




  D.            DIEMER 
   
        D.                DAM 

                                                                            
    V.                 VERENIGING 
 
 

opgericht 15 januari 1931 
 

DAM TAM TAM 
--------------------------------------------------- ----------- 
D.T.T. 238, februari 2016.   
  

45e JAARGANG NUMMER 1 
 
Een aflevering van DTT vol met wedstrijdverslagen v an onze 
teams, maar toch ook het even het stilstaan bij DDV  85 jaar en 
DTT 45 e jaargang. Met dit laatste opent deze DTT, met uitz onde-
ring voor de niet te versmaden hersenkraker van Rei n Killop-
Losekoot, op de achterkant van deze titelpagina.  
 
De wedstrijden van ons zaterdagteam in de landelijk e 2 e klasse 
C zijn opgenomen t/m 16 januari. De laatste drie no g te spelen 
wedstrijden volgen dus in DTT 239. De wedstrijden v oor de 
PNHDB (viertallen) zijn opgenomen t/m 28 januari. 
In de volgende DTT, naast alle resterende wedstrijd en, ook 
aandacht voor het Vechtstreektoernooi dat op 14 maa rt in Loe-
nen a/d Vecht zal worden gespeeld. Het is voor het eerst dat 
dit toernooi op een maandagavond zal plaatsvinden. Dit bete-
kent dat de clubavond in  Diemen op 14 maart komt te verval-
len.      
 
De volgende DTT komt uit in april 2016, voor aanvang NK Veteranentoernooi in Wageningen, waar-
aan drie DDV-leden mee gaan doen.   

 
IN DIT NUMMER O.A.   
 
Wedstrijdverslagen DDV-teams 
                 
Rein-o-gram 
 
Dam- en verenigingsnieuws 
 
Uitslagen en standen onderlinge competi-
tie. 
 
                                                      redactie    



 

 

Rein-o-gram 37 

 1. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
 2. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
 3. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
 4. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
 5. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
 6. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
 7. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
 8. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
 9. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
10. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
11. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
12. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
 
 1.kanjer op de planken?(20) 
 2.inenting nogmaals? (20) 
 3.gerechtelijke pogingen om iemand te gelasten het  land te verlaten(20) 
 4.soort interne lichaamsongemakken(20) 
 5.ingediende motie voor het op non-actiefstellen(2 0) 
 6.bijzonder herinneringsvermogen(20) 
 7.worden deze wijzigingen naar draagkracht ingevoe rd?(20) 
 8.dienen zij aan simpele voorwaarden te voldoen?(2 0) 
 9.listig gebruik hiervan voorkomt dat koppen gaan rollen(20) 
10.gelden die op gelijke wijze voor alle lidstaten van de EU?(20) 
11.equilibrist(20) 
12.onderzoeksorganisaties(20) 
 
De tiende letter van de oplossingen staat op de 19 e plaats in het alfabet. 
 
Uit de eerste letters van de juiste oplossingen val t van boven naar beneden een 
sportterm te lezen. Voor de geslaagde oplossers zij n twee boekenbonnen van 7,50 
euro beschikbaar, via loting toe te kennen. 
Inzendingen worden uiterlijk drie weken na verschij ning van deze uitgave ingewacht 
door Rein Killop-Losekoot, Wijnruitstraat 11, 1314 HH Almere, emailadres: 
ilosekoot@gmail.com 
  
Oplossing Rein-o-gram 36: 
   
1. drugsgebruikster   7. driehoeksrelatie   10. v rouwtjesgorilla  16. groene truidrager  
2. i nwijdingsritueel  8. afzetmogelijkheid  11. estafettestaking  17. i mmigratiestroom 
3. eindspeltechniek   9. moedermelkmafia    12. r egeringloosheid  18. nieuwjaarsborrel 
4. mobielverslaving                        13. exportactiviteit  19. gebitsbeschermer        
5. elektrischestoel                        14. najaarsakkoorden 
6. r egenboogkabinet                        15. i mportrestrictie 
 
De eerste 19 letters, van boven naar beneden geleze n, resulteren in: DIEMERDAMVERENIGING 
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DDV 1931-2016 85 jaar, DTT 1972-2016 start 45 e jaargang 
 
Met het bereiken van januari 2016 komen we aan in h et 85 e ver-
enigingsjaar van DDV en maken we een start met de 4 5e jaargang 
van ons clubblad DamTamTam. Twee memorabele feiten die de 
moeite waard zijn om deze DTT mee te beginnen.  
 
In de loop der jaren is er al heel wat van de gesch iedenis van DDV en DTT 
aan dit cluborgaan toevertrouwd. Vooral in verschil lende jubileumnummers 
bij o.a. DDV 50 jaar, 60 jaar en 75 jaar en de uitg ave van DTT 25 en 100 
komen namen en cijfers, samenstellingen van bestuur , commissies en leden-
lijsten langs. 
Al deze gegevens overziend kan de conclusie getrokk en worden dat de bloei-
tijd van onze vereniging ligt in de periode na de t weede wereldoorlog. Het 
ledental in de jaren dertig lag jarenlang rond de 2 0 leden. In de oorlogs-
jaren bleef de club wel bestaan, maar een onderling e competitie ondervond 
toch wel de nodige problemen en enige tijd kwam dez e ook stil te liggen. 
Na de herstart in 1945 kwam in de loop van de jaren  vijftig de loop er echt 
goed in. Een en ander resulteerde in een stijging v an het aantal leden 
richting 50 leden. Kwartetwedstrijden voor families , verenigingen, bedrij-
ven en gemeentelijke instellingen en gelijkertijd e en start met schooldam-
wedstrijden zorgden voor het bekend maken van het d amspel onder de bevol-
king van Diemen. Een en ander gaf ook aanleiding to t de start van een 
jeugdafdeling in het najaar van 1960. In korte tijd  werd deze jeugdafdeling 
bevolkt door ongeveer 20 leden. Deze trend hield aa n tot midden jaren zes-
tig. 
In 20 jaar na de tweede wereldoorlog was er sprake van opbouw op allerlei 
gebied. Bevrijd van onderdrukking in oorlogstijd on tstond overal een gevoel 
van bevrijdend en enthousiast bouwen aan een samenl eving waar het ertoe 
deed om daaraan mee te doen.            
 
Maar dat bleef niet zo. Heel gelukkig in allerlei o pzichten over de toename 
van welvaart voor heel veel mensen sloop er ook iet s in van wat we later 
individualisme zijn gaan noemen. 
“Vereniging” in alle opzichten? Ach, natuurlijk voo r de liefhebber, maar 
niet direct noodzakelijk. Het is allemaal ook zo “v erplichtend”. Vrij van 
oorlog werd eigenlijk ook vrij van al die zg. verpl ichtingen die als onder-
drukkend werden ervaren. Vanaf midden jaren zestig gaat het ledental ge-
staag afnemen. De jeugdafdeling wordt opgeheven. He t kwartetdammen loopt 
begin jaren zeventig op zijn einde. Het ledental va n 70 inclusief jeugd is 
begin jaren ’70 nog 30 zonder jeugd. Een bloeitijd komt er niet meer van. 
Wel soms weer eens een opleving. Zo was het ledenta l rond 1990 aan verster-
king toe en vanaf het 60 jarig jubileum in 1991 gro eide het ledental aan-
merkelijk nl. naar 32 leden.   
 
Maar in de periode van de jaren ’80 en ’90 kwamen o ok nogal wat leden, die 
nog getuige waren geweest van de oprichting van de club in 1931, te over-
lijden.  
 
In 2009 telde club nog maar 17 leden en het ging er  al een beetje op lijken 
dat DDV hetzelfde lot zou gaan treffen als zoveel a ndere (denk-
sport)verenigingen w.o. b.v. ook schaakvereniging D onner in Diemen. 
Vanaf 2010 is er ineens weer sprake van een oplevin g, ondanks het feit dat 
ook jaarlijks een van de oudgedienden ons ontvielen . Jan Fakkeldij(2010)Jan 
van Amstel(2011)Cor Stigter(2013) 



-  2 - 
 
Anno 2016 staan 28 leden bij DDV ingeschreven en st aat 1 aspirant lid al 
genoteerd. Voor een deel is deze opleving te danken  aan de vele contacten 
die Roep Bhawanibhiek in de damwereld heeft.  
DDV staat er voor nu weer aardig goed voor, maar de  ervaring leert dat dit 
zo weer anders kan worden. Mensen, dus ook dammers,  voelen niet altijd een 
band met een vereniging. Mogelijk voor even wel, ma ar het beklijft zo 
weinig. DDV en welke andere vereniging ook wordt zo  weer ingeruild voor een 
andere vereniging. Het hoppen en shoppen zijn nog a ltijd sport nummer 1. 
 
Uiteraard heeft dit voor andere organisaties weer e en groot voordeel. Het 
is niet voor niets dat  damtoernooien die in veelhe id worden gehouden 
enorme trekkers zijn. Het aspect van eenmalige deel name in een jaar, 
waarbij het individuele resultaat de boventoon voer t is een aantrekkelijke 
vorm van beoefening van de damsport.          
Het is uiteraard wel zo dat het veelal de verenigin gen of de bonden zijn 
die deze toernooien organiseren. M.a.w. enige zuini gheid op wat er 
organisatorisch in verenigingsverband nog bestaat i s geboden.  
 
Als bestuurslid van de PNHDB zie je op dit punt de grote verandering die de 
afgelopen tientallen jaren heeft plaatsgehad. Kende  de PNHDB 40 jaar 
geleden nog ongeveer 50 aangesloten damverenigingen . Anno 2016 telt de 
PNHDB nog 15 damverenigingen. 
Niet iets om echt vrolijk van te worden. Laat onver let dat DDV er gelukkig 
nog is met ook nog een eigen clubblad dat zes keer per jaar uitkomt. Nu dan 
de start van de 45 e jaargang. Gelijkertijd startte ook VAD met een 
verenigingsblad (zie hiervoor het artikel in het Da mspel van december jl., 
door Herman van Westerloo. 
 
Eerder werd in 1961 al eens gestart met een clubbla d onder redactie van 
Rein Losekoot. Het blad beleefde maar een paar jaar gangen. Begin jaren 
zeventig namen Jan van Amstel, Henk Magrijn en Mart in Kruijswijk het 
initiatief om te komen tot een nieuw clubblad en da t werd dus DamTamTam.   
 
85 jaar DDV en de start van de 45 e jaargang van DTT. Het is een enorme 
traditie en bron van geschiedenis. Wij hopen echt o p het 100 jarig bestaan 
van de club en dan de 60 e jaargang van DTT in 2031. 
                                               

BESTUURSSAMENSTELLING DIEMER DAM VERENIGING IN 85 JAAR          
*************************************************** *** 

          1931          1932          1933          1934          1935          1936 

Vrz.      M.v.Tilburg   M.v.Tilburg   M.v.Tilburg   M.v.Tilburg   M.v.Tilburg   M.v.Tilburg 

Secr.     W.Burghgraef  W.Burghgraef  W.Burghgraef  C.Rozekrans   C.Rozekrans   C.Rozekrans 

Pennm.    H.Scheper     H.Scheper     H.Scheper     H.Scheper     H.Scheper     H.Scheper 

Alg.Adj   H.v.Drie/     J.P.v.d.Hoek  P.v.Dijk      G.Malta       G.Malta       W.Schur sr.  

          J.Portengen 

Vice-vrz. H.Magrijn/    D.G.L.Klomp   D.G.L.Klomp   D.G.L.Klomp   D.G.L.Klomp   D.G.L.Klomp 

          J.P.v.d.Hoek 

2e secr.                H.Zandbergen  J.P.v.d.Hoek  C.v.d.Berg    C.v.d.Berg    Y.de vries 

2e.pennm.               J.Portengen   J.Portengen   J.Portengen   J.Portengen   J.Portengen  

 

          1937          1938          1939          1940          1941          1942 

Vrz.      M.v.Tilburg   M.v.Tilburg   M.v.Tilburg   M.v.Tilburg   M.v.Tilburg   M.v.Tilburg 

Secr.     C.Rozekrans   C.Rozekrans   C.Rozekrans   C.Rozekrans   C.Rozekrans   C.Rozekrans 

Pennm.    W.Schut sr.   W.Schut sr.   W.Schut sr.   Y.de Vries    Y.de Vries    Y.de Vries   

Alg.Adj.  H.Scheper     -             -             -             -             -      

Vice-vrz. D.G.L.Klomp   D.G.L.Klomp   D.G.L.Klomp   D.G.L.Klomp   D.G.L.Klomp   D.G.L.Klomp 

2e secr.  Y.de Vries    Y.de Vries    Y.de Vries    -             -             - 
2e pennm. J.Portengen   J.Portengen   J.Portengen   -             -             -  
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BESTUURSSAMENSTELLING DIEMER DAM VERENIGING IN 85 JAAR 
*************************************************** ***  

          1943          1944          1945          1946          1947           1948 

Vrz.      M.v.Tilburg   M.v.Tilburg   M.v.Tilburg   M.v.Tilburg   M.v.Tilburg    M.v.Tilburg  

Secr.     C.Rozekrans   C.Rozekrans   C.Rozekrans   C.Rozekrans   C.Rozekrans    C.Rozekrans 

Pennm.    Y.de Vries    Y.de Vries    Y.de Vries    Y.de Vries    Y.de Vries     Y.de Vries 

Alg.Adj.  -             -             -             W.M.de Jong   W.M.de Jong    W.M.de Jong 

Vice-vrz. D.G.L.Klomp   D.G.L.Klomp   D.G.L.Klomp   D.G.L.Klomp   D.G.L.Klomp    D.G.L.Klomp 

2e sec    -             -             -             -             -              - 

2e pennm. -             -             -             -             -              - 

   

          1949          1950          1951          1952          1953           1954 

Vrz.      M.v.Tilburg   M.v.Tilburg   M.v.Tilburg   M.v.Tilburg   M.v.Tilburg    M.v.Tilburg 

Secr.     C.Rozekrans   C.Rozekrans   C.Rozekrans   C.Rozekrans   J.v.Geemen     J.v.Geemen 

Pennm.    Y.de vries    Y.de Vries    Y.de Vries    Y.de Vries    Y.de Vries     Y.de Vries  

Alg.Adj.  W.M.de Jong   P.v.Dijk      P.v.Dijk      P.v.Dijk      P.v.Dijk       P.van Dijk 

Vice-vrz. D.G.L.Klomp   D.G.L.Klomp   D.G.L.Klomp   D.G.L.Klomp   P.v.Bolhuis    P.v.Bolhuis  

2e secr.  -             -             -             -             -              - 

2e pennm. -             -             -             -             -              -  

   

          1955          1956          1957          1958          1959           1960 

Vrz.      M.v.Tilburg   M.v.Tilburg   M.v.Tilburg   M.v.Tilburg   C.v.Tilburg    C.v.Tilburg 

Secr.     C.Rozekrans   C.Rozekrans   C.Rozekrans   C.Rozekrans   C.Rozekrans    C.Rozekrans 

Pennm.    Y.de Vries    Y.de Vries    Y.de Vries    Y.de Vries    Y.de Vries     Y.de Vries 

Alg.Adj.  P.v.Dijk      P.v.Dijk      P.v.Dijk      P.v.Dijk      P.v.Dijk       P.v.Dijk 

Vice-vrz. J.M.Duinker   J.M.Duinker   J.M.Duinker   J.M.Duinker   J.M.Duinker    J.M.Duinker 

2e secr.  J.v.Geemen    J.v.Geemen    J.v.Geemen    J.v.Geemen    J.v.Geemen     J.v.Geemen 

2e pennm  W.Malta       W.Malta       W.Malta       W.Malta       W.Malta        H.J.Zoontjes 

 

          1961          1962          1963          1964          1965           1966 

Vrz.      C.v.Tilburg   C.v.Tilburg   C.v.Tilburg   C.v.Tilburg   C.v.Tilburg    C.v.Tilburg 

Secr.     C.Rozekrans   P.Bommel      P.Bommel      P.Bommel      W.Panse        W.Panse 

Pennm.    Y.de Vries    Y.de Vries    Y.de Vries    Y.de Vries    Y.de Vries     Y.de Vries 

Alg.Adj.  P.v.Dijk      G.Snel        G.Snel        G.Snel        G.Snel         G.Snel 

Vice-vrz. J.M.Duinker   J.M.Duinker   J.M.Duinker   J.M.Duinker   J.M.Duinker    J.M.Duinker 

2e secr.  J.v.Geemen    J.v.Geemen    J.v.Geemen    J.v.Geemen    J.v.Geemen     J.v.Geemen 

2e pennm. H.J.Zoontjes  H.J.Zoontjes  H.J.Zoontjes  H.J.Zoontjes  H.J.Zoontjes   H.J.Zoontjes 

 
          1967          1968          1969          1970          1971           1972  

Vrz.      C.v.Tilburg   C.v.Tilburg   C.v.Tilburg   C.v.Tilburg   C.v.Tilburg    C.v.Tilburg 

Secr.     D.Veldhuis    D.Veldhuis    J.v.Amstel jr  J.v.Amstel jr D.v.Dijk       D.v.Dijk 

Pennm.    Y,de Vries    Y.de vries    Y.de Vries    W.Wasseur     W.Wasseur      W.Wasseur 

Alg.Adj.  G.Snel        G.Snel        G.Snel        H.J.Zoontjes  H.J.Zoontjes   H.J.Zoontjes 

Vice-vrz. J.M.Duinker   J.M.Duinker   J.M.Duinker   J.M.Duinker   J.M.Duinker    J.M.Duinker 

2e secr.  J.v.Geemen    J.v.Geemen    J.v.Geemen    J.v.Geemen    J.v.Geemen     G.v.Huisstede 

2e pennm. H.J.Zoontjes  H.J.Zoontjes  H.J.Zoontjes  G.Snel        G.Snel         G.Snel 

 

          1973          1974          1975          1976 

Vrz.      C.v.Tilburg   C.v.Tilburg   C.v.Tilburg   C.v.Tilburg 

Secr.     D.v.Dijk      D.v.Dijk      D.v.Dijk      D.v.Dijk 

Pennm.    W.Wasseur     W.Wasseur     W.Wasseur     W.Wasseur 

Alg.Adj.  H.J.Zoontjes  H.J.Zoontjes  H.J.Zoontjes  H.J.Zoontjes 

Vice-vrz. J.M.Duinker   J.M.Duinker   J.M.Duinker   J.M.Duinker 

2e secr.  G.v.Huisstede M.Kruijswijk  M.Kruijswijk  M.Kruijswijk 

2e pennm. G.Snel        G.Snel        G.Snel        F.J.Peys  
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BESTUURSSAMENSTELLING DIEMER DAM VERENIGING IN 85 JAAR 
*************************************************** ***  

Bij besluit van de Algemene Ledenvergadering, gehou den op maandag 28 februari 1977, wordt het 

aantal bestuursfuncties teruggebracht van 7 naar 5.  De functies van Vice-vooritter, 2e secretaris 

en 2e penningmeester komen te vervallen. Voortaan z ijn er de volgende 5 functies, waarvan de 

laatste als lid van het bestuur, tevens deel uitmaa kt van de wedstrijdcommissie. 

          1977          1978          1979          1980          1981           1982 

Vrz.      C.v.Tilburg   C.v.Tilburg   C.v.Tilburg   C.v.Tilburg   M.Kruijswijk   M.Kruijswijk 

Secr.     F.J.Peys      F.J.Peys      F.J.Peys      F.J.Peys      F.J.Peijs      F.J.Peijs  

Pennm.    W.Wasseur     W.Wasseur     W.Wasseur     W.Wasseur     C.A.Stigter    C.A.Stgter 

Alg.Adj.  H.J.Zoontjes  H.J.Zoontjes  H.J.Zoontjes  H.J.Zoontjes  P.E.Day        P.E.Day  

Lid       M.Kruijswijk  M.Kruijswijk  M.Kruijswijk  M.Kruijswijk  J.G.Fakkeldij  J.G.Fakkeldij 

 

          1983          1984          1985          1986           1987          1988 

Vrz.      M.Kruijswijk  M.Kruijswijk  M.Kruijswijk  M.Kruijswijk   M.Kruijswijk  M.Kruijswijk 

Secr.     F.J.Peijs     F.J.Peijs     J.E.Temmink   J.E.Temmink    J.E.Temmink   J.E.Temmink 

Pennm.    C.A.Stigter   C.A.Stigter   C.A.Stigter   C.A.Stigter    C.A.Stigter   C.A.Stigter 

Alg.Adj.  P.E.Day       P.E.Day       P.E.Day       P.E.Day        P.E.Day       J.v.Amstel jr 

Lid       J.G.Fakkeldij J.G.Fakkeldij J.G.Fakkeldij  J.G.Fakkeldij  J.G.Fakkeldij J.G.Fakkeldij 

 

          1989          1990          1991          199 2           1993          1994 

Vrz.      M.Kruijswijk  M.Kruijswijk  M.Kruijswijk  M.Kruijswijk   M.Kruijswijk  M.Kruijswijk 

Secr.     J.E.Temmink   J.E.Temmink   Jan v.Amstel  Jan v.Amstel   Jan v.Amstel  Jan v.Amstel 

Pennm.    C.A.Stigter   C.A.Stigter   C.A.Stigter   C.A.Stigter    C.A.Stigter   C.A.Stigter 

Alg.Adj.  Jan.v.Amstel  Jan v.Amstel  J.E.Temmink   J.E.Temmink    J.Eekelschot  J.Eekelschot 

Lid       J.G.Fakkeldij J.G.Fakkeldij J.G.Fakkeldij  J.G.Fakkeldij  J.G.Fakkeldij J.G.Fakkeldij 

     

          1995          1996          1997          1998           1999          2000 

Vrz.      M.Kruijswijk  M.Kruijswijk  M.Kruijswijk  M.Kruijswijk   M.Kruijswijk  M.Kruijswijk 

Secr.     Jan v.Amstel  Jan v.Amstel  Jan v.Amstel  Jan v.Amstel   Jan v.Amstel  Jan v.Amstel 

Pennm     C.A.Stigter   C.A.Stigter   G.v.d.Werff   G.v.d.Werff    G.v.d.Werff   G.v.d.Werff 

Alg.Adj.  J.Eekelschot  J.Eekelschot  J.G.Fakkeldij  R.Boshuizen    R.Boshuizen   R.Boshuizen 

Lid       J.G,Fakkeldij J.G,Fakkeldij J.Eekelschot  J.Eekelschot   J.Eekelschot  J.Eekelschot 

 

          2001          2002          2003          2004          2005          2006  

Vrz.      M.Kruijswijk  M.Kruijswijk  M.Kruijswijk  M.Kruijswijk  M.Kruijswijk  M.Kruijswijk     

Secr.     Jan v.Amstel  Jan v.Amstel  Jan.v.Amstel  Jan v.Amstel  Jan v.Amstel  Jan v.Amstel 

Pennm.    G.v.d.Werff   G.v.d.Werff   G.v.d.Werff   G.v.d.Werff   G.v.d.Werff   G.v.d.Werff 

Alg.adj.  R.Boshuizen   R.Boshuizen   R.Boshuizen   R.Boshuizen   R.Boshuizen   R.Boshuizen 

Lid       J.Eekelschot  J.Eekelschot  J.Eekelschot  J.Eekelschot  J.Eekelschot  J.Eekelschot 

 

          2007          2008          2009           2010          2011          2012  

Vrz.      M.Kruijswijk  M.Kruijswijk  M.Kruijswijk  M.Kruijswijk  M.Kruijswijk  M.Kruijswijk 

Secr.     Jan v.Amstel  Jan v.Amstel  Jan.v.Amstel  Jan v.Amstel  Jan v.Amstel  H.Heersping 

Pennm.    G.v.d.Werff   G.v.d.Werff   G.v.d.Werff   G.v.d.Werff   G.v.d.Werff   G.v.d.Werff 

Alg.adj.  R.Boshuizen   R.Boshuizen   R.Boshuizen   R.Boshuizen   R.Boshuizen   R.Boshuizen 

Lid       J.Eekelschot  J.Eekelschot  J.Eekelschot  J.Eekelschot  J.Eekelschot  J.Eekelschot    

 

          2013          2014          2015 

Vrz.      M.Kruijswijk  M.Kruijswijk  M.Kruijswijk 

Secr.     H.Heersping   H.Heersping   H.Heersping 

Pennm.    G.v.d.Werff   G.v.d.Werff   G.v.d.Werff 

Alg.adj.  R.Boshuizen   R.Boshuizen   R.Boshuizen 

Lid       J.Eekelschot  J.Eekelschot  J.Eekelschot  
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Wedstrijdverslag DDV-3-K&G-2, maandag 30 november 2 015 
 
Het derde team sprokkelde in de derde wedstrijd van  de compe-
titie een volgend puntje bij elkaar. De 4-4 uitslag  tegen K&G 
uit De Kwakel geeft wel enigszins een betrouwbaar b eeld van de 
krachtsverhoudingen. Onderling zijn enkele verschui vingen nog 
wel mogelijk geweest, maar dat doet niets af aan de  uitslag 
zelf. 
 
Zo mocht Frits Stoelwinder het genoegen smaken van een overwinning, 
maar de stand leende zich er eigenlijk niet meer vo or en zou remise 
niet hebben misstaan voor tegenstander Leo Hoogervo rst. Andersom 
gold dat voor Guus Gase, die in het late eindspel, nadat Jos Harte 
via een vijf om drie een dam had gehaald, eigenlijk  niet meer op 
winst zou kunnen komen. Guus zag de damafname niet en verloor daar-
door onnodig. 
 
Ramon Ramkisoen kreeg het moeilijk tegen Wim Könst en kwam in het 
middenspel al min of meer verloren te staan. Kanslo os was het toen 
nog niet, maar wel moeilijk om dat allemaal te door gronden. 
Gerrit van der Werff, die in het late middenspel do or schijfwinst 
gewonnen kwam te staan, maakte er wel iets bijzonde rs van. Zijn te-
genstander offerde een schijf, maar Gerrit wilde de ze kennelijk niet 
hebben en in plaats van te slaan, deed Gerrit een a ndere zet (onre-
glementair dus) waardoor zijn tegenstander twee sch ijven moest slaan 
en Gerrit er drie terugsloeg. Ook nu dus een schijf  winst en een ge-
wonnen eindspel van vier om drie.  
 
De volledige uitslag: DDV-3-K&G-2  4-4     
 

1.  Ramon Ramkisoen       - Wim Könst       0-2 
2.  Gerrit van der Werff  - Kees Harte      2-0 
3.  Frits Stoelwinder     - Leo Hoogervorst 2-0 
4.  Guus Gase             - Jos Harte       0-2     

 
 
     Wim Könst 

Met wits laatste zet 32-28 A kan zwart de par-
tij al direct naar winst voeren door: 
41…….30-34 42.29x40 18x23 zwart speelde ech-
ter 41.08-12 , maar ook dan gaat wit het niet 
meer redden. 42.42-38 19-24 43.29x20 25x14 
44.44-40 (beter is 37-32) 44……14-20(beter is 
14-19) 45.38-33 20-25 46.40-34 30x39 47.33x44 
03-08 48.44-40 (ook hier is 37-32 beter) 18-23 
49.28x19 13x24 en wit staat verloren. 
 
A: i.p.v. 32-28  dan toch maar 41.42-38 19-23 
42.22-17 23x34 43.27-22 18x27 44.32x21 16x27  

  Ramon Ramkisoen 
 
45.31x22 met de volgende aardige mogelijkheid: 45…… …30-35 46.17-11 
34-40 47.44-39 40-45 48.11-06 45-50 49.06-01 50x18 50.01x45 
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DDV-3 – K&G-2 
 
     Guus Gase 

In deze stand had zwart eigenlijk moeten on-
derkennen dat de slag 35x04 een mogelijkheid 
voor wit kan zijn. Na het gespeelde 38……12-17 
39.22x11 16x07  is het direct raak: 40.37-31 
26x28 41.39-33 28x48 42.27-21 48x30 43. 
35x04.  Conclusie op de 38 e zet had dus eerst 
10-15 gespeeld dienen te worden. 
Guus schrok kennelijk zo van deze combinatie 
dat hij vergat om nu remise te maken met: 
43……07-11 44.04x36 08-13 45.36x20 25x14 met 
remise. Gespeeld werd 43. 08-12?   
 

      Jos Harte 
--------------------------------------------------- ----------------- 
Oplossingen problemen Leen de Rooij DTT 238 pagina 8 
7311 : 26-21(38x16)47-41(37x46)18-12(46x44)12x03(29x40)0 3x38(16x43)    
48x50. Zwart kan zijn leven nog even rekken, maar d at helpt weinig: 
(40-44)49x40(45x34)50-44 
7327: misschien lastig om op te lossen vanwege de vele mo helijkhe-
den. Wit kan geen positionele winst afdwingen, maar  wel winnen door: 
20-14(09x20)47-41(36x47)29-24(47x35)24x04(35x13)04x 02(27x38)02x17 
een Turkse slag (12x21)16x27 
7334: 37-31 (26x39) 44x22 (36x47) 22-17 (12x21) 16x38 (47 x33) 40-35 
(29x40)35x44(25x34)44-39(keus)49x20(15x24)50-44 
7336: 28-23(18x29)38-32(29x38)27-22(17x46)43x32(46x44(49x 07).In deze 
vorm is het motief misschien nieuw. Het komt niet v oor in de pro-
bleemdatabase: (35-40)07-01(40-44)50x39(30-34of?)01 x40! 
7339:  43-39 (33x35) 16-11 (37x48) 11-07 (01x12) 47-41 (3 6x47) 06-01 
(47x20)01x36(35x24)36x25(48x30)25x34(24-30)34x25(19 -23)25-34(23-28) 
34-29 (28-32)29-42 enz. 
7340: 19-14(09x18)39-34(40x29)47-41(36x47)28-23(47x33)23x 03(27x38)50-
44(33x50)37-31(26x37)03x01 enz. 
 
--------------------------------------------------- -----------------    

Sneldamavond 28 december 2015 
 
De jaarlijkse sneldamavond rond Kerst,jaarwisseling  kende dit keer 
24 deelnemers, verdeeld over drie groepen. De avond  werd geleid door 
Martin en Nico Kruijswijk.  
 
Groep 1                  Groep 2               Groe p 3 
1.Mark de Koning    12  John Eekelshot    13   Ramo n Ramkoesoen   12 
2.Roep Bhwanibhiek   9  Siegfried Parbhoe 11   Gerr it v.d.Werff   11  
3.Chr.van Westerloo  8  Rein Losekoot     10   Frit s Stoelwinder  10 
4.Ricardo Bona       7  Peter Hospes       7   Guus  Gase           7 
5.Rob van Westerloo  6  Rudolph Boshuizen  5   Jan Korff           5 
6.Herman v.Westerloo 5  Soenarmin Saib     5   Krie s Kalidin       4 
7.Leo Rosendaal      5  Roed Jhinkoe Rai   4   Henk  Heersping      4 
8.Milton Menso       4  Frank Ramdundar    1   Widj ai Anoep        3 
 
Winnaar van Tilburg bokaal 2015: John Eekelschot. 
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Wedstrijdverslag HDC-Haarlem-2 – DDV-2 
 
Maandag 7 december de uitwedstrijd in Haarlem met o ngedacht een ver-
sterkt Haarlems team vanwege de afwezigheid van Fra nk Hagebeek. In 
zijn plaats speelde Marcel Kosters en dat scheelt a l gauw een kleine 
400 ratingpunten.  
Marcel aan bord 1 en daarmee kwam Paul Smit aan bor d 2. Aan DDV kant 
weer eens een andere invaller dan Ricardo Bona voor  Leo Rosendaal 
nl. Ton van Tulder. En ook Ton bleek een goede verv anging, want hij 
mocht als eerste zijn partij afsluiten en dan ook n og met een winst. 
Daarbij bleek hij nog genadig voor zijn tegenstande r, want al eerder 
had Ton de partij via een damcombinatie in zijn voo rdeel kunnen be-
slissen. Daartegenover kwam wel een verliespartij v oor Nico te 
staan. Nico kwam gewoon niet echt goed in zijn spel . Hij had het 
druk met het afslaan van aanvallen van zijn tegenst ander en kwam 
niet meer toe aan een fatsoenlijke opbouw.  
Ridens Bolhuis speelde een rustige partij waar zelf s de analyse van 
“Flits” geen bijzondere mededeling over kon melden.  
Tot slot speelde Martin een gedegen partij tegen Ma rcel Kosters met 
remise als resultaat. Winst heeft er niet echt inge zeten, noch voor 
Marcel, noch voor Martin. Een goede uitslag dus. 
De volledige uitslag: HDC-2 – DDV-2, 4-4 
 

1.  Marcel Kosters       - Martin Kruijswijk   1-1 
2.  Paul Smit            - Nico Kruijswijk     2-0 
3.  Rob van de Klashorst – Ridens Bolhuis      1-1 
4.  Dimitri Otto         - Ton van Tulder      0-2 

 
   Dimitri Otto                                               

                                         
Ton speelde een degelijke partij en kon zelfs de 
winst eerder binnenhalen dan hij deed, want in 
deze stand, na het door zwart gespeelde 39.03-08  
kan wit al winnen door: 40.23-18 12x23 41.28-22 
17x48 42.38-33 48x30 43.35x02  
Het mooie voor wit is dat hij de beide diagonalen 
03-25 (na 02-08) en 02-35 kan bestrijken. Zwart 
zal gaan offeren en krijgt geen kans meer. 
 

  Ton van Tulder 
 
Klashorst R.v.d. - Bolhuis R. 
1.34-30 20-25 2.32-28 25x34 3.39x30 19-24 4.30x19 1 4x32 5.37x28 10-14 6.44-
39 17-22 7.28x17 11x22 8.31-27 22x31 9.36x27 06-11 10.41-37 11-17 11.46-41 
14-19 12.40-34 5-10 13.45-40 10-14 14.50-45 17-22 1 5.37-31 22-28 16.33x22 
16-21 17.27x16 18x36 18.41-37 01-06 19.34-30 13-18 20.30-25 07-11 21.16x07 
12x1 22.40-34 01-07 23.34-30 7-12 24.39-33 18-23 25 .30-24 19x30 26.25x34 
02-07 27.45-40 09-13 28.34-30 06-11 29.40-34 04-09 30.30-25 12-18 31.34-30 
07-12 32.43-39 13-19 33.39-34 14-20 34.25x14 19x10 35.30-25 10-14 36.34-30 
11-17 37.49-43 17-22 38.43-39 09-13 39.39-34 12-17 40.33-29 13-19 41.29-24 
08-12 42.24x13 18x09 43.34-29 23x34 44.30x39 12-18 45.39-34 18-23 46.35-30 
15-20 47.34-29 23x34 48.30x39 20-24 49.39-33 14-20 50.25x14 09x20 51.33-29 
24x33 52.38x29 22-28 53.48-43 17-22 54.43-39 22-27 55.39-33 28x39 56.37-32 
27x38 57.42x44 03-08 58.44-39 08-12 59.29-23 20-24 1-1  
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Wedstrijdverslag DDV-HDC-2, zaterdag 12 december 20 15 
 
Na een ronde van rust op 28/11, vanwege een oneven aantal deelnemen-
de teams, werd de competitie op 12 december voor DD V voortgezet met 
Haarlem-2 als tegenstander. Vorig seizoen ontmoette  beide teams el-
kaar in Haarlem en won DDV al met ruime cijfers. Nu  na de verster-
king met Roep en Marco zou het zeker nog ruimer uit pakken. En dat 
werd ook bewaarheid, want 15-5 werd de uitslag en d at is in dit sei-
zoen al de derde keer dat met deze cijfers van een tegenstander werd 
gewonnen. DDV blijft dus meedraaien in de top van d eze tweede klasse 
C met alleen SNA-4 nog zonder verliespunten met een  score van 10 
punten uit 5 wedstrijden op de eerste plaats. 
In deze ontmoeting slechts 1 remisepartij en deze k wam van Ruud 
Kleijn versus Martin Kruijswijk. De stand was al bi jna 10-4 in het 
voordeel van DDV, Nico Kruijswijk zat al in een gew onnen eindspel, 
dus zou de remise het winnende wedstrijdpunt worden . Martin vond het 
allemaal prima en op nog slechts twee partijen was het wachten op de 
uitslag. Beide DDV-ers stonden al ruim op winst, ma ar de HDC-ers 
wilden hun huid duur verkopen.    
Zowel Milton Menso als Ricardo Bona sloten het eind spel winnend af 
en daarmee kwam de eindstand op 15-5. De volledige uitslag: 
   

DDV Diemen HDC 2 15-5 

1 Marco de Koning (978) Frank Hagebeek (789) 2-0 (1) 
 

2 Martin Kruijswijk (1016) Ruud Kleijn (849) 1-1 (7) 
 

3 Ruph Bhawanibhiek (1153) Rob van de Klashorst (943) 2-0 (4) 
 

4 Milton Menso (1006) Gerard van Velzen (1027) 2-0 (10) 
 

5 Ricardo Bona (1059) Carlo Koopman (948) 2-0 (9) 
 

6 Siegfried Parbhoe (980) Rudi van Velzen (640) 2-0 (5) 
 

7 Nico Kruijswijk (1019) Dimitri Otto (888) 2-0 (8) 
 

8 Nordin Hammadi (1065) Ferdi Uilhoorn (826) 2-0 (6) 
 

9 Ridens Bolhuis (836) Maurits de Vries (695) 0-2 (2) 
 

10 Frits Stoelwinder (719) Arie Haveman (359) 0-2 (3) 
 

Blauwe namen staan voor een opvallende prestatie: 
 
Rob van de Klashorst  

Roep staat in deze stand al heel mooi, zij het 
nog niet direct gewonnen. Maar tegenstander 
v.d.Klashorst helpt Roep daar wel even bij. 
45.03-08 ?? Tja, dan is het na een paar zetten 
gedaan voor zwart: 46.28-23 17-22 47.37-31 11-
16 48.32-28 12-17 49.23x03 en zwart geeft op. 
Toch maar wat anders gedaan b.v.45……03-09 
46.28-23 17-22 en  dan zal wit toch met 47.24-
19 moeten komen 47.22x42 19x06 18-22 en dan is 
de vraag waar een winst voor wit nog ligt? 
Maar ja, soms zit het mee en soms zit het te-
gen. 

 Roep Bhawanibhiek  
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DDV-HDC-2, partijfragmenten 
 
    Milton Menso 

De winst voor Milton op oud DDV-er Gerard van 
Velzen kwam evenals bij Roep ook eenvoudig 
tot stand na hier 39.28-22??  
Beter is 39.30-25 06-11 40.25x14 09x20 41.43-
39 20-25 42.39-34 24-30 43.35x24 19x39 
44.28x08 39x37 45.08-02 37-41 46.40-34 en 
zwart wint dus niet één,twee,drie.  
Na het gespeelde 39.28-22 ? Volgde 39……… 06-11 
40.33-28 03-08 41.30-25 09-14 42.43-39 08-12 
43.40-34 12-18 44.45-40 26-31  en de winst is 
dichtbij.  
 

  Gerard van Velzen 
                                                  C arlo Koopman  
 
De partij duurde 75 zetten lang, maar ruim 
20 zetten eerder had zwart eigenlijk al op 
kunnen (moeten) geven in de dan ontstane 
stand van 5 om 2 met voor beide spelers een 
dam. En dan te bedenken dat Ricardo de par-
tij al bij de 34 e zet had kunnen uitmaken. 
Na de gespeelde zet 33………13-18 (zie diagram) 
kwam wit met 34.43-38 ? Beter is echter 34. 
27-22 18x40 35.45x23 19x28 36.30x19 14x23 
37.25x05 en zwart kan opgeven.  
  
   Siegried Parbhoe                                Ricardo Bona      

                                                                                   
 
Zwart staat een schijf voor en heeft het bes-
te van het spel. Eén misstap van wit kan al 
fataal zijn. Het komt ook al snel: 40.34-30 
25x34 41.39x30 20-24 42.30x19 16-21 43.02x16 
27-32 44.16x38 47x13 
 
 
 
 
 

   Rudi van Velzen 
 
Voor Marco de Koning een makkelijke overwinning omd at zijn tegen-
stander zich bij de 17 e zet opknoopte via een niet toegestane dubbele 
ruil, waarna Marco dam haalde. 
Bij Martin Kruijswijk een min of meer bloedeloze re mise. Bij Nico 
Kruijswijk een winst die naar eigen zeggen vanuit z ijn tenen moest 
komen, maar toch! 
Bij Ridens Bolhuis, net na de opening schijfverlies , maar verder 
geen kansen meer op herstel. 
Tot slot Frits Stoelwinder die zich in een normale stand vergiste en 
twee schijven achter kwam, met verlies van partij.  



-  10 - 
 

Eerste winst voor DDV-1 in ereklasse PNHDB 
 
Na twee nederlagen en een gelijkspel mocht het ook wel eens en 
Almere-1 bood ons wel een kans. In de samenstelling  van het eerste 
team van Almere ontbraken twee wat sterkere spelers . Op de geplande 
wedstrijddatum 14 december zou dat nog meer het gev al zijn geweest 
en vandaar ook het verzoek van hun kant om de wedst rijd een week uit 
te stellen.  
Van onze kant geen bezwaar, maar toch een verzwakt aantreden van 
Almere. DDV maakte van de gelegenheid gebruik door met 5-3 te 
winnen. Drie remises en één winstpartij die op naam  kwam van Roep 
Bhawanibhiek. Tegenstander Koendjbiharie was duidel ijk een maatje te 
klein voor Roep en werd ook compleet weggespeeld. V oor Herman, Rob 
en Milton zaak om geconcentreerd de partijen op rem ise te houden en 
dat lukte goed.  
 
De volledige uitslag DDV-1 – Almere-1:  5-3 
 

1.  Herman van Westerloo – M.Horn            1-1 
2.  Roep Bhawanibhiek    - R.Koendjbiharie   2-0 
3.  Rob van Westerloo    - R.Mathoera        1-1 
4.  Milton Menso         - L.v.d.Gaag        1-1 

 
 
   Roep Bhawanibhiek 

Na het gespeelde 27.43-38  staat zwart aan 
alle kanten gewonnen. Roep kiest voor: 
27………12-17 28.31-27 16-21! 29.27x16 18-22 
30.16-11 A 24-29 31.33x13 22x42 32.11x22 
09x38. 
A: 30.39-34 23-29 31.34x23 24-30 32.35x13 
09x29 33.33x24 22x42 34.41-37 42x31 met ook 
een winststelling voor zwart. 
Een heel aardige is op 27 i.p.v. 12-17 : 
27….24-30 28.35x22 23-29 29.33x24 14-19 
30.24x13 09x47 31.46-41 47x11 32.32-28 11x33 
33.39x28 + 1 voor zwart met winst. 

  R.Koendjibiharie    
                                           
                                                   B.Mathoera 
 
Rob “sleepte” de remise binnen in een stand 
waar ook niet meer in zat. Het werd zelfs 
even spannend toe hij in deze stand 42.38-32  
speelde. Want hoe loopt het af, wanneer 
zwart nu komt met ………42. 12-17 ? 43.21x34 
24-29 44.34x23 19x26 45.35-30 26-31 46.39-33 
31-36 47.33-29 36-41 48.43-38 
 
Zwart speelde echter 42…..09-13  
 
 
                                                Rob  van Westerloo 
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DDV voor vijfde keer in landelijke competitie     
tweede klasse C naar winst. 

DES-Lunteren-3 – DDV, 2 januari 2015. 
 
Het zaterdagteam blijft het met uitzondering van de  uitglijder tegen 
DCIJ-2 goed doen. Zelfs met enige versterking aan L unterse kant op 
de borden 1 en 3 wist DDV toch de winst, zij het kr ap, binnen te ha-
len.  
Aan DDV kant ontbrak Marco de Koning en dat scheelt  echt wel wat, 
maar in tegenstelling tot de vorige wedstrijden ded en de staartbor-
den het buitengewoon goed. Invaller Guus Gase speel de mooi remise, 
dus zijn naam in blauwe notering. Frits Stoelwinder  en Ridens Bol-
huis scoorden nu wel, respectievelijk remise en win st.    
Zeer tegen zijn gewoonte verloor Martin Kruijswijk nu eens een keer.  
Een partij van een dubbeltje op zijn kant en dat ro lde voor ons de 
verkeerde kant op. Hetzelfde geldt voor de partij v an Ricardo Bona.  
Nico Kruijswijk deed het heel goed tegen de sterke invaller Arjan 
van Galen. Zijn naam dan ook in het blauw genoteerd . 
Gedegen winsten van Roep Bhawanibhiek en Siegfried Parbhoe helpen 
uiteraard ook echt. Tot slot Nordin Hammadi die nog  net remise kon 
halen. Soms zit het mee, soms zit het tegen In dit geval zat het mee 
voor hem en dus voor ons.      
 

   DES Lunteren 3 DDV Diemen 9-11 

1 Wijnand Voskuil (1093) Ricardo Bona (1059) 2-0 (7)  
2 Melanie Voskuil (871) Milton Menso (1006) 1-1 (9)  
3 Arjan van Galen (1246) Nico Kruijswijk (1019) 1-1 (5)  
4 Evert Evers (1088) Martin Kruijswijk (1016) 2-0 (8)  
5 Jan Bos (1001) Ruph Bhawanibhiek (1153) 0-2 (3)  
6 Michel Hendriksen (929) Siegfried Parbhoe (980) 0-2 (6)  
7 Tristan van der Velde (749) Nordin Hammadi (1065) 1-1 (2)  
8 Erwin Jochemsen (838) Ridens Bolhuis (836) 0-2 (10)  
9 Jeroen van den Brink (654) Frits Stoelwinder (719) 1-1 (4)  
10 Jan Heij (666) Guus Gase (459) 1-1 (1)  
 
     Ricardo Bona 

 
 
In nevenstaande stand gaat Ricardo met de zet 
26………13-19 de mist in 27.33-28 22x33 28.38x29 
19x28 29.31x33  en wit boekt schijfwinst.   
Een alternatief: 26………13-18! 27.33-29 08-13 
28.30-24 27-32 29.38x16 22-27 30.31x22 17x30. 
 
 
 
 
 

   Wijnan Voskuil 
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Lunteren-3-DDV, partijfragmenten 
   
   Melanie Voskuil 

 
Winst voor Milton na het gespeelde 48………13-18 
is:49.25-20 24x15 50.28-22   
Gespeeld werd echter: 49.28-22 12-17 50.22x13 
19x08 51.34-30 23-29 52.30x19 29-33 53.32-28 
33x31 54.26x37 17-22  met remise als vervolg. 
 
                           Nico Kruijswijk       
 
 
 

 
   Milton Menso 
 
Met de voortzetting 44.23-18 13x22  heeft wit 
de bedoeling om 13-19 na 30-25 uit te slui-
ten, al is de vraag of dit nu zo verkeerd is 
voor wit. 45.30-25 20-24 46.29x20 15x24 
47.34-29  en nu heeft zwart 22-28 48.33x11 
24x31 om direct remise af te dwingen.  
                                                  A rjan van Galen  
 Michiel Hendriksen 

 
Zwart had in deze stand eenvoudig naar remise 
kunnen afwikkelen: 47……… 35-40 48.33-28 40x29  
49.28x08 03x12. 
Maar zwart speelde: 47…………13-18? En na 48.33-
28 24-29 49.28x19 29x40 50.45x34 25-30 
51.34x25 35-40 52.39-34 40x29 53.19-14 ont-
staat een overmachteindspel met winst voor 
wit. 
                            Nordin Hammadi 
 
 

  Siegfried Parbhoe 
  
Bij Nordin liep het met een remise nog net goed 
af. In deze stand bij 36.03-09  zal hij gedacht 
hebben dat met 09-14 een eventueel geplande door-
braak niet kan. Veel veiliger is hier b.v. 07-12, 
want op zodra 24-20 komt dan kan dat worden opge-
vangen o.m. omdat de schijf op veld 3 nog aanwezig 
is. 
Het spelverloop na 36.03-09 : 37.24-20 21-27 38.31-
26 22-28 39.43-38 07-12 40.49-43 16-21                        
41.26x17 12x21 42.38-33 28x39 43.43x34 27-32           Tristan v.d.Velde  
 
44.48-42 21-26 45.20-15 32-37 46.42x31 26x37 47.50- 44 13-19 Je ziet nu dat 
wit de boel zo opgehouden heeft dat de functie van 09-14 komt te vervallen. 
48.25-20 14x25 49.15-10 19-24 50.44-39 24-30 51.10- 05 30-35 52.05x46 25-30 
53.34x25 35-40 54.46-28 40-45 55.28-06 09-14 56.47- 42 14-20 57.25x14 45-50 
58.39-34 50-45 59.34-30 45-29 remise!    
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Wedstrijdverslag DDV-3 – Zaanstreek-3  
 
Het derde DDV-viertal had afgelopen najaar een koud e start met het verlies 
tegen Ons Genoegen Andijk, vervolgens twee keer een  gelijkspel, maar dan nu 
toch een mooie overwinning op maandag 4 januari 201 6 tegen Zaanstreek-3. 
Frits Stoelwinder was de eerste die al vroeg in de partij de basis voor de 
latere winst kon leggen. Kort na de opening een dri e om drie naar dam. De 
dam wordt afgenomen, maar wel met schijfverlies voo r de tegenstander. Veel 
later in de partij maakte tegenstander Aart van Dij k een begrijpelijke 
fout, maar wel met verlies van de partij. 
Ramon Ramkisoen zat het m.n. in het eindspel erg me e, want de partij had op 
verschillende manieren in remise kunnen eindigen. I n het middenspel zou er, 
vanwege een foutieve ruil voorwaarts, zelfs sprake kunnen zijn van schijf-
verlies voor Ramon. Opponent Kees van de Berg liet het allemaal lopen en 
mocht Ramon aan het langste einde trekken. 
Met deze beide winstpartijen was het aan Gerrit van  de Werff om de wed-
strijdwinst met een remise binnen te halen. De part ij kende een heel rustig 
verloop tot op het moment dat Schelte Betten, nadat  Gerrit op slag kwam te 
staan, via een tempozet en een vier om drie met bij na doorbraak naar de 
damlijn wat leven in de brouwerij bracht. Maar Gerr it had het allemaal goed 
berekend, want van een dam kwam het niet. Een offer  belette het damhalen en 
de overblijvende stand bleek gewoon remise te zijn.  
Rudolph Boshuizen, die geen moment in de partij in de problemen kwam, wik-
kelde de stand af naar remise en daarmee stond de 6 -2 einduitslag op het 
scorebord. De volledige uitslag:  
 

1.  Gerrit van der Werff – Schelte Betten   1-1 
2.  Rudolph Boshuizen    - Peter v.d. Merwe 1-1 
3.  Frits Stoelwinder    - Aart van Dijk    2-0 
4.  Ramon Ramkisoen      - Cees v.d.Berg    2-0          

 
 Rudolph Boshuizen 

Met de behaalde remise is niets mis. In het middens pel 
komt nevenstaande stand voorbij waarin na 24.31-26 21-
27 ! Ook gedacht kan worden aan 24………18-23 en mogelijk  
heeft Rudolph daar ook naar gekeken.25.26x06 23-29 
26.33x24 19x50. Dit lijkt aantrekkelijk omdat zwart  een 
vangstelling naar veld 20 heeft klaarstaan, waardoo r 
damhalen voor wit minder voor de hand ligt. Maar na  
27.34-30 25x34 28.40x29 heft deze vangstelling op e n 
dan is een voordeel weer weg, tenzij wit nu de aand rang 
zou hebben om de zwarte dam nu af te nemen: 29.38-3 3 
50x46 30.29-23 19x28 31.47-41 46x32 32.42-38 32x43        

Peter van der Merwe   33.49x38 waarna wel een  overmachteindspel t.g.v. zwart zou 
                    kunnen ontstaan. 
                                                              Ramon Ramkisoen                             
In de partij van Ramon is nu al te zien dat hij er 
best goed voor staat. In het verdere verloop had wi t 
nog wel op remise kunnen aansturen, maar dat werd 
niet onderkend en won Ramon terecht deze partij. 
Toch had het anders kunnen lopen voor wit, nadat Ra -
mon hier foutief 31. 22-28 speelde 32.33x22 17x28, 
want hoe verdedig je zo’n schijf op 28? Kan dus nie t, 
want 38-33 met schijfwinst dreigt. Gelukkig voor he m 
komt wit met 33.42-37 en zwart met 24-29 en de per-
spectiefvolle zwarte stand blijft overeind 
 
                                                        Kees van de Berg 
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Wedstrijdverslag DDV-G&E-2, zaterdag 16 januari 201 6. 
 
Met enige vrees werd deze wedstrijd al tegemoet gez ien. In de breedte is 
deze tegenstander, in vergelijk met het DDV-team, i ets evenwichtiger samen-
gesteld. Niet dat DDV kansloos zou zijn, want de to t nu toe behaalde vijf 
overwinningen, kan ook ontzag inboezemen. Andersom geldt dan ook wel weer 
dat G&E-2 om die reden extra alert is.  
Het werd een 7-13 nederlaag voor ons team en zelfs een verprutste remises-
tand bij Martin Kruijswijk zou de stand hooguit op 8-12 hebben gebracht. 
Maar veel meer zat er kennelijk niet in. 
Ridens Bolhuis kwam al snel een schijf achter vanwe ge de bomzet en was als 
eerste uit met verlies. Kort daarna had ook Frits S toelwinder op te geven, 
maar voor het zover was kwam Roep Bhawanibhiek met een winst. De spanning 
werd nog gehandhaafd. Siegfried Parbhoe remiseerde,  maar daar kwam vlak 
daarna een verlies van Ricardo Bona. De stand is da n 3-7 en op de overige 
borden is een winst niet te ontwaren. Milton Menso komt op remise en Nordin 
Hammadi verliest. Nico Kruijswijk komt ook nog met een remise en pas als 
laatste wint Marco de Koning zijn partij. Al met al  toch een teleurstellend 
resultaat voor ons met nu een vierde plaats op de r anglijst. 
 

DDV Diemen Damcombinatie Gooi & Eemland 2 7-13 

1 Marco de Koning (978) Kennedy Krishnadath (955) 2-0 (10) 
 

2 Ruph Bhawanibhiek (1153) Wim Bor (1049) 2-0 (2) 
 

3 Ricardo Bona (1059) Peter Frans Koops (1131) 0-2 (5) 
 

4 Martin Kruijswijk (1016) Wim Muijs (1126) 0-2 (8) 
 

5 Siegfried Parbhoe (980) Serf Klinkenberg (1003) 1-1 (4) 
 

6 Milton Menso (1006) Ton van der Ploeg (982) 1-1 (6) 
 

7 Nico Kruijswijk (1019) Michiel Luiten (1025) 1-1 (9) 
 

8 Ridens Bolhuis (836) Gerard Benning (988) 0-2 (1) 
 

9 Nordin Hammadi (1065) Henk Vogelenzang de Jong (1124) 0-2 (7) 
 

10 Frits Stoelwinder (719) Dick Roelofs (1001) 0-2 (3) 
 

 
 Frits Stoelwinder 

We kennen deze stelling met schijven op 22 en 24 al s 
problematisch. Eerder had Frits dit moeten zien te 
voorkomen. Maar goed, je moet dan wel weten dat dit  
problemen kan gaan geven. Zou zwart nu aan zet zijn  dan 
kan hij niets anders dan offeren. Maar wit is aan z et 
en helpt Frits uit de problemen met de zet 12. 45-40?  
Terwijl 44-40 geboden is. 
Spelverloop: 12…… 19-23 13.30x28 17-21 14.26x17 12x23.   
Later verloor Frits alsnog deze partij, 
 
                                         Ridens Bol huis 

   Dick Roelofs 
 
Toch nog even in het klein hiernaast de BOMzet!>>>> >>>>>>>
  
Speel in deze stand met een zwarte schijf op 26 noo it  
 
12-17????????????????????  Soms kan deze zet wel als lokzet 
worden gespeeld, omdat een dam voor zwart kan volge n, maar 
dat hoort bij een volgende les. 
 
                                                             Gerard Benning 
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DDV - Gooi&Eemland-3 
 
 Martin Kruijswijk  

 
En met de zet 54……… 44-50 vergist Martin zich in 
de stand. Zijn idee was nu 54.08-03 19-24! 55. 
03x26 16-21???? Maar dat kan natuurlijk helemaal 
niet want er staat ook nog een schijf op 29, dus 
slaan naar 20 is niet verplicht. 
M.a.w. in deze stand had eerst 21-26 gespeeld 
moeten worden en na 08-02, want 08-03 gaat nu 
niet wegens 19-24; 19-23 Tja en dan wint wit 
niet meer. 
 

     Wim Muijs  
--------------------------------------------------- ----------------- 

Wedstrijdverslag K&G-1 – DDV-2 
 
Maandag 25 januari toog ons tweede team met twee in vallers richting De 
Kwakel. Nico Kruijswijk bleef in Diemen om de onder linge competitie te 
regelen en voor hem in de plaats speelde John Eekel schot. Leo Rosendaal 
haakte af en voor hem speelde Siegfried Parbhoe. 
Voorzitter Adrie Voorn verwelkomde ons met de meded eling dat het vorig 
seizoen een 7-1 nederlaag werd voor K&G, maar dat h et dit keer toch echt 
wel eens anders zou kunnen aflopen. Wij waren dus g ewaarschuwd, als Adrie 
Voorn. Hij bleek een vooruitziende blik te hebben, want nu ging DDV-2 
onderuit. Weliswaar niet met grote cijfers, maar to ch een verlies met 5-3. 
 
De eerste partij die uitraakte was aan bord 1 waar Adrie Voorn aantrad 
tegen Martin Kruijswijk. Het ging er vredig aan toe  en na een grote ruil in 
het middenspel, die door Adrie werd ingezet, bood h ij remise aan en Martin 
accepteerde het aanbod. 1-1 
Naast ons aan bord 2 hadden we al wel gezien dat Si egfried in de opening in 
een damcombinatie tuinde. Wim Keessen is en blijft gewoon een gevaarlijke 
tegenstander, maar het was eigenlijk meer een combi natie die Siegfried zou 
kunnen uithalen. Maar nu keek hij er overheen. Late r verloor Siegfried deze 
partij.   
Ridens Bolhuis aan bord 4 speelde een gedegen parti j en haalde, mogelijk 
met enig voordeel, een goede remise binnen, zij het  dat een 
winstmogelijkheid voor hem over het hoofd werd gezi en. Het moest dus van 
John Eekelschot komen om nog een 4-4 binnen te hale n, maar dat zag er 
vooralsnog niet naar uit. In tegendeel zelfs, want tegenstander Piet van 
der Poel informeerde in het late eindspel in een 4 om 2 maar eens naar de 
stand van de wedstrijd. Op dat moment 4-2 in het vo ordeel van K&G. Dezelfde 
cijfers dus als het aantal schijven op het bord. Pi et liet het bij remise 
en aldus kwam 5-3 op het scorebord. Het is dit seiz oen na twee 
overwinningen en twee gelijke spelen het eerste ver lies voor DDV-2. De 
volledige uitslag:  
 
K&G-1 – DDV-2:   
 

1.  Adrie Voorn      - Martin Kruijswijk    1-1 
2.  Wim Keessen      - Siegfried Parbhoe    2-0 
3.  Piet van der Poel- John Eekelschot      1-1 
4.  René de Jong     - Ridens Bolhuis       1-1  
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K&G-1 DDV-2 
     
    Wim Keessen 

Al in de openingsfase van de partij komt een combin atie 
“uit het boekje voorbij”. Wit speelde 13.46-41  en zwart 
combineert naar dam op veld 46. 
13………… 25-30 14.30x25 (op 14. 35x24 volgt 19x30 
15.34x25 18-23) 19-23 16.28x19 14x23 17.25x05 22-28 
18.33x22 17x46.  
De witte dam wordt afgenomen en zwart beschermt zij n 
dam achter wat schijven tot het moment dat hij kan toe-
slaan. 
                                      René de Jong          
                                    

Siegfried Parbhoe 
  
Ridens laat in dit fragment de winst liggen, nadat 
zwart 36…………13-18 heeft gespeeld. 
Wit speelde nu 37.36-31? 
 
Winst is 36.27-21 17x26 37.36-31 26x37 38.38-32 37x 28 
39.33x04 
                                         
 John Eekelschot                                       Ridens Bolhuis                                     

 
De partij liep uit op remise, maar in het vroege mi d-
denspel had John de basis kunnen leggen voor een mo ge-
lijke winst: In nevenstaande stand speelde hij 20.17-
22? Maar beter is toch: 20……… 16-21 21.27x16 18-22 
22.29x27 24-29 23.33x24 20x29 24,34x23 19x48.  
 
 
 
 

Piet  van der Poel 
--------------------------------------------------- ------------------------ 
Wereldrecord kloksimultaan dammen geslaagd 
 
(foto: Georgiev aan het bord bij G.van der Zwan, vr z. DC Almere) 

 

ALMERE - Het wereldrecord kloksimultaan 
dammen is woensdag 30 december 2015 in 
Almere verbeterd. De Russische dammer 
Aleksander Georgiev won 24 van de 45 
partijen in vier uur en 35 minuten en 
daarmee verbeterde hij het oude record 
van de Nederlander Marino Barkel uit 
Vriezenveen.  

Georgiev behaalde zijn record in het Anna-
park congrescentrum en zijn geslaagde poging begon symbolisch met een ope-
ningszet van burgemeester Franc Weerwind. De Rus sp eelde in totaal tegen 45 
dammers en naast de 24 winstpartijen speelde hij tw intig keer gelijk en 
verloor hij één keer.  
 
Van DDV-Diemen was er één deelnemer in de persoon v an Roep Bhawanibhiek. 
Roep moest al vroegtijdig opgeven, ondanks of in we erwil van de ambitieuze 
opzet van zijn partij. Na het nemen van een te dure  damzet gaf hij op. 
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SNA-1 overrompelt DDV-1 met 6-2 
 
Het zat bepaald niet mee met het spelen van deze we dstrijd. Eerst 
zou deze wedstrijd op 21 januari jl. worden gespeel d, maar chauffeur 
Martin kwam niet verder dan Sajetplein en wachtte s amen met 
ploeggenoot Herman van Westerloo een uur op de ANWB . Accu kapot en 
op advies van de ANWB een half uur toeren op de sne lweg om volgende 
ochtend ook naar de garage te kunnen. Wedstrijdsecr etaris Nico 
direct gebeld en hij regelde zoals altijd alles wee r uitstekend af 
met medespelers Roep en Nordin, SNA en wedstrijdlei der PNHDB. Een 
week uitstel en toen was in ieder geval Milton Mens o ook weer 
beschikbaar en kon een beroep worden gedaan op Marc o de Koning, ter 
vervanging van Rob van Westerloo. Vol goed moed tra den we SNA op 28 
januari tegemoet en eigenlijk is de uitslag van 6-2  erg vertekend.  
Roep Bhawanibhiek kreeg als eerste de kans om de pa rtij in zijn 
voordeel te beslissen. Hij zag ook hoe, maar deed h et toch iets 
anders dan gepland en verloor zelfs. Frustratie daa rover werd zijn 
deel. Milton Menso aan bord 1 tegen Ivo de Jong, kr eeg een kans om 
remise te maken, maar in zijn hevige tijdnood verlo or hij toch nog 
net. Milton speelde gewoon heel goed tegen deze ste rke tegenstander 
en dan toch net niet gehaald. Herman van Westerloo speelde met enig 
voordeel remise. Het voordeel was gewoon niet groot  genoeg. 
Tot slot Marco de Koning aan bord 2 die m.n. na afl oop de conclusie 
trok dat hij wel -tig keer had kunnen winnen. In de  auto terug zat 
hij zichzelf daarmee te pijnigen, maar geen lief mo edertje die 
daaraan nog iets kon doen. 
 
Volledige uitslag: SNA-1 – DDV-1: 6-2 
 

1.  Ivo de Jong        - Milton Menso         2-0 
2.  Guido Verhagen     - Marco de Koning      1-1 
3.  Theo Tesselaar     - Roep Bhawanibhiek    2-0 
4.  Jan Groeneweg      - Herman van Westerloo 1-1 

    
    Milton Menso 

In hevige tijdnood met nog 8 zetten te gaan 
om de 50 zetten compleet te maken in een 
halve minuut, komt het volgende spelverloop 
op het bord: 43………… 14-19 44.30-24 19x30 
45.25x34 10-14 46.37-31 07-11 47.42-37 14-19 
48.34-30  en toen was het gedaan met zwart. 
Milton speelde tegen Ivo de Jong met een 
rating boven de 1300 en deed het tot nu toe 
eigenlijk heel goed, maar ja die klok doet 
ook nog mee. Nu verder zonder klok vanuit e 
diagramstand: 
 

    Ivo de Jong 
 
43……… 07-11 44.33-29 23x34 45.30x39 19-23 46.38-33 14-19 47.42-38 
19-24 48.27-22 17x28 49.33x22 11-17 50.22x11 06x17 51.39-33 10-14 
52.33-28 14-19 53.28-22 17x28 54.26x17 24-29 55.17- 12 28-33 56.12-07 
33x31 57.07-02 19-24 58.02x35 31-36. 
En de remise komt in zicht!    
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SNA-DDV, partijfragmenten 
 
   Guido Verhagen 

In deze stand is de tijdnoodfase al weer een 
aantal zetten voorbij. In de tijdnoodfase 
kwamen een paar momenten voorbij waarin wit 
al toe had kunnen slaan.  
Nu in deze stand mist Marco de winst, die zo 
voor het oprapen ligt, maar hij ziet erover 
heen. Het slaan met de dam gaf al veel hoop 
nl. 57.04x27 11-16  (om direct verlies te 
voorkomen zou hier dan 12-18 gespeeld moeten 
worden) 58.27-22?? En nu de winst:58.27-49 40-
45 59.49-44  direct halen verliest onmiddel-
lijk, dus eerst 59………17-22 60.28x08 45-50 61. 

    Marco de Koning    44-39 50-45 62.29-24 met eve neens verlies  
 
Voor zwart.  
Nu de remise, met daarin nog één winstkans voor wit : 58…………40-44 
59.22x06 44-49 60.06-01 12-17 61 01-18 49-40 62.29- 23 40-35 63.33-29 
35x02 64.18-04 02-07 65.04-31 07-01 66.31-18 01-06 67.29-24 17-21 
68.24-29 06x39 69.19-14 39-06 70.18-13 06-11 71.13- 18A 21-27 
72.18x31 11-07 73.31-18 07-01 Remise. 
A:71.13-24 21-27 72.14-10 27-32 73.10-04 16-21 74.23 -18 21-27 75.24-
42 11-16 76.18-13.   
                                                 Ro ep Bhawanibhiek 
En Roep zat heel dicht bij een winstgang, 
maar dat is niet via het nu direct gespeelde 
31………13-18. In het spelverloop kwam het vol-
gende op het bord: 32.38-32 18x40 33.32-27 
25x43 34.27x18 12x23 35.21x01 40-45 36.01x48. 
Zwart speelde nog een zet en gaf op, maar die 
zet staat niet genoteerd.  
Bij eerst het offer 31……22-27 21x32 en dan 
13-18 wordt het plotsklaps een heel ander    
verhaal, met in ieder geval schijfwinst. 
 

      
                                               Theo  Tesselaar 

Westerloo H.van - Groeneweg J. 
 
1.33-29 19-23 2.35-30 20-25 3.38-33 14-19 4.40-35 1 0-14 5.44-40 17-22 6.42-
38 11-17 7.50-44 06-11 8.32-28 23x32 9.37x28 16-21 10.31-26 21-27 11.36-31 
27x36 12.26-21 17x26 13.28x06 18-22 14.41-37 12-18 15.38-32 22-27 16.32x21 
26x17 17.48-42 08-12 18.43-38 17-21 19.49-43 03-08 20.37-32 21-26 21.46-41 
05-10 22.41-37 18-22 23.30-24 19x30 24.35x24 14-20 25.33-28 22x33 26.39x28 
13-18 27.44-39 09-13 28.28-23 10-14 29.32-28 14-19 30.23x14 20x09 31.28-23 
09-14 32.38-33 14-20 33.43-38 04-10 34.40-35 18-22 35.23-18 12x23 36.29x27 
20x40 37.35x44 15-20 38.37-32 26-31 39.27-22 07-12 40.39-34 10-15 41.44-40 
13-18 42.22x13 8x19 43.33-28 12-17  [ >43...19-24 44.28-23 24-30 45.23-19 
30x39 46.32-27 31x22 47.38-33 39x28 48.19-13 20-24 49.13-9 22-27 50.40-34 
27-32 51.45-40 28-33 (-0.52;0.18/13) ]  44.38-33  [ >44.34-30 25x34 45.40x29 
2-8 46.45-40 20-25 47.29-23 15-20 48.23x14 20x09 49 .38-33 09-14 (0.18;-
0.38/12) ]  44...2-8 45.42-38 08-13 46.47-42 13-18 47.42-37 31 x42 48.38x47 
17-21 49.40-35 18-23 50.33-29 1-1  
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Ledenlijst DDV, per 1 januari 2016 
 
 1.I.M.Alberto      Tugelaweg 80d       1091 VN Ams terdam     363.87.35 
 2.L.Bakker         Geerdinkhof 161     1103 PV Ams terdam 06-22.24.8336 
 3.R.Bhawanibhiek   Insulindeweg 37a    1091 PA A’d am     06-26.60.4111 
 4.R.Bolhuis        Anjeliersstraat 352 1015 NL Ams terdam     625.27.01 
 5.R.C.Bona         Staverenstraat 15   1324 BT Alm ere    06-86.1199.28      
 6.R.Boshuizen      Harmoniehof 38 hs.  1071 TD Ams terdam     679.93.13 
 7.J.J.Eekelschot   De Zon 28           1188 GH Ams telveen    641.49.18 
 8.G.Gase           Turnerstraat 12-2   1076 VD Ams terdam     770.32.47  
 9.N.Hammadi        Vinc.van Goghstr.7a 1072 KG Ams terdam 06-57.59.4481 
10.H.H.Heersping    De Bazelstraat 2    1222 RJ Hil versum 035-685.71.34  
11.R.Jhinkoe-Rai    Spakenburgstraat 41 1107 WN Ams terdam     697.08.57  
12.K.Kalidin        A.Camuslaan 26      1102 WH Ams terdam 06-22.87.5548 
13.M.de Koning      2 e Rekerstraat 41   1104 VB Amsterdam 06-45.53.0745  
14.M.Kruijswijk     G.Stresemannstr.30  1111 KL Die men        402.07.72 
15.N.Kruijswijk     Julianaplants. 262  1111 XZ Die men        699.32.35 
16.M.Menso          Geldershoof 62      1103 BG Ams terdam 06-85.13.7604 
17.J.van der Meulen 3 e Oosterparkstr.2961092 SB Amsterdam 06-53.92.6259 
18.S.Parbhoe        Pr.Christinalaan 66A1421 BM Uit hoorn  06-14.30.6674 
19.R.Ramkisoen      Admiraliteitsstr.25 1018 KP Ams terdam 06-81.16.8915     
20.L.Rosendaal      T.Asserlaan 412     1111 KC Die men        690.20.24 
21.S.Saib           Kikkenstein 2531    1104 TG Ams terdam 06-84.76.1449     
22.F.Stoelwinder    Meerkoet 249        1113 EB Die men        698.02.83 
23.A.van Tulder     N.Beetsstraat 108’’’1054 XT Ams terdam     412.48.00 
24.G.J.v.d.Werff    B.Bickerstraat 53   1111 CA Die men        699.40.90 
25.C.van Westerloo  Wervershoofstr.6    1023 XH Ams terdam     632.47.46 
26.H.W.v.Westerloo  Sajetplein 20       1091 DJ Ams terdam     694.20.07   
27.R.van Westerloo  Hoekschewaardweg 2481025 PD Ams terdam 06-11.20.5885    
 
Aspirant lid: Widjai Anoep 
--------------------------------------------------- ----------------- 
Mutaties 
 
Per 31 december 2015 zijn de leden Glen Dumfries en  Bram van der 
Leije opgezegd als lid van de KNDB. Van Glen is bek end dat hij in 
Suriname verblijft en vanwege zijn gezondheid niet terug mag vliegen 
naar Nederland. Van Bram hebben wij sinds het begin  van het seizoen 
niets meer vernomen en wij krijgen ook geen contact  met hem. Bram 
was altijd heel enthousiast, maar wat er precies aa n de hand is met 
hem, weten we niet. 
Frank Ramsundar hebben wij van de ledenlijst afgeha ald omdat hij 
voorlopig niet in de gelegenheid is om aan clubverp lichtingen te 
voldoen. In het Parool van 9 januari jl stond een h eel verhaal over 
Frank (met foto) en wij begrijpen wat het probleem ia. 
 
Een welkom aan Widjai Anoep. Hij heeft al een aanta l partijen voor 
de onderlinge gespeeld en het bevalt hem goed. Het lidmaatschap zal 
binnen korte het resultaat kunnen zijn. 












