegfried Parbhoe. Vorig
jaar had Miro nog en vaste plaats in het team. M.a.w. in vergelijk
was dat geen wijziging. Vorig seizoen een verlies, maar nu een fikse
overwinning van maar liefst 6-14.
De partijen naspelend geeft deze uitslag een redelijk beeld van de
krachtsverhoudingen. Frits en Martin mochten hun handen dichtknijpen
met een remise. Beide stonden er in het eindspel niet al te best
meer voor en hadden eerder op remise moeten aansturen. Daar staat
tegenover dat Miro Alberto een goede kans op winst liet lopen. Ricorda bleef een schijfachterstand bespaard. Heel degelijke spelers
zijn Milton Menso en Marco de Koning, met voor Marco een overwinning. Nico kwam al vroeg in de partij op dam en Roep kreeg in het
middenspel een doorbraakmogelijkheid met winst. De enige verliespartij kwam van Nordin. Een blunder in een voor hem ogenschijnlijk redelijk stand, maar dat viel bij nader inzien toch wat tegen.

SNA 3

DDV Diemen

6-14

1

Co Filmer (931)

Ruph Bhawanibhiek (1153) 0-2 (7)

2

Maarten van Leenen (948) Martin Kruijswijk (1016)

1-1 (10)

3

Frans Groot (859)

Ricardo Bona (1059)

0-2 (6)

4

Bertus Groot (913)

Marco de Koning (978)

0-2 (9)

5

Exupery Mwenedata (822) Milton Menso (1006)

1-1 (2)

6

Bert van Leijden (865)

Nico Kruijswijk (1019)

0-2 (4)

7

Dick Beekman (892)

Nordin Hammadi (1065)

2-0 (1)

8

Maarten van Ammers (826) Miro Alberto (701)

1-1 (5)

9

Luuk Terweijden (453)

Ridens Bolhuis (836)

0-2 (8)

10

Daan Pheijffer

Frits Stoelwinder (719)

1-1 (3)

-
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SNA-3 – DDV, partijfragmenten
Roep Bhwanibhiek
Co Filmer gaat hier tegen Roep de fout in met
de zet: 33.31-27 22x31 34.36x27 Verrassend
komt nu 34………19-23! 35.28x19 17-22 36.29-23
18x40 37.27x18 03-08 38.44x35 08-13 39.18x09
04x24 en alles klopt precies voor zwart en de
doorloop naar dam is vrijgemaakt.
I.p.v.33.31-27 had dus 33.
moeten worden. 33……… 19x28
35.33x11 16x07 36.36x27.

28-23 gespeeld
34.31-27 22x31

Co Filmer
Maarten van Leenen
…………> Martin komt hier in een lastige stand
en speelt ook nog een twijfelachtige zet
44. 27-22 Een andere mogelijkheid is 44.4034 08-12 45.45-40 07-11 46.40-35 20-25
47.28-22
Spelverloop:44……07-12 45.40-34 12-18 46.2217 18-22 47.34-30 24x35 48.17-11 (beter is
33-29) 48.22-27 49.32x21 21-16
Het liep toch nog uit op remise, maar Maarten zag wel een winst over het hoofd.
Ricardo Bona
Martin Kruijswijk
Ricardo heeft foutief 13.08-13 gespeeld. Wit ziet
de geboden schijfwinst niet en komt met 14.34-30?
Gespeeld had kunnen worden: 14. 23-19 14x23
15.33-28 24x31 16. 28x37 + 1 voor wit.

Frans Groot

Koning M.de - Groot P. 03-10-2015
1.34-29
6.35x24
11.43-38
16.40-35
21.44-40
26.48-43
31.42-37
36.37-32
41.44-39
46.36x27

19-23
10-14
14-19
19x30
14-19
17-21
07-11
02-07
17-22
13-18

2.32-28 23x32 3.37x28 14-19 4.29-24
7.38-33 17-22 8.28x17 11x22 9.33-29
12.40-35 19x30 13.35x24 10-14 14.45-40
17.35x24 09-14 18.37-32 22-27 19.31x22
22.40-35 19x30 23.35x24 4-9 24.50-44
27.38-33 9-14 28.37-32 27x38 29.43x32
32.49-43 21-27 33.32x21 16x27 34.43-38
37.47-42 07-11 38.42-37 11-16 39.39-33
42.38-32 12-18 43.23x12 8x17 44.37-31
47.33-28 03-08 48.24-19 21-26 49.39-33.

20x29
7-11
01-07
18x27
11-17
14-20
11-16
21-26
17-21
2-0

5.33x24
10.41-37
15.46-41
20.32x21
25.41-37
30.33-28
35.28-23
40.32x21
45.31-27

19x30
05-10
14-19
16x27
06-11
11-16
16-21
26x17
22x31

Zelfs Flits vond geen ongerechtigheid in deze partij, dan alleen dat
zwart terecht opgaf.
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SNA-3-DDV, partijfragmenten
Maarten van Ammers

Miro Alberto was al in de opening
een schijf
voor gekomen en kreeg zelfs gelegenheid om nu de
partij uit te maken omdat zwart hier 24………17-21
speelde. Met 25. 20-14 21x34 26.14x01 is het gedaan met zwart.
Maar wit kwam met 25.49-43? Ook later nog zou wit
diverse keren het schijfvoordeel kunnen omzetten
in partijwinst. Het bleef achterwege en vandaar
de remise. Dit was wel de meest opvallende!
Miro Alberto

Ridens Bolhuis

Ridens won weliswaar de partij, nadat Luuk ter Weijden de remisemogelijkheid overzag, maar al eerder
in de partij overziet Ridens schijfwinst in nevenstaand stand, na 26.40-34! Ridens speelde direct
26.24-30, maar eerst 26………17-22 27. 28x17 en daarna
27.24-30 geeft de schijfwinst.

Nordin Hammadi

Luuk ter Weijden

Nordin komt hier al in een enigszins problematische stand. Al zou je denken, zo slecht ziet
zwart’s stand er toch niet uit? Maar dat is gezichtsbedrog. Nordin speelde nu 33.13-18? Gevolgd
door 34.28-22 09-13 verpl. en dan breekt wit met
35.32-28, 31-26 enz.
13-18 is dus niet goed, maar wat dan wel? 33. 2429 geeft ook al problemen vanwege een dubbele
aanval met de schijven 39 en 43 op schijf 29.
Dick Beekman

Ook 33.03-08 34.31-26 11-17 35.27-22 17-21 36.26x17
12x21 37.48-42 21-26 38.42-37 en dan 38.24-29 geeft
wederom problemen. M.a.w. wit stond gewoon beter.
Daan Pheiffer

Frits had in het eindspel alle geluk van de wereld,want zijn tegenstander wist kennelijk niet wat
je met een dam kunt doen. Zwart speelde hier 1437??? Tja, dan is het met 22-18 en de dam naar veld
48 brengen, toch nog remise.
Met 14-09 wordt het al een stuk moeilijke voor wit.
B.v.d.Leijden
Frits Stoelwinder

Bij Nico een standaardzetje met dam op 1
28-22!!!!!!
Het komt nogal eens voor dat dit zetje niet wordt gezien.
Vandaar toch even aandacht hiervoor.
Nico Kruijswijk

-
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Een goed begin voor DDV-2
Met Almere-2 als eerste tegenstander thuis op maandag 5 oktober,
mocht de hoop gevestigd worden op een goed begin in de hoofdklasse
van de PNHDB competitie. Toch liep het niet helemaal naar wens want
de 5-3 overwinning voor DDV-2 kwam toch maar moeizaam tot stand.
Het begin was overrompelend, want Nico Kruijswijk was al heel snel
klaar met Adriaan van der Zwan. Slechts 25 zetten duurde de partij
en Nico stond al met een dam op de hoofdlijn. 2-0
Leo Rosendaal had de wind mee in het eindspel en won door overmacht
in een vier om twee (met een dam voor Leo) en hij maakte er 4-0 van.
Een puntje moest nog worden gescoord, maar dat bleef wel heel lang
uit. Voor het zover was, had eerst Ridens Bolhuis nog op te geven 42 en op dat moment stond Martin Kruijswijk een schijf achter, maar
gelukkig wel met voldoende compensatie. Na een lang gevecht kwam in
het late eindspel dan eindelijk de verlossende remise en dus overwinning voor DDV-2.
De volledige uitslag:
1.
2.
3.
4.

Leo Rosendaal
Martin Kruijswijk
Nico Kruijswijk
Ridens Bolhuis

5-3
–
-

R.Mathoera
H.Beekman
A.van der Zwan
T.Richardson

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

Partijfragmenten.
Ridens Bolhuis
Ridens loopt na de opening
aan tegen zijn onevenwichtige opbouw van de schijven op de korte vleugel. U
herkent dit wel in de eerste
diagramstand:
haal
schijf 11 weg en er komt
een dam op 2 en haal
schijf op 12 weg en er
komt een dam op 1.
T.Richardson
Spelverloop: 19……09-14 (beter is 20-25, want dan kan na 30-24x24,2328 volgen)20.30-24 19x30 21.34x25 23x34 22.39x30 04-09 23.40-34 1823 24.37-32 met nu 11-16 komt wit via 33-28 op dam. Maar zwart heeft
toch nog een alternatief nl. 24………22-28 25.32x21 28x39 (zie 2e diagram) Het wachten is nu op de zet 43-38 waardoor zwart schijf 39 zou
moeten opgeven.26.41-37? 13-18? 27.38-32 18-22 28.43-38 Maar nu
speelt wit dit te snel of hij had 41-37 niet moeten spelen. Jammer
dat Ridens de kansen niet zag. 28……14-19 29.25x14 09x20 30.34x43 1924 31.30x28 22x42. Ridens speelde echter 28………20-24 29.30x10 39x30
30.35x24 15x04 en dan maakt wit het uit met 31.32-27 22-28 32.27-22
23-29 33.24x33 28x39 34.22-18 en dan komt er alsnog een dam op veld
1.

-
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DDV-2 – Almere-2, partijfragmenten
Martin Kruijswijk
Martin bracht zichzelf in
de problemen door nu (eerste diagramstand) 33…13-18
te spelen: 34. 22x13 09x18
35.31-27 en de dreiging
met 37-31 dwingt zwart tot
schijfverlies nemen:
35....23-29 36.34x14 20x09
spelverloop: 37.45-40 2530 38.33-28 09-14 39.28-22
18-23 40.40-34 12-17
Henk Beekman
41.34x25 07-12 42.43-38 07-12 43.39-34 04-09 (diagram 2)
Wit pakt nu de mogelijkheid om zijn lange vleugel wat lucht te geven
en afgezien daarvan gokt hij op een combinatie die Martin in zijn
tijdnood mogelijk over het hoofd zou kunnen zien. Maar na 44.37-31
slaat zwart 44……28x37 (na 26x37 volgt 36-31 (37x26)34-30(28x37)30x10
met verlies voor zwart. Voor het uitspelen van de partij heeft
zwart, na deze mislukte poging, met een schijf achterstand voldoende
compensatie om toch remise te bereiken.
Bij Nico een heel korte partij met een makkelijke winst:

Kruijswijk N - Zwan G.v.d.
DDV-2-Almere-2
1.34-29 19-24 2.40-34 14-19 3.45-40 20-25 4.29x20 25x14 5.35-30 15-20 6.3025 10-15 7.32-28 17-22 8.28x17 12x21 9.31-26 07-12 10.26x17 11x22 11.37-32
01-07 12.41-37 07-11 13.50-45 16-21 14.32-28 21-26 15.28x17 11x22 16.34-29
05-10 17.40-34 19-23 18.44-40 12-17 19.37-32 08-12 20.34-30 23x34 21.40x29
02-08 22.30-24 26-31 23.36x27 22x31 24.24-19 14x34 25.25x05 2-0

R.Mathoera
De basis voor het bereiken van een voor wit
gunstig eindspel ligt in nevenstaande stand,
zij het dat zwart daaraan wel aan mee moet
willen werken. Wit dreigt al met 34-30 en 3328. Veiligheidshalve had zwart hier eigenlijk
37……19-23 moeten spelen 38. 37-32 22-27
39.32x21 26x17 40.38-32 12-18.
Zwart speelde dit niet, maar wel 37.04-09
38.34-30 35x24 39.33-28 22x33 40.38x20 14x25
41.15-10 12-17 42.36-31 09-14 43.10-04 08-13
44.04x11 06x17 45.31-27
Leo Rosendaal
Vanwege de zet 42.36-31 en nu 45.31-27 kan wit als eerste doorbreken
naar de damlijn. Daarna ontstaat een twee om vier eindspel, waarvan
één van de vier als dam en voldoende voor winst.
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Van het bestuur,
De afgelopen weken is er enig mail- en telefoonverkeer ontstaan
n.a.v. de vraag of er in het zaterdagteam van DDV plaats is voor getalenteerde spelers die geen deel uitmaken van de samenstelling van
het team zoals dat aan de KNDB is opgegeven voor het seizoen 20152016. Leden van het bestuur en wedstrijdcommissie wisselden hierover
wetenswaardigheden uit.
Het is al een lang bestaande wens, waaraan wij bij eerdere deelname aan de
landelijke competitie van twintig- en veertig jaar geleden al een invulling hebben gegeven.
In de loop der jaren is een en ander qua deelname wel veranderd. Het is
niet meer vanzelfsprekend dat uitgegaan kan worden dat iedereen staat te
dringen om mee te doen. In het verleden was dat totaal anders. Bij plaatsing, via de onderlinge competitie, had je ervan uit te gaan dat de eerste
tien aankomende gewoon opgegeven konden worden aan de bond. Om toch enige
flexibiliteit toe te passen werd ervoor gekozen dat in ieder geval de eerste acht aankomende aanspraak konden maken op een vaste plaats.
Voor de plaatsen 9 en 10 kwamen uiteraard de twee opgegeven spelers in aanmerking, sterker nog zij hadden te voldoen aan een minimale deelname van 4
wedstrijden per speler, maar daarnaast kon ook een andere keuze gemaakt
worden. Bijvoorbeeld voor iemand die maar een deel van de onderlinge competitie mee had gedaan(iemand die tijdens het seizoen lid was geworden) maar
te weinig partijen had gespeeld om zich te plaatsen en tegelijkertijd wel
beschikte over de gekwalificeerde speelsterkte.
Nu wij opnieuw deelnemen aan de landelijke competitie hebben wij daar vorig
seizoen niet over gesproken omdat het al moeilijk genoeg was om het team
volledig uit te laten komen. Ook voor dit seizoen hebben dit nog niet toegepast, al komen we nu langzamerhand in het positie waarin dit mogelijk
weer wel een rol gaat spelen.
In Roep Bhawanibhiek hebben wij een pleitbezorger voor DDV in zijn dammers
netwerk. Je zou kunnen zeggen: Roep kent iedereen en iedereen kent Roep. En
inderdaad Roep komt met steeds weer nieuwe dammers op de proppen. Niet in
alle gevallen blijvertjes, maar een aantal wel en dat zijn ook niet de minste spelers.
Zonder het tot leven roepen van de oude regeling kregen wij dit seizoen onverwacht een oplossing voor datgene waar hierboven over wordt gesproken.
Glen Dumfries, opgegeven voor het DDV-team, is door bijzondere omstandigheden verhinderd om mee te doen en in zijn plaats beschikken wij sinds kort
over Marco de Koning. Hij neemt inmiddels deel aan de onderlinge competitie
en hij wil een aantal wedstrijden mee doen, met dank aan Roep die ook hem
naar Diemen lokte.
Aan meedoen van gastspelers, zonder deelname aan de onderlinge, is nooit
behoefte gevoeld. Het uitgangspunt is altijd geweest en dat blijft ook:
lidmaatschap bij DDV; deelname aan de onderlinge competitie; vandaar uit
deelname aan een vertegenwoordigend DDV team in de provinciale- of landelijk competitie.
Daarmee is nog niet geregeld wat deelname aan de onderlinge competitie in
aantal partijen inhoudt. Voor het clubkampioenschap geldt een minimaal aantal te spelen partijen om überhaupt clubkampioen te kunnen worden.
Voor deelname aan een vertegenwoordigend team in relatie tot de onderlinge
competitie zal door bestuur en door de wedstrijdcommissie binnenkort gesproken worden. Een evenwichtige afstemming en invulling blijkt bij groei van
de vereniging toch wel nodig.
Zoals altijd komt een en ander terug op de jaarvergadering en kan er verder
over gesproken worden. Voor dit seizoen verandert er nog niets m.a.w. er is
tijd voldoende om de zaken op orde te brengen.
MK

