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44e JAARGANG NUMMER 6
In dit laatste nummer van het jaar 2015 is Leen de Rooij met zes
problemen voor onder de kerstboom ook weer present. Veelal verdelen
wij de zes problemen over twee nummers van DTT, maar met de feestdagen in zicht doen wij het dit keer in één nummer.
Onze puzzelredacteur Rein Losekoot is weer terug van weggeweest.
Niet dat u zijn afwezigheid hebt opgemerkt, maar hijzelf des te
meer. Na een val, tijdens een vakantie ergens in Spanje, kwam hij in
het ziekenhuis terecht. Een operatie volgde en het herstel gaat
langzaam. Maar dan toch een mooie puzzel en dat al in het kader van
DDV 85 jaar. Een tussendoor jubileum dat officieel in januari 1916
zich aandient.
Verder in dit nummer alle wedstrijden van onze teams t/m 21 november. De volgende DTT begint dan met de wedstrijd van 30 november
DDV-3-K&G-2.

De redactie wenst u allen zinvolle kerstdagen en goede jaarwisseling met alles
wat wenselijk is voor een nieuw jaar.

IN DIT NUMMER O.A.
Wedstrijdverslagen DDV-teams
46-5, probleemrubriek
Leen de Rooij, probleemrubriek
Rein-o-gram “DDV 1931-2016”
Dam- en verenigingsnieuws
Uitslagen en standen onderlinge competitie.
redactie

-
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46-5 probleemrubriek
Uit 4650 problemen op 46/5 - 5/46 J.A.Pennings, 1973
C.v.d.Sommen

D.Vuurboom

P.Jongeneelen

Dit keer ook weer drie eenvoudige probleemstellingen. Wit speelt en wint!
In het eerste diagram geeft de eerste zet direct de winst. M.a.w. u hoeft
niet tot versuffing toe te zoeken naar de oplossing. Na de goede eerste zet
loopt het als vanzelf.
In het tweede diagram een kwestie van zwart op slag zetten, dan kan wit
tempo maken.
In het derde diagram zwart op meerslag zetten, dan kan wit plakken.
Voor de nieuwelingen onder ons: alle drie problemen eindigen met een zwarte- en een
witte dam tegenover elkaar op de hoofdlijn met zwart aan zet.

-------------------------------------------------------------------Damnieuws
Damvereniging ADW uit Amsterdam-West is ter ziele. Een paar jaar geleden was er al de opzegging van de leden als lid van de KNDB en de
vereniging als lid van de PNHDB. Nu overleed onlangs het hoog bejaarde lid de heer Hondeman en dat werd het sein om de vereniging op
te heffen. Eerder al kwam Guus Gase van ADW over naar DDV Diemen,
mede omdat het KNDB lidmaatschap eindigde.
ADW was ruim 40 jaar geleden ontstaan door het samengaan van DSTO en
ODV en kreeg zaalruimte in de Pniëlkerk in Bos en Lommer. Er ontstond een grote vereniging met deelname aan de provinciale competitie met vijf teams in diverse klassen. In het 1e tiental speelden
o.a. Stahlberg, Scheeres, Adema, Berk en nog zo een aantal toen min
of meer bekende dammers. Voorzitter Cor van Gool was de laatste
voorzitter en dat ook al een heel lange tijd. Ook hij is nu al een
aardig eindje in de 80 en het aantal leden liep teveel terug.
Damvereniging GSZ, Bovenkarspel is nu na het overlijden van voorzitter Bertus Kleijn, eind septmber jl., definitief opgeheven. Eerder
al verliet GSZ de PNHDB vanwege het KNDB rookbeleid. De vereniging
was al niet groot meer en zonder deelname aan de competitie was de
lol er wel een beetje af.
Damvereniging Volendam heeft alle leden per einde van dit jaar afgemeld. Per 31 december a.s. houdt de vereniging op te bestaan en
maakt als vereniging dan ook geen deel meer uit van de PNHDB.

- 2 3e winst op rij voor DDV
Met Zenderstad thuis op zaterdag 17 oktober werd door DDV de derde
winst in de 2e klasse landelijk geboekt. Vorig seizoen was een 9-11
overwinning goed genoeg voor de twee punten, maar nu deed DDV het
wat voortvarender en pakte uit met 15-5.
Eigenlijk ging het DDV heel makkelijk af. Het feit alleen al dat Zenderstad
met 9 man opkwam zorgde al voor een 2-0 voorsprong.
Frits Stoelwinder stond weer in de versnelling en speelde alsof hij de
trein moest halen, met remise als resultaat. Maar niet nadat hij in de opening al op schijfverlies had kunnen komen. Tegenstander zag het niet en
speelde een zet waarop Frits schijfwinst zou kunnen boeken. Ook dit werd
niet gezien. Door het te snelle spel werd dit door beide spelers niet herkend, dus dan is remise misschien ook wel de juiste uitslag.
Nordin Hammadi kwam al in een remiseachtige stand terecht, maar kon plotseling combinatief een einde aan de partij maken en dat deed hij dan ook
maar. Snel achter elkaar vielen de zenderstedelingen om. De tegenstanders
van Roep, Marco en Milton hadden allen gewoon op te geven. Alleen bij Milton had de tegenstander nog wel wat potten kunnen breken, maar het was gewoon te moeilijk voor Nurmohammed.
Nico Kruijswijk trof de sterkste tegenstander, maar het liep keurig naar
remise, zonder winstkansen voor wie dan ook. Siegfried hield het ook op remise, al had hij het middenspel een schijf winst kunnen boeken.
Bij Martin Kruijswijk speelde zijn
tegenstander zich compleet vast en
moest in een 10 om 10 opgeven. Tot slot liet Ridens Bolhuis in het eindspel
remisemogelijkheden voor wat ze waren. Eén verkeerde zet en het was gebeurd
met hem. Volledige uitslag DDV-Zenderstad
DDV Diemen

Zenderstad

Partijfragmenten:

15-5

1

Ricardo Bona (1059)

2

Ruph Bhawanibhiek (1153) Rob de Meij (960)

Hans Verhoeven (892)

2-0 (1)
2-0 (7)

3

Marco de Koning (978)

A. Ramirez (997)

2-0 (5)

4

Milton Menso (1006)

René Nurmohamed (647)

2-0 (6)

5

Martin Kruijswijk (1016)

Gerard Bakker (1029)

2-0 (9)

6

Nico Kruijswijk (1019)

Ruud de Graaff (1064)

1-1 (4)

7

Nordin Hammadi (1065)

Patrick van der Tol (932)

2-0 (3)

8

Siegfried Parbhoe (980)

Jacco Scheper

1-1 (8)

9

Ridens Bolhuis (836)

Arie Koster (965)

0-2 (10)

10

Frits Stoelwinder (719)

Roald Scheper

1-1 (2)

Frits Stoelwinder

Frits probeert het maar weer eens!
R.Scheper
Kijken wat de tegenstander wel of niet ziet:
17……………
23-29! Speelt wit 34x23 dan volgt
25-30. een gelijke ruil dus.
18.33x24? 16-21
19.27x16 07-11
20.16x18 13x31
21.36x27 19x37 + 1 voor zwart.
Maar de schijfwinst vasthouden is nog iets anders. Spelverloop:
22.39-33 06-11? 23.33-28
08-12 24.43-38 11-17 25.38-32 en de stand is weer gelijk. En dat had
anders gekund maar dan dient vanuit zwarts lange vleugel enige
beweging te komen, waarbij dan ook nog rekening moet worden gehouden
met de ruil 35-30, maar het kan wel.

-
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DDV-Zenderstad.
P.v.d.Tol
Voor Nordin een betrekkelijk eenvoudige
winst in een stand waarin remise voor zwart
niet zou hebben misstaan. Met de volgende
zet van zwart maakt wit de partij direct
uit: 36………03-08 37.35-30 24x35 38.33-29
23x34
39.39x30
35x24
40.27-22
18x27
41.32x23.
Met 36…….17-22 37.37-31 03-08 38.32-27 23x21
39.26x28 raakt een winst voor wit op de achtergrond.
Nordin Hammadi
Nico Kruijswijk ging in een 7 om 7 akkoord met remise en Marco de
Koning was in het middenspel al zover dat zijn tegenstander met een
omklemming op de lange vleugel compleet vast kwam te staan.

Milton Menso
Milton won zijn partij maar niet nadat Nurmohamed tot twee maal toe de kans krijgt om de
partij in zijn voordeel te beslissen.
Gespeelde werd 30.47-41?
Beter
is
30.39-34
28x39
31.24-19
13x42
32.48x28 22x33 33.32x04 39x48 34.49-43 48x39
35.34x43
30……… 02-07? En dezelfde combinatie blijft
mogelijk. 31.48-42 en de combinatie is eruit.
R.Nurmohamed

Roep Bhawanibhiek
Een bekend zetje met schijfwinst voor zwart.
10……………
11.41-36
12.36x27?
13.33x22
14.29x18
15.34x23
16.46-41
17.38-32

17-22
22x31
23-28!!
18-23
20x29
13-19
19x17
12x23 + 1 voor zwart.
R. de Meij

-
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DDV-Zenderstad, partijfragmenten
Siegfried Parbhoe
Bij Siegfried een mogelijkheid tot schijfwinst.
Gespeelde werd 32……………01-07 met dreiging 1822, maar voor wit een ontsnapping via 34-30
en 28-22.
Dus moet dat even anders worden aangepakt
nl. via 32………25-30 33.34x25 en dan bij voor
keur 33……02-07 en nu kan wit er niet onderuit en zal op schijfachterstand komen.

J.Scheper
Martin Kruijswijk beleefde hetzelfde als Marco de Koning. De tegenstander heeft in een 10 om 10 geen goede zet meer voor handen en
geeft op.
A.J.A. Koster
Slechts één zet af van mogelijke remise.
Spelverloop:
53. 38-33? 23-29
54. 33-28? 22x44 (beter is 24-20)
55. 31x22 18x27
56. 24x33 wit geeft op.
Op de 53e zet zou eigenlijk 39-33 gespeeld
moeten worden: 53.23-29[op 23-28 volgt 38-32
(27x20)25x12)]54.33-28 22x42 55.31x22 18x27
56.37x48 29x20 57.25x23.
Ridens Bolhuis
--------------------------------------------------------------------

Wedstrijdverslag Purmerend’66-2- - DDV-2, PNHDB
De eerste uitwedstrijd voor ons tweede team tegen Purmerend-2 op
dinsdag 20 oktober, daar waar aanvankelijk Purmerend-1 – DDV-1 stond
gepland. Een ruil dus wat in Purmerend nog niet echt doorgedrongen
was. Maar geen punt voor hen, want zowel het eerste- als het tweede
team was volledig aanwezig, dus zonder morren kon worden gespeeld.
Voorzitter Cees Schilder heette ons welkom met de mededeling dat het enige
verlet voor Purmerend-2 nu was dat er geen voorbereiding had plaatsgevonden. Normaal gesproken werden vooraf eerst alle door de tegenstander gespeelde partijen even doorgenomen. Nu niet dus, maar Purmerend zou er toch
voor gaan.
Aan bord 1 Jan Bakels tegen Leo Rosendaal. Het wilde maar niet spannend
worden in de partij. Beide spelers vonden het ook wel eens lekker om ontspannen een partijtje te spelen. Het werd een DOA partij. Bij het seniorentoernooi in Lent, waar Gerrit en Martin jaarlijks aan deelnemen, hoorden
wij daar voor het eerst over. DOA staat voor “Dammen Op Afstand”.

- 5 Voor Jan Bakels (1949) mogelijk wel bekend, maar Leo is nog geen senior, maar hij paste zich voorbeeldig aan.
Nico liep al heel snel middels een lichte combinatie over naar de
damlijn, na eerst al schijfwinst geboekt te hebben. Lange tijd bleef
de stand 1-3 in het voordeel van DDV. Ricardo Bona maakte het zichzelf niet makkelijk, maar een remise zou niet hebben misstaan. Het
werd dus geen remise, want in het eindspel kwam hij net iets tekort
en verloor alsnog. 3-3
Tot slot, zoals wel vaker, de langstdurende partij, uiteraard van
Martin Kruijswijk. Het is analoog aan zijn wijze van partijopzet.
Altijd maar weer op zoek naar dat ene kleine voordeeltje waaruit mogelijk winst valt te halen. Het lukte dit keer net weer niet, maar
remise is er dan veelal wel. Volledige uitlag: 4-4
1.Jan Bakels
2.Jan Hania

- Leo Rosendaal
1-1 Frans Kroese – Ricardo Bona
2-0
- Martin Kruijswijk 1-1 Cees Schilder - Nico Kruijswijk 0-2

Partijfragmenten
Ricardo Bona
Met zijn laatste zet 44.27-22 dreigt wit met
33-29. En hoe sterk dit ook lijkt, zwart heeft
een weerlegging, alleen het wordt niet gezien.
Spelverloop:
44……………24-30A
45.33-29
15-20
46.29x09 14x03 47.22-18 en zwart geeft op.
Weerlegging: A 44. 25-30 45.34x25 24-30
46.25x34 13-18 47.22x24 14-20 48.28x19 20x49
met de zet 21-17 nog als remisemaker.

Frans Kroese
Cees Schilder
In de eerste stand maakt
zwart de keuze voor de zet
8. 22-27. Na de dubbele
ruil blijkt nu dat de aanval op schijf 27 met 5
schijven gedaan kan worden, terwijl zwart maar 4
schijven ter verdediging
beschikbaar heeft. Ook het
open veld 18 breekt zwart
op.
Nico Kruijswijk
Spelverloop: 9.32x21 16x27 10.31x22 18x27 11.29x18 13x22 12.37-32
11-16 13.32x21 16x27 14.41-37 07-11 15.37-32 11-16 16.32x21 16x27
17.42-37 19-23 (zwart geeft schijf 27 op)18.37-32 09-13 19.21x21 + 1
voor wit.
Een paar zetten later gaat het weer fout (2e diagram) 24……………14-19
25.26-21 17x28 26.29-23 18x38 27. 43x05 zwart geeft op!

-
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Purmerend-2-DDV-2
Jan Hania
spelverloop: 44.49-43 11-16 45.28-22 07-11
(niet 07-12, want dan volgt 22-17(12x21)33-28
met winst voor wit) 46.33-28 16-21 47.27x07
18x27 48.32x21 23x11 en na nog wat zetten remise overeengekomen.
Kansrijker is dan toch 44. 49-44 07-12 45.44-40
11-16 46.28-22 16-21 47.27x16 18x27 48.32x21
26x17 49.37-31 13-18 50.38-32 18-22 51.32-37
12-18 52.31-26 22x31 53.26x37 18-22 54.37-32
24-29 55.33x13 22-28 56.35x24 28x37 Nog geen
direct winst voor wit, maar overmacht wordt wel
duidelijk.
Martin Kruijswijk
----------------------------------------------------------------------

Wedstrijd Ons Genoegen Andijk-DDV-3
Vrijdag 23 oktober was er voor DDV-3 de start van de competitie in de
eerste klasse PNHDB. Met een week vertraging, omdat op 16 oktober niet
voldoende spelers beschikbaar bleken, was er nu een samenstelling van
het team met slechts één vaste speler t.w. Ramon Ramkisoen.
Rudolph Boshuizen en Gerrit van der Werff waren zowel op 16 - als op
23 oktober niet beschikbaar en Nordin Hammadi blijkt na opgave een te
hoge rating te hebben om in dit team uit te kunnen komen. De eerste
klasse is wat rating betreft aan de bovenkant begrensd zodat spelers
met een rating hoger dan 950 daarin niet kunnen uitkomen. Een uitzondering is gemaakt voor Remmert Sijm van Andijk, omdat Andijk anders
geen viertal op de been kan brengen.
Remmert Sijm was op deze avond ook een beetje het feestvarken, want
hem kwam de onderscheiding toe van 40 jaar lidmaatschap van de KNDB.
Penningmeester van de PNHDB Martin Kruijswijk reikte de onderscheiding
uit en daarna kon de wedstrijd van start gaan.
Miro Alberto kreeg Remmert Sijm als tegenstander en dat beloofde dus
een spannende partij te worden. En dat werd het ook, want Miro speelde
eigenlijk een goede partij. Remmert had heel veel tijd nodig en bij de
33e zet nog maar 1 minuut beschikbaar voor de 18 nog te spelen zetten.
Toch lukte het hem wel omdat hij gaandeweg de partij, steeds wat beter kwam te staan en makkelijke keuzes had te maken. Miro begreep achteraf niet dat het Remmert zou gaan lukken en had stiekem al op klokwinst gerekend. Maar ja, daar is Remmert Sijm nu net even te ervaren
en te sterk voor. Overigens stond DDV-3 toen al met 0-4 achter omdat
zowel Guus Gase als Frits Stoelwinder al verloren hadden. Met het verlies van Alberto kwam de stand op 0-6. Om de eer te redden hoopten we
op een puntje voor Ramon. Maar na eerst schijfverlies en gelukkig nog
wel een doorbraakmogelijkheid, moest ook hij in het late eindspel capituleren. Een niet al te hoopvol begin van de competitie met dit verlies van 0-8.
De volledige uitslag:
Ons Genoegen Andijk – DDV-3
8-0
1. R.Sijm
- Miro Alberto
2-0
2. A.Asma
- Ramon Ramkisoen
2-0
3. A.J.Burgmeijer - Frits Stoelwinder 2-0
4. R.Kleijn
- Guus Gase
2-0

-
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Ons Genoegen Andijk – DDV-3, partijfragmenten
Miro Alberto
Mede door de enorme tijdnood ging wit hier
toch even de fout in met de zet 39.33-28 22x33
40.39x28.
Gelukkig voor wit keek Miro alleen nog op de
klok i.p.v. op zijn bord. De positie van de
drie witte schijven op 34-40-44 en de zwarte
schijf op 24 blijft 10 zetten lang ongewijzigd. Pas bij de 49e zet speelt wit 40-35. Geen
van beide spelers hadden door dat 24-30 de
aangewezen zet is voor zwart en wit zal altijd
een schijf verliezen. Jammer voor Miro, want
hij verloor de partij

Remmert Sijm

Ab Asma
Ramon wil wat al te snel voorwaarts en verliest
een schijf: 36. 25-20? 24-30 37.35x24 19x30
38.20-14 30-35 (en nu kan 39-34 niet wegens 1319) 39.32-28 (dit is de zet die als 36e zet gespeeld had moeten worden) 39.13-19 40.14x23
18x29 41.33x24 35-40 42.39-34 40x20 + 1 voor
zwart en later verlies van de partij.

Frits Stoelwinder
Ramon Ramkisoen
Bij Frits was het in een paar zetten onverwacht einde partij: 45……… 13-18 46.34-30 1822 47.30x19 12-17 48.19-13 16-21 49.24-19 en
zwart geeft op!
Beter is: 45…………20-25 46.29x20 25x14 47.33-29
03-09 48.35-30 13-19 49.23-18 12x23 50.29x18
09-13 51.18x20 15x35.
Ruud Kleijn

A.Burgmeijer
Ook bij Guus was het ineens heel snel afgelopen. Toegegeven de lange vleugel van wit komt
wel onder druk te staan. Spelverloop: 32.39-33?
18-23 33.37-32 21-27 34.32x21 16x27 35.44-39
23x32 + 1 voor zwart en mogelijkheid voor doorbraak.
Beter is: 32.36-31 06-11 33.38-32 11-17 34.3429 17-22 35.28x17 21x12 36.33-28 16-21 37.35-30
15-20 38.37-32 26x37 39.32x41 en het gevaar is
even geweken.

Guus Gase

-
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Problemen van Leen de Rooij
Van Leen de Rooij een mooie bijdrage ontvangen. Wij voegen eraan toe “voor
onder de kerstboom”.
Leen geeft zelf al aan dat het niet zo gebruikelijk is om een dam in de
aanvangsstand te hebben (7311), maar vanwege de lastige bewerking van het
eindmotief kon het nu even niet anders. Wij geven hierbij direct aan dat
die zwarte dam op 38 daar eerst even weg moet om vervolgens met nog een
zwarte dam tot een goede oplossing te komen.(oppositie)
Bij 7327 geeft Leen aan dat de eerste zet wel lastig is te vinden omdat er
meer mogelijkheden zijn. Positioneel kan wit de winst niet afdwingen, maar
wel winnen door…………. Ook 7334 eindigt in oppositie. 7336 en 7340 eindigen
op de triktrak lijnen. Oplossingen in volgende DTT.

7311

7327

7334

7336

7339

7340

-------------------------------------------------------------------Clubnieuws
Jan Korff heeft laten weten dat hij ingaande 1 januari 2016 zijn lidmaatschap beëindigt. Vanwege gezondheidsproblemen komt het dammen er nauwelijks
meer van. We hopen dat hij nog eens langs wil komen en het clubblad blijven
we nog wel even opsturen. Jan bedankt voor alle gezelligheid die jij altijd
meenam naar de clubavond.
Van Bram van der Leije hebben wij al lange tijd niets meer vernomen. Wij
weten ook niet waar dit door komt. Het bestuur heeft besloten hem ingaande
1 januari 2016 af te melden bij de KNDB.
Glen Dumfries is voor vakantie halverwege dit jaar vertrokken naar Suriname. Vanwege gezondheidsproblemen mag hij voorlopig niet met het vliegtuig
reizen. Ook Glen melden wij af bij de KNDB ingaande 1 januari 2016.

-
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Eerste verlies voor DDV
Na drie mooie overwinningen was het IJmuiden-2 die Diemen even tot
staan bracht. De machine haperde m.n. aan de kopborden, waar Roep
Bhawanibhiek het had op te nemen tegen Jacqueline Schouten en Martin
Kruijswijk in deze week zijn 8e partij speelde, na meegedaan te hebben aan het seniorentoernooi in Lent. Kennelijk was dat even teveel
van het goede, want in een remiseachtig eindspel liet Martin een
voor hem vernietigende combinatie toe, die hij wel gezien had, maar
verkeerd had beoordeeld. Roep nam wel heel veel risico tegen Jacqueline en dat kan tegen haar eigenlijk niet. Beide DDV-ers gingen dus
hopeloos onderuit.
Voor het zover was tuinde Rudolph Boshuizen in een eenvoudige twee
om vier en had op te geven en won Nordin Hammadi via een twee om
drie naar dam.
Frits Stoelwinder was weliswaar in het middenspel een schijf achter
gekomen (hielslag), maar veroverde zijn schijf achterstand later via
een eenvoudige combinatie weer terug met doorbraak naar dam. Eigenlijk had Frits toen direct dam moeten gaan halen. Hij deed dit niet,
wachtte te lang en koos toen alsnog het verkeerde moment om op dam
te komen. Geen winst, maar gelukkig nog wel een remise. Nog drie remises kwamen van Siegfried Parbhoe, Ricardo Bona en Milton Menso.
Ricardo had in zijn partij nog de beste kansen, vanwege een mogelijke schijfwinst, die hij niet nam omdat de tegenstander in vrije tempo naar dam zou kunnen gaan. Achteraf bleek dat heel niet zo geweldig te zijn. In tegendeel de dam zou hem niet redden, want Ricardo
zou intussen een vernietigende slagzet hebben kunnen uithalen.
Afijn, wel een gemiste kans, maar toch remise.
Nico dekte de ene combinatie af in ruil voor een andere combinatie
die door tegenstander Jack van Buuren in ruil voor de eerste mogelijkheid terecht nam en de partij was uit.
De tweede winstpartij aan DDV kant kwam van Ridens Bolhuis. Hij verzachtte in ieder geval het verlies voor DDV tot de uitslag van 12-8.
In een overmachteindspel maakte Ridens er keurig een winst van.

IJmuiden 2

DDV Diemen

12-8

1

Koos de Vries (1006)

Martin Kruijswijk (1016)

2-0 (6)

2

Jacqueline Schouten (1084) Ruph Bhawanibhiek (1153) 2-0 (7)

3

Marcel Doornbosch (1030) Ricardo Bona (1059)

1-1 (8)

4

Bram van Bakel (898)

Siegfried Parbhoe (980)

1-1 (5)

5

Jack van Buuren (1088)

Nico Kruijswijk (1019)

2-0 (4)

6

Jan-Maarten Koorn (888)

Milton Menso (1006)

1-1 (9)

7

Vince van der Wiele (740) Nordin Hammadi (1065)

0-2 (2)

8

Klaas de Krijger (774)

Ridens Bolhuis (836)

0-2 (10)

9

Nicole Schouten (866)

Rudolph Boshuizen (834)

2-0 (1)

10

Piet Kok (878)

Frits Stoelwinder (719)

1-1 (3)

-
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DCIJ-2 – DDV, partijfragmenten
Nordin Hammadi

De eerste winstpartij in deze wedstrijd kwam van
Nordin Hammadi. Eigenlijk enigszins onverwacht in
deze stand, maar ja wat wil je na de zet 34.3024? Met 34.18-22 komt zwart op dam en wit geeft
op
Beter voor wit is: 34. 49-43 11-17 35.42-38 04-10
36.30-24 10-15 37.33-28 17-21 38.28x19 18-23
39.29x09 20x40 40.35x44 03x23.
Vincent van der Wiele
R.J.Kok

De volgende winstpartij werd verwacht bij Frits.
Niet overigens in deze stand. Frits staat al een
schijf achter, maar gaat zoals wel vaker eens wat
uitproberen. En laat dat nu nog lukken ook: 36.2722 21-27 37.32x21 16x18?? 28.37-32 26x28 39.33x11
Een gewonnen stand dus, want op b.v. 39. 10-15
volgt 40.11-07 14-19 41 07-02 03-08 42.02-16 en
zwart kan nu net zo goed opgeven. Maar dit volgde
helemaal niet, want wit haalde helemaal geen dam.
Na 39.10-15 volgde 40.42-38 03-08
Frits Stoelwinder
41. 11-06 en voorlopig wil wit maar geen dam halen.
Zolang wit 06-01 niet speelt, rommelt zwart
zich langs wits verdediging en wordt het toch nog remise.
Nico Kruijswijk

De dreiging met 33-28 is alleen te pareren door
schijfoffer (24-30)35x24. Maar dat brengt zwart
uiteraard ook niet verder.
Gespeeld
tie tot
38.49x40
38x07 en

werd 35……… 08-13 met een andere combinagevolg: 36.35-30 24x35 37.33-28 22x44
35x44 39.31x22 18x27 40.43-39 44x33 41.
zwart geeft op.

Jack van Buuren

Jacqueline Schouten

Met nu de zet 32.28-22 loopt het verkeerd af voor
Roep.32………11-17 33.22x11 06x17 34.39-33 17-22
35.43-39 22x31 36.32-28 31-36 37.40-35 18-23
38.29x07 20x49 39.38-32 25x43 40.07-01 en wit
geeft op.
Dan toch maar direct 32.40-35 18-23 33.29x07
20x49 34.07-01 25x34 35.01x45 13-18 36.45x12 2631 37.37x17 11x44 38.43-39 44x33 39.38x29 en dat
is iets dragelijker.
Roep Bhawanibhiek

-
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DCIJ-2 – DDV, partijfragmenten
Ricardo Bona
In het eerste diagram
lijkt het of Ricardo
een schijf winst kan
binnen halen. Toch zag
hij het wel goed toen
hij voortzette met 34……
07-11, want op 34…… 1420 volgt:35.25x14 34x25
36.22-17!12x21 37.26x17
09x20 38.35-30 25x34
39.39x30 24x35 40.17-11
35-40 41. 11x02.
Marcel Doornbos
Spelverloop na 34.07-11: 35.36-31 12-17 36.38-33(zie tweede diagram)
en nu speelde zwart wel 36…………14-20 37.25x14 09x20 38.30-25 23-29A
39.25x23 29x49 40.39x19 13x24 en dan denk je dat zwart er wel is,
maar er zit nog een addertje onder het gras: 41.23-19 24x13 42.28-23
17x19 43.32-28 49x21 44.26x06 en dat dit nog remise is geworden werd
niet meer verwacht. Dan toch maar iets anders gespeeld bij zet 38
van zwart.A:38……… 16-21 39.27x07 23-29 40.25x23 29x49 41.39x19 13x24
42.35-30 24x35 (dam halen kan niet en na 08-12 is e damlijn weer wat
verder weg.
Klaas Krijger
door een omwisseling van zetten mist zwart
hier de remise. Gespeeld wordt 54. 30-35 en
daarmee kan wit een doorbraak verkrijgen.
55.23-18 13x22 56.27x18 35x44 57.39x50 21-26
58.33-28 26x37 59.32x41 en wit kan vrij doorlopen naar de damlijn
Zou zwart eerst 54.21-26 gespeeld hebben, dan
kan na 55.33-28 26x37 56.32x41 de zet 30-35
volgen, omdat nu geen terugruil op die vleugel gedaan kan worden.
Ridens Bolhuis

Menso M. - Koorn J.M. DCIJ-2-DDV, 31-10-2015
1.34-30 19-23 2.30-25 14-19 3.25x14 09x20 4.33-29 23x34 5.40x29 04-09 6.4540 18-23 7.29x18 12x23 8.32-28 23x32 9.37x28 19-23 10.28x19 13x24 11.40-34
10-14 12.39-33 05-10 13.41-37 08-13 14.46-41 02-08 15.37-32 07-12 16.41-37
01-07 17.44-39 12-18 18.32-28 07-12 19.37-32 14-19 20.34-29 20-25 21.29x20
25x14 22.50-44 19-23 23.28x19 13x24 24.39-34 09-13 25.43-39 03-09 26.33-29
24x33 27.38x29 14-20 28.49-43 20-24 29.29x20 15x24 30.39-33 13-19 31.43-38
08-13 32.33-29 24x33 33.38x29 17-21 34.42-38 21-27 35.31x22 18x27 36.32x21
16x27 37.44-39 12-18 38.29-24 19x30 39.35x24 11-17 40.48-42 17-22 41.38-32
27x38 42.42x33 09-14 43.34-30 18-23 44.39-34 22-27 45.47-42 06-11 46.42-38
10-15 47.33-29 23-28 48.38-33 28x39 49.34x43 14-19 50.30-25 19x30 51.25x34
13-19 52.34-30 27-32 53.36-31 11-17 54.29-24 19-23 55.30-25 17-22 56.25-20
23-29 57.24x33 15x24 58.43-39 24-30 59.33-29 32-38 60.29-23 38-42 61.23-19
42-47 62.19-14 1-1

-
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DDV-1 verliest van Purmerend’66-1
In de tweede wedstrijd van ons eerste team op dinsdag 3 november 2015,
na eerst een gelijkspel tegen Zaanstreek, kwamen wij nu niet verder
dan een 5-3 nederlaag in Purmerend.
Altijd al een lastige tegenstander, maar niet bij voorbaat een zeker verlies.
Integendeel soms wint DDV, gelijkspel is ook al vaker voorgekomen, maar zit
het wat tegen zoals nu, dan is Purmerend een team waar je ter degen rekening
mee moet houden.
Dit keer zat het dus niet mee, niet in de laatste plaats vanwege het verlies
van Herman van Westerloo aan bord 1. Ook de wijze waarop is voor Herman ongebruikelijk. Een betrekkelijk eenvoudige combinatie naar dam voor Ramon Sakidin maakte voortijdig een einde aan deze partij, 2-0. Rob van Westerloo maakte er 2-2 van door bij Bart van Geel via een drie om drie op doorbraak naar
de damlijn te komen.
Milton Menso die een goede partij speelde moest in het middenspel toch zijn
meerdere erkennen in Sijmen Hansen, die als oud lid van Volendam, sinds enige
tijd voor Purmerend uitkomt 4-2. Tot slot tekende Roep Bhawanibhiek een remise aan tegen eveneens een oud Volendamspeler Johan Veerman.

De volledige uitslag P’rend-1 – DDV-1 : 5-3
1.
2.
3.
4.

Ramon Sakidin
Johan Veerman
Bart van Geel
Sijmen Hansen

-

Herman van Westerloo
Roep Bhawanibhiek
Rob van Westerloo
Milton Menso

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

Sijmen Hansen
Hoe je het ook bekijkt, maar eigenlijk staat wit in
deze stand al straal verloren. Dit komt vanwege de
aankomende zet 25-30 10x28.Na wits zet 36.48-42 komt
inderdaad 25-30 37.34x14 10x28 en de ellende voor wit
is dat nu 18-22 ook nog dreigt. Na enkele zetten geeft
wit op.
Om 25-30 te voorkomen zou al 36. 24-19 gespeeld moeten worden, maar ondanks de combinatie die dan kan
volgen, is het te duur voor wit. b.v. na 36.03-09
37.40-35 07-11 : 38.37-31 26x37 39.48-42 37x46 40.27-

22 18x27 41.19-14 10x28 42.29-23 28x19 43. 39-33
48x30 44. 35x04 27-32
Milton Menso
Rob van Westerloo
Hoe dan ook zal wit deze partij verliezen.
In de partij ging het als volgt: 39.38-33A 26-31
40.37x26 27-32 41.28x37 13-19 42.24x13 08x39 wit geeft
op!
A: 39. 30-25 04-10 40.37-32B 15-20 41.24x04 13-18
42.04x31 26x48.
B: 40.35-30 16-21 41.38-33 27-32 42.25-20 14x34
43.29x40 32x41 44/36x47 + 1 voor zwart
Bart van Geel

-
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Frits Stoelwinder verovert Amstelcup
door H.W.M.Fokkink
Het 29ste toernooi om de Amstelcup is gewonnen door DDV-(DCA-)er Frits
Stoelwinder. Hij stelde in de laatste ronde zijn eerste plaats in de Bgroep veilig, maar dankt de toernooizege mede aan de hoge scores van de
nummers 2 en 3. Het totaal aantal punten van de beste drie uit elke groep
is beslissend. In de A-groep kwamen de beste drie tot 24 punten, in de Bgroep
tot 28.
Omdat besloten was dat per speler slechts één beker kon
worden gewonnen, speelden Ramon en Wesley nog een barragepartij van 5
minuten, die Wesley op de klok won zodat ook deze (oud-)DCA-er met een
beker naar huis ging.
Hoewel het oorspronkelijke speelschema twee uur voor het begin nog was
gewijzigd, bleek het noodzakelijk bij de start opnieuw namen te
verwisselen. Organisator Henk Fokkink was door privé-omstandigheden niet in
staat te spelen en Frits kwam toen met de mededeling dat André Best niet
kwam. Op dat moment bleek ook Henk een berichtje van André te hebben
ontvangen (19.24 uur) zodat er geen enkel DCA-lid in de A-groep overbleef.
De aanwezige Diemenaren hielpen mee om de zaal in orde te maken en het
materiaal uit de kast te pakken, zodat om even over acht uur Henk de
indelingen bekend kon maken.
Het zou in beide groepen een spannend toernooi worden. Bekerhouder John
Eekelschot werd in de voorlaatste ronde gevloerd door clubgenoot Marco de
Koning, die in de slotronde ook Martin Kruijswijk een punt ontfutselde. Dit
tot groot genoegen van Roep Bhawanibhiek, die van John won, maar een
kostbaar punt moest afstaan aan Siegfried. Ook tegen Marco en Soenarmin
kwam hij niet verder dan remise, zodat hij met 9 punten eindigde. En dat
bleek door de resultaten van Marco in de laatste twee ronden juist
voldoende voor de groepszege.
In de B-groep domineerden drie spelers. Frits ging voortvarend van start,
won o.a. van Wesley, die met Ramon de punten deelde. Omdat Ramon verder
geen fouten maakte ging hij met een punt voorsprong de slotronde in, waarin
hij Frits tegenkwam. Die leek aanvankelijk niet te stuiten in zijn opmars
naar de eindzege, maar daar stak Keesjan in de voorlaatste ronde een stokje
voor. In de slotpartij bleek Frits iets doeltreffender, zodat hij Ramon op
diens enige nederlaag trakteerde.

Es Sn Naam speler Groep A
3 Roep Bhawanibhiek
1
7 Martin Kruijswijk
2
6 John Eekelschot
3
1 Marco de Koning
4
2 Siegfried Parbhoe
5
5 Rudolf Boshuizen
6
8 Soenarmin Saib
7

Club
DDV
DDV
DDV
DDV
DDV
DDV
DDV

B
X
0
0
1
1
0
1

K
2
X
1
1
0
0
0

Es Sn Naam speler Groep B
5 Frits Stoelwinder
1
7 Wesley van der Meulen
2
3 Ramon Ramkisoen
3
2 Keesjan Evers
4
6 Frank Ramsundar
5
1 Nico Bouland
6
8 Chries Kaladin
7

Club
DDV
(dca)
DDV
DCA
DDV
DCA
DDV

S
X
0
0
2
0
0
0

M
2
X
1
0
0
0
0

E
2
1
X
2
0
0
0
R
2
1
X
0
0
0
0

K
1
1
0
X
1
2
0
E
0
2
2
X
2
0
0

P
1
2
2
1
X
1
0
R
2
2
2
0
X
1
0

B
2
2
2
0
1
X
1
B
2
2
2
2
1
X
0

S Pt.
1 9
2 8
2 7 3+
2 7 2+
2 5
1 4
X 2
K Pt.
2 10
2
9 Barr. 2-0
2
9 Barr. 0-2
2
6
2
5
2
3
X 0

Om bij half twaalf kon Henk de uitslagen bekend maken en de bekers uitreiken.
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De Russische GMI Adrej Kalmakov heeft de 35e editie van het ADG damtoernooi van Amersfoort op zijn naam gebracht. Vorig jaar was hij ook de winnaar van dit toernooi.
Het deelnemersveld in wijkcentrum het Klokhuis in
Amersfoort bestond uit 48 denksporters, van wie
vier vrouwen uit het buitenland. Kalmakov won in
de zevende en laatste ronde van ADG speler Gerrit
de Bruijn. Dat bracht zijn totaal op 12 punten,
evenveel als zijn naaste concurrent GMI Leopold
Kouomou uit Kameroen, die op minder betere
weerstandspunten tweede werd. De derde plaats was
voor
de
Wit-Russische
Olga
Federovich
(vrouwentitel GMIF), die op weerstandspunten de
beste was van het viertal met tien punten.
Roep Bhawanibhiek was dit keer de enige DDV-er die aan dit toernooi deelnam.
Roep behaalde een score van 8 uit 8. Van hem enkele verrichtingen.

Roep Bhawanibhiek

Radjinder Jharap

Leo van de Laan

Alexander Domchev

Roep Bhawanibhiek

Roep Bhawanibhiek

In het eerste diagram is het voor wit een lastige keuze: wordt het 42-37 of
42-38?
Op 24.42-38 kan volgen: 14-19 25.23x14 10x30 26.38x27 30-35 27.29-23 18x38
28.27x09 35x33 29.43x32 08-13 30.09x07 02x11 met gelijk aantal stukken,
terwijl de zwarte schijf op 33 niet te winnen is.
Maar de keuze valt op 24.42-37 met het volgende verloop: 24………14-19
25.23x14 10x30 26.37x28 20-24 27.29x20 25x14 28.34x25 14-20 29.25x14 13-19
30.14x23 18x38 31.43x32 22x35 + 1 voor zwart en voldoende voor partijwinst
voor Roep.
2e diagram: met zijn volgende zet 16.37-31 en de tegenzet 16.17-22 ontsnapt
Roep aan een winnende combinatie naar dam die zwart uit had kunnen voeren:
i.p.v. 16.17-22 dient dan 16. 18-22 gespeeld te worden: 17.29x18 17-21
18.26x28 13x33 19.31x22 09-13 20.39x28 13-18 14.22x13 08x50.
3e diagram: Verliezen van Domchev is geen schande, maar Roep maakt het hem
in deze stand wel heel makkelijk. Al moet gezegd worden dat wit er niet al
te best voorstaat. Maar goed Roep speelde 25.38-33 en het is over en uit:
25………23-29 33x24 19x39 27.44x33 14-19 28.25x23 18x47.
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Seniorentoernooi Lent 2015
Eind oktober 2015 werd het seniorentoernooi in Lent gehouden. Twee DDV-ers
onder de deelnemers t.w. Martin Kruijswijk in groep 1 en Gerrit van der
Werff in groep 2.
Beide DDV-ers speelden een goed toernooi met een score van 7 uit 7. Beide
DDV-ers één verlies- en één winstpartij en vijf remises.

Het toernooi werd gewonnen door Fred Ivens.
1e ronde dinsdag 27 oktober
Gerrit van der Werff

Wim van Mourik
Een beetje een valse start
voor de DDV-ers, want Gerrit kan de partij winnen en
gaat akkoord met remise.
Martin geeft de remise uit
handen.
1e diagram: zwart speelt
39…………17-21? en wit 28-22?
Beter is 39…………13-18 40.4339 09-13 41.28-22 17x28
42.33x22
16-21
43.27x16
18x36 44.39-33 13-18 45.3227 26-31 46.37x26 36-41
47.26-21

Ton Holla

Martin Kruijswijk

Spelverloop in 1e diagramstand: 39……… 17-21 40.28-22? 23-28! 41.32x12 21x41
42.30x08 26x17 43.12x21 16x27 44.08-02 45.41-47? 45.02-16 47x45 46.16x32
remise overeengekomen?
Bij Martin een blunder: 39-34?(29-33)28x39(23-29)34x23(19x37) en na nog
enige zetten door wit opgegeven. Vanuit diagramstand is. 40-35 remise!!
In 2e ronde voor Gerrit en Martin een remise
tendronde.

Even bijkomen dus van de och-

3e ronde op woensdagmorgen 28 oktober voor Gerrit een eenvoudige winst. Tegenstander doet een ruil en daarna kan een één om twee niet gemist worden.
Voor Martin een winst op Andrew Tjon a Ong, na een blunder van Andrew in
een stand waarin Andrew na de 46e zet van zwart eigenlijk had moeten winnen.
Martin Kruijswijk
In nevenstaande stand had zwart na 46.32-27 moeten
kiezen voor 46.13-18. Zwart houdt dan nog goed
spel. Maar zwart speelde 46………22-28 en dat is dan
toch riskant, want na 47. 38-32 blijft er weinig
spel over voor zwart. Maar dan toch gegokt op
47.38-33? Wit speelde dit inderdaad en zwart won
toen vrij makkelijk: 47…………24-29 48. 33x24 20x29
49.16-11? 06x17 50.27-22 29-33 51.22x11 12-17
52.11x22 28x17 53.39x28 23x41
wit geeft op!

Andrew Tjon a Ong

-
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Damtoernooi Lent, partijfragmenten
4e ronde
Gerrit van der Werff

Joop Roedolph
Voor Gerrit eigenlijk
een gemiste winstkans
omdat hij in diagramstand besloot om de
doorbraak
36……18-22
37.27x07
08-12
38.
07x29 24x42 te nemen.
Het kost twee schijven en wit bereikt al
snel een remisestand:
39.31-27 42-47

Hans Luchies

Martin Kruijswijk

40.27-21 16x38 41.28-22 17x28 42.30-24 19x30 43.35x24 20x29 44.34x43
47-36 45.26-21 36-22 46.21-16 25-30
Winst is slechts één zet diep nl. 36.09-13 Op 39-33 volgt:23-29,
25x34 en 17-22 en op 38-33 volgt 23-29, 25x43 enz.
Bij Martin na 35…………09-14? 36.37-31 26x46 37.34-29 46x34 38.40x07
11x02 met terreinwinst, maar nog geen partijwinst. Het werd dan ook
remise.
In de 5e ronde een verlies voor Gerrit. De enige partij waar Gerrit
een blunder begaat door een drie om drie doorbraak voor de tegenstander mogelijk te maken. Voor Martin een remise tegen Harry
Doomernik.
In de zesde ronde voor Martin een salonremise tegen Arno Bloks en
voor Gerrit hetzelfde tegen Frits Stuger. Tot slot in de laatste
ronde op vrijdag voor beide DDV-ers ook remisepartijen en aldus behaalden zij 7 uit 7.
-------------------------------------------------------------------Clubnieuws
Het bestuur vergaderde woensdag 25 november t.h.v. de penningmeester. Lopende zaken werden doorgenomen en zo nodig of mogelijk afgehandeld. O.a. kwam de contributiebetaling door de leden aan de orde.
De inning daarvan loopt op een enkele uitzondering na naar wens. In
het verleden is dat wel eens anders geweest, dus kunnen wij daarover
tevreden zijn.
M.b.t. de wedstrijdcommissie werd gesproken over het zaterdagteam.
In het verleden is de regel toegepast dat de eerste acht plaatsen
worden ingenomen door de acht leden die zich via de onderlinge competitie hiervoor hadden geplaatst. De nrs. 9 en 10 konden dus geen
aanspraak maken op een vaste plaats, dit om ruimte te maken voor mogelijke deelnemers die net lid waren van DDV en qua speelsterkte
daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen voor deelname. Deze regel
wordt opnieuw van kracht voor het volgende seizoen. Eventuele gegadigden dienen wel deel te gaan nemen aan de onderlinge competitie.
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Wedstrijdverslag Zaanstreek-2-DDV-3.
Op maandag 9 november toog ons derde team naar Zaandam om het op te
nemen tegen Zaanstreek-2. Een tegenstander waar het dubbeltje alle
kanten op kan vallen, maar veelal ook blijft staan vanwege een
gelijkspel als resultaat. Ook deze keer was dat weer eens het geval.
4-4 was de einduitslag met nu twee remises, een winst en een
verliespartij.
De eerste verliespartij kwam van Rudolph Boshuizen die een drie om drie
naar dam over het hoofd zag. De overblijvende stand was niet veel meer
waard, dus gaf Rudolph wijselijk op.
Gelukkig stond daar tegenover een positionele winst van Ramon Ramkisoen.
Nadat zijn tegenstander zonder goede verdediging wat al te snel naar voren
speelde, pikte Ramon na enige zetten die schijf gewoon in en maakte de
partij netjes af.
Bij Gerrit een remise die gezien de partij ook wel viel te verwachten. Er
gebeurde wel iets merkwaardigs, want Gerrit liet de tegenstander naar de
damlijn slaan om vervolgens de dam weer af te nemen waarmee een vier om
vier combinatie voltooid werd. Twee zetten later bemerkte Gerrit dat hij
een schijf voor stond en dat zou toch na een vier om vier niet kunnen.
Gerrit liet daarop eerst maar eens een diepe berekening los, want hoe kon
dat nu? Ondertussen besteedde hij toen eigenlijk te weinig aandacht aan
zijn nu gewonnen stand. M.a.w. het werd dus alsnog remise. Wat bleek nu? De
tegenstander had bij de vier om vier vergeten een schijf weg te nemen.
Beide spelers hadden dat eerst niet in de gaten. Deze conclusie was dan
toch te danken aan het diepe denkwerk van Gerrit.
Tot slot behaalde ook Frits een remise, terwijl hij wel het betere van het
spel had. Mogelijk dat hier toch wat meer muziek in zat. Maar goed remise
is ook mooi. De volledige uitslag Zaanstreek-2 – DDV-3:
4-4
1.Geert van Loo
2.Johan Deubel
3.Ton Wessel
4.Leo Kool

-

Rudolph Boshuizen
Gerrit van der Werff
Ramon Ramkisoen
Frits Stoelwinder

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

Ramon Ramkisoen

De vooruit geslagen schijf naar 22 is het doelwit
van zwart. 36………12-18 37.32-27 21x32 en toen
speelde wit 38.22-17??A Hij zag kennelijk wel
iets, maar kwam er niet meer uit. Wit wit nog
iets proberen, dan had hij 38.41-36 moeten
spelen. 38.18x27 en dan 39.33-28 32x23 40.34-30
25x34 41.40x20 15x24 42.45-40 27-32 43.40-34 3238 44.34-30 24-29.
Johan Deubel
Ton Wessel

Spelverloop bij Gerrit: 39.36-31? 27x36 40.4741 36x47 41.38-32 47x20 42.25x23 en dat is
remise. Maar veel beter is uiteraard 39.38-32!!
Met winst!!

Gerrit van der Werff

-
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Wedstrijdverslag DDV-2-SNA-2, maandag 17 november 2015
Met SNA-2 is het altijd goed op je tellen passen, want ondanks het
feit dat zij nog geen wedstrijd hebben gewonnen, blijft het een team
dat voor verassingen kan zorgen.
Het was SNA-2 er echt om te doen om op zijn minst een wedstrijdpunt binnen
te slepen en dat bleek ook wel uit de lengte van de partijen. De kortste
partij was die van Ricardo Bona tegen Co Filmer, maar evengoed 62 zetten,
met gelukkig wel winst voor Ricardo. Wel enig geluk weliswaar, want Co Filmer had eigenlijk alle kansen om remise te halen. Maar ja, een foutje is
snel gemaakt, weten we uit ervaring en nu wederom Co Filmer ook weer. De
andere drie partijen eindigden in remise. Gezien het verloop bij Martin
Kruijswijk wel te verwachten in een lange partij van 71 zetten. Bij Nico
Kruijswijk was er in het middenspel een mogelijkheid om schijfwinst te halen, echter werd dit door beide spelers niet onderkend. Later in de partij
zou Frans Groot een winstkans hebben laten zitten. Al met al is remise dan
nog wel het beste. Bertus Groot miste in het middenspel een winnende damcombinatie en aldus kwam ook in deze partij remise als eerste en beste mogelijkheid. De volledige uitslag: 5-3

1.
2.
3.
4.

Martin Kruijswijk
Nico Kruijswijk
Ricardo Bona
Ridens Bolhuis

-

Sierd Randen
Frans Groot
Co Filmer
Bertus Groot

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

Nico Kruijswijk
In de eerste stand
verzuimt zwart na de
foutzet 40.37-31
schijfwinst te boeken
met 21-26. Gespeeld
werd 40.17-22
In de 2e diagramstand
volgde 56.27-22 en
komt remise voor zwart
een remise in beeld.
Veel beter is 56.42-37
Frans Groot
21-26 57.44-40 24-29 58.40-35 29-34 59.35-30 34-40 60.30-24 19x30
61.25x45 26-31 62.28x10 31x33 63.45-40 33-39 64.40-34 39x30 65.10-05
30-34 66.05-28 17-21 winst voor wit.
B.Groot-R.Bolhuis
Ridens speelde hier foutief 35………12-17, beter
is 21-27x17. 36. 40-34?
Hier mist wit een combinatie naar dam op 2.
36.24-19 13x24
37.28-23 18x29
38.36-31 26x18
39.33x02 met winst voor wit.
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85 JAAR DDV
15 JANUARI 1931 – 15 januari 2016
rein-o-gram 36

□□□□□□□□□□□□□□□□ Oplossingen worden uiterlijk
2.□□□□□□□□□□□□□□□□ drie weken na het verschijnen
3.□□□□□□□□□□□□□□□□ van deze uitgave ingewacht
4.□□□□□□□□□□□□□□□□ door Rein Killop-Losekoot,
5.□□□□□□□□□□□□□□□□ Wijnruitstraat 11, 1314 HH
6.□□□□□□□□□□□□□□□□ Almere;
7.□□□□□□□□□□□□□□□□ email:ilosekoot@gmail.com
8.□□□□□□□□□□□□□□□□
9.□□□□□□□□□□□□□□□□ Voor de geslaagde oplossers
10.□□□□□□□□□□□□□□□□ liggen twee boekenbonnen van
11.□□□□□□□□□□□□□□□□ 7,50 euro gereed, via loting
12.□□□□□□□□□□□□□□□□ toe te kennen.
13.□□□□□□□□□□□□□□□□
14.□□□□□□□□□□□□□□□□
15.□□□□□□□□□□□□□□□□
16.□□□□□□□□□□□□□□□□
17.□□□□□□□□□□□□□□□□
18.□□□□□□□□□□□□□□□□
19.□□□□□□□□□□□□□□□□
1.

De opgaven treft u aan op de pagina hiernaast (pagina 21)
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Opgaven Rein-o-gram 36
1.is zij verslaafd aan verdovende middelen?(16)
2.zegeningsceremonie(16)
3.vereiste vaardigheid voor een slotfase(16)
4.actuele afhankelijkheid(16)
5.deze zetel bevindt zich niet in alle staten(16)
6.kleurrijke regeringsploeg(16)
7.wiskundige verhouding(16)
8.kans voor oplichters(16)
9.is dit misdaadsyndicaat in Europa een halt toegeroepen?(16)
10.zij behoort tot het geslacht van Afrikaanse mensapen(16)
11.doorlopende werkonderbreking(16)
12.synoniem van anarchie(16)
13.uitvoerarbeid(16)
14.worden die in de herfst bereikt?(16)
15.invoerbeperking(16)
16.heeft hij het tricot van een puntenklassement om de schouders?(16)
17.(on)oplosbaar Europees probleem(16)
18.traditionele slok(16)
19.voor hockeyers verplicht wedstrijdattribuut(16)
--------------------------------------------------------------------EINDSTAND WERELDKAMPIOENSCHAP DAMMEN 2015
Pl

FMJD1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
rating

Name

1

Alexander
Georgiev

GMI

2

Jan Groenendijk

MI

3

Roel Boomstra

4

Artem Ivanov

5

Ga

Wi

Dr

Lo

Pt

2419 X 1 1 1 1 1 1 1 1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

19

6

13

0

25

2343

1 X 0 1 1 1 1 1 2

1

1

1

2

1

2

2

1

1

2

2

19

6

12

1

24

GMI

2411

1 2 X 1 1 1 1 1 1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

2

2

19

5

14

0

24

GMI

2371

1 1 1 X 1 1 1 1 1

1

2

1

2

2

1

1

2

1

1

1

19

4

15

0

23

Alexey Chizhov

GMI

2388

1 1 1 1 X 1 1 1 1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

2

1

19

3

16

0

22

6

Alexander
Baliakin

GMI

2390

1 1 1 1 1 X 1 1 1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

1

1

19

3

16

0

22

7

Ncho Joel Atse

GMI

2329

1 1 1 1 1 1 X 1 1

1

0

1

1

1

2

2

1

1

1

2

19

3

15

1

21

8

Wouter Sipma

MI

2359

1 1 1 1 1 1 1 X 1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

19

2

17

0

21

9

Jean Marc
Ndjofang

GMI

2370

1 0 1 1 1 1 1 1 X

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

19

2

16

1

20

10

Allan Silva

GMI

2288

1 1 1 1 1 1 1 1 1

X

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

19

1

18

0

20

11

NDiaga Samb

GMI

2302

0 1 1 0 1 1 2 1 1

1

X

1

2

0

1

1

1

1

1

2

19

3

13

3

19

12

Arnaud Cordier

GMI

2369

0 1 0 1 1 1 1 1 1

1

1

X

1

1

1

1

2

1

1

2

19

2

15

2

19

13

Freddy Loko
Luzayadio

GMI

2336

1 0 1 0 1 1 1 1 1

1

0

1

X

1

2

0

2

1

1

1

19

2

13

4

17

14

Ainur Shaibakov

GMI

2351

1 1 1 0 0 1 1 1 0

1

2

1

1

X

1

1

1

1

1

1

19

1

15

3

17

15

Raimonds Vipulis

GMI

2284

0 0 1 1 1 0 0 1 1

1

1

1

0

1

X

1

1

2

1

2

19

2

12

5

16

16

Ron Heusdens

GMI

2334

0 0 0 1 1 1 0 0 1

1

1

1

2

1

1

X

1

1

1

2

19

2

12

5

16

17

Erdenebileg Dul

GMI

2269

1 1 1 0 1 0 1 1 1

1

1

0

0

1

1

1

X

2

1

1

19

1

14

4

16

18

Ganjargal
Ganbaatar

GMI

2265

1 1 1 1 0 0 1 1 1

1

1

1

1

1

0

1

0

X

1

1

19

0

15

4

15

19

Leopold Kouogueu
Kouomou

GMI

2301

0 0 0 1 0 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

X

1

19

0

15

4

15

20

Frantz Forbin

MI

2282

0 0 0 1 1 1 0 0 0

0

0

0

1

1

0

0

1

1

1

X

19

0

8

11

8
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Wedstrijd Oosterend-DDV, zaterdag 21 november 2015.
De enige zaterdagwedstrijd in de Provinciale competitie is tegen Oosterend, want na 9 uur ’s avonds kom je met de veerboot
het eiland Texel niet meer af. Op de heenweg om half twaalf in
20 minuten naar de overkant, alwaar wij worden afgehaald om
met twee auto’s naar het speellokaal in Den Burgh te komen.
Allemaal heel gezellig en een leuk dagje uit met tot besluit
nog een rondje Texel met Piet Bakelaar en Jos de Wolf.
Ook nog gedamd natuurlijk, maar dat liep voor ons niet helemaal naar wens.
Milton aan bord 2 begon wel goed en een remise tegen Adrie de Jong werd
zijn deel. Martin aan bord 4 kwam onnodig net een tempo tekort om de klassieke partij te winnen en moest uiteindelijk berusten in remise.
Ook Roep die graag tegen Savané wilde uitkomen had genoegen te nemen met
een remise, zij het dat zijn voornemen was om te gaan winnen. Maar ja, ook
deze speler is dan toch wel aardig sterk geworden sinds hij in Nederland
woont en steeds beter is gaan spelen.
Alleen Herman viel dit keer wat uit de toon vanwege zijn verlies tegen Piet
Bakelaar. Natuurlijk, remise en Herman gaan eigenlijk niet samen. Het is
altijd weer alles of niets en vaak is het alles, maar deze keer dus niets.
Maar niet met opzet hoor! Herman speelde best een goede partij, maar nu
pakte het speelplan niet goed uit.
Een 5-3 nederlaag dus voor ons eerste team en na het eerdere verlies tegen
Purmerend blijft ons team ergens onderaan hangen. De volledige uitslag: 53
1. L. Savané
- Roep Bhawanibhiek
1-1
2. A.A.de Jong
- Milton Menso
1-1
3. P.Bakelaar
- Herman van Westerloo 2-0
4. J. de Wolf
- Martin Kruijswijk
1-1
Adrie de Jong

Na nu de ruil 27………13-19 28.24x13 08x19 krijgt
wit de mogelijkheid een schijf winst te halen:
29.37-31 met dreiging 29. 31-27, 21-26 30.32-27
26x37 31.38-32! 22x31 31.36x27! 37x28 33.33x24 +
1 voor wit.
In plaats hiervan werd gespeeld:29.32-28 en een
paar zetten later werd tot remise besloten.

Milton Menso
Jos de Wolf

Vanuit deze stand laat Martin de winst lopen
door 48.50-45 te spelen. Spelverloop: 48………15-20
49.45-40 20-25 50.40-35 16-21!! 51.27x16 12-17
52.34-29 23x34 53.32-27 25-30. Remise overeengekomen.
Winst is: 48.50-44 15-20 49.44-39 20-25 50.28-22
16-21 51.22x13 19x08 52.27x16 12-17 53.32-27 0812 54.38-32 23-29 55.34x23 24-30 56.33-29 30-35
57.39-34 35-40 58.27-22 17x19 59.29-24 19x30
50.25x45.
Martin Kruijswijk

