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Open Nederlands Kampioenschap Veteranen 2016 
 

Er wordt gedamd - en niet tekort hoor - maar centra al staat toch de 
gezelligheid en een zekere vorm van een jaarlijkse reünie van 
dammers die hun sporen verdiend hebben. Vanaf 50 ja ar is de deelname 
mogelijk en het toernooi mag zich verheugen in een grote 
belangstelling. Altijd zijn er meer opgaven dan het  toernooi aan 
deelnemers kan bergen. Dit jaar werd het maximum va n 88 plaatsen 
gehaald. Vanwege de beschikbare prijzen wordt het t otaal verdeeld in 
4 groepen nl. 50+, 60+, 70+ en 80+. De 60+ groep is  het grootst, 
gevolgd door de 70+ groep. In opzet wordt het toern ooi gespeeld 
volgens het Zwitsers systeem over acht ronden in éé n grote groep van 
88 deelnemers. 
Wat het voor de DDV-ers Gerrit van der Werff en Mar tin Kruijswijk mede 
aantrekkelijk maakt is het feit dat je echt een wee kje uit bent. Wij 
verblijven sinds de laatste 5 jaar in hotel Het Wap en van Elst, zo’n 20 km 
van de speellokaliteit in Wageningen en tevens de p lek waar wij in oktober 
weer terugkeren voor het seniorentoernooi in Lent, ongeveer 10 km. Van de 
speelzaal. Gerrit speelde nu voor de 6 e keer en Martin voor de 7 e keer mee 
in Wageningen. Straks in Lent speelt Gerrit voor de  5 e keer mee en Martin 
voor de 7 e keer. 
Iets anders is het reis en verblijf georganiseerd b ij Herman van Westerloo. 
Bij deelname aan Wageningen gaat hij heen en weer n aar huis en alleen in 
Lent overnacht hij in Elst. 
Voorafgaande aan het toernooi in Wageningen hebben wij zo onze 
verwachtingen over de score en bij Gerrit is dat no g steeds gericht op het 
behalen van 7 punten uit de acht partijen. Voor hem  zou dat een hoge score 
zijn, want zelfs met 6 punten zit hij al in de lift  met zijn ratingpunten. 
Martin gaat altijd uit van minimaal 8 punten. Twee van de zeven keer kwam 
dat ook uit en in de andere vijf jaren lag de score  hoger. Eén keer zelfs 
11 uit 8. Herman zit minimaal op 9 punten, maar sco ort vaak hoger.  
Voor Martin was het dit keer de eerste maal dat hij  geen verliespartij 
opliep. De eerste partij werd gewonnen van Hans Kre der en alle ander zeven 
partijen eindigden in remise. Daartussen zaten ook wel wat vlakke partijen, 
waar eigenlijk maar weinig over te melden is. Bij d rie remises zou er 
mogelijk sprake geweest kunnen zijn van winst of ve rlies. Gerrit begon het 
toernooi met een enorme blunder in de eerste ronde,  maar herstelde zich in 
de loop van het toernooi.    
De bezetting was dit jaar qua sterkte hoger dan voo rgaande jaren, maar 
Gerrit deert dat niet, want hij scoort doorgaans be ter tegen sterkere 
spelers. Dit keer o.a. remise tegen Nico Leemberg ( rating 1094) en remise 
tegen Teus Stam (rating 1048)    
                                                Mar tin Kruijswijk    
 
Toch wel enige twijfel bij de volgende zet: 
59……  10-15? 60.22-17 13-18 61.25-20 39-43 
62.20-14 43-49 6.24-20! 15x24  en een 
mogelijke winst verdampt. 
 
Dan toch maar 59………… 39-43 60.24-20 44-50 
61.27-21 26x28 62.20-15 10-14 63.25-20 14x25 
64.15-10 28-33 wit kan geen dam halen 65.32-
27 33-39 66.27-21 16x27 met winst voor 
zwart. 
  
                                                  J an Fokkink 
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ONK Veteranen, Wageningen 
 
  Martin Kruijswijk 

Vanuit deze stand met wit aan zet is de 
redenering: 42-37 kan niet wegens 19-24; 43-
39 kan niet wegens 29-33 en na 45-40 volgt 
29-34 en daarmee wordt de stand van wit er 
ook niet echt beter op. 
Wit besluit tot 38.35-30.  Mijn idee is dan 
18-22 gevolgd door de ruil 35-40, maar eerst 
38……11-17 39.36-31  en nu is in ieder geval de 
vangstelling 26,27,36 weg. En nu dan 39……18-
22 40.27x20 15x35 41.25-20 35-40 42.45x34 
29x40 43.20-15 40-45 44.15-10 12-18 wit kan 
nu even  

geen dam halen, maar waarom zou wit deze partij 
    Hans Kreder        moeten verliezen?  
 
45.31-27 45-50 46.27-22 (beter 27-21)  18x27 47.32x12 50x03 48.10-04 
16-21 49.26x17 03x25 50.04-27 23-29 51.22-18  de beslissende fout: 
51………29-33 52.38x29 19-24 53.29x20 25x36.      
                                                    E.Wiskerke 
 
Na 43.13-18 een verkeerde zet van wit met 
44. 27-22?  
Beter is 44.37-31 18x29 45.31-26 09-13 
46.27-22 12-18 47.22x11 16x07 48.26x17 18-22 
49.28-23 22x11 50.23x34. 
De foute gedachte bij wit met 44.27-22  is 
dat na 18x29 22-18 zou volgen, maar dat kan 
natuurlijk niet, want wit staat met schijf 
22 op slag met 22x11 en schijfverlies. Toch 
zag zwart hetzelfde als wit - zei hij na 
afloop -  
vandaar dat hij niet 18x29 sloeg maar 18x27!?   
                                                Mar tin Kruijswijk 
 
Dus: 44……… 18x27 45.23-18 12x23 46.28x30 17-22 47.30-24 21-26 
48.32x21 16x27 49.37-32 09-13 50.32x21 26x17 51.38- 32 17-21 52.40-34 
22-27 53.32-28 27-31 54.28-23 31-37 55.24-19 13x24 23-18 37-42 
57.18-12 42-48 58.12-08 48x25 59.08-03 14-20 60.03x 26  en na nog 15 
zetten remise overeengekomen, want hoe win je dit m et zwart? 
 
Iepie Poepjes-Koopman 

49.38-33 23-29  en remise overeengekomen. 
 
Maar dat was toch wel iets te toegeeflijk van  
Martin, want wat te denken van de volgende 
voortzetting:  
 
50.28-23 19x39 51.30x08 39-43 52.08-02 dam 
halen kan nu niet 29-33 53.37-31!26x28 54.02-07 
21x32 55.07x49 32-37 56.49-32 28-33 32x46 met 
winst voor wit. 
 

Martin Kruijswijk 
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ONK Veteranen, Wageningen 
 
                                                Ger rit van der Werff 
Het is een bekende combinatie en toch wordt er 
nog vaak misgetast. 
De mogelijkheid voor wit komt er omdat zwart 
07-12 niet heeft opgespeeld.  
Spelverloop: 
17………………  20-25?  21.33-29 34x34  
18.28-22! 25x34   22.39x30 35x24 
19.40x20  15x24   23.27-21 26x28 
20.35-30  24x35   24.32x01 
na afname witte dam komt zwart een schijf 
achter 
               
    Nico Leemberg                                  Martin Nederlof  

 
Met de zet 35………04-09 laat zwart een mogelijke 
schijfwinst onbenut via de volgende 
zettenreeks: 
35…………    22-28 
36.42-38  19-23 
37.40-34  14-19 
38.38-32  19-24 
39.26-21  24x33 + 1 voor zwart. 
 
De partij eindigde in remise.  
 

 Gerrit van der Werff                          Gerr it van der Werff 
 
                                                                                                                             
Wanneer Gerrit de dreiging van 26-21, 28-22 zou 
hebben onderkend, dan zou hij nu niet 44…01-06  
hebben gespeeld, maar het noodzakelijke: 
44.23-29 45.27-22 18x27 46.32x21 14-20 47.38-32 
20-25 48.48-42 25x34 49.42-37 01-06 50. 21-16 
12-18 51.28-23 19x28 52. 32x21 met kans op 
puntendeling. 
 
 
Gerrit van der Werff         

                             Evert Jochemsen 
   
In nevenstaande stand gaat Harry Vredeveldt 
beslissend de fout in door nu 42.38-32  te 
spelen. 42.38-33 had meer kans voor wit 
gegeven. 
31x42 43.48x37 22-27 44.32x21 16x27  en nu 
houden twee zwarte schijven, drie witte 
schijven in bedwang. Bij 42.38-33 had dit drie 
- tegen drie schijven geweest.  
Voor Gerrit de gelegenheid deze partij netjes 
te winnen.                                                

 Harry Vredeveldt 
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ONK Veteranen, Wageningen 
                                                   Frank Teer 
Een belangwekkende partij speelde Herman 
tegen Frank Teer. Beide spelers gaan echt 
voor de winst en dat betekent veelal dat een 
van beide zal verliezen, want de remise wordt 
niet gezocht. Zo kwam zwart in nevenstaande 
stand met 27…………06-11 en dus niet met 
27………16-21 28.27x16 18-22 29.29x27 24-29 
30.34x23 19x48 31.27-22 17x28 32.33x22 14-19 
33.46-41 08-12 34.22-18 13x22 35.31-27 48x31 
36.26x37    
27.46-41 08-12 29.27-21  en nu koos wit op 
zijn beurt niet voor: 29.28-23 23x21 30.29-23 
19x28 31.33x22 18x27 32.34-30 25x34 33.39x08 09-13 34.08x10 15x04.                                 
Herman van Westerloo 
 
29………… 16x27 30.32x21 11-16 31.41-37 16x27 32.37-31  27-32 33.38x27 
17-22 34.33-28! en dit verliest 23x21 35.26x08 24x33 36.39x17 03x21   
      
     Frank Teer 

 
<<<<<<<<<< 
i.p.v. 34.33-28 zou het volgende kunnen:34.35-
30 24x35 35.26-21 12-17 36.21x12 18x07 37.29x18 
03-08 38.42-38 19-23 39.18x29 08-12 40.27x18 
36x27 41.29-23 13x22 42.33-29 12-17 43.39-33 
09-13 
      
                              
                                Leo van der 
Laan  

 
 
 Herman van Westerloo  
                                 >>>>>>>>>>>> 
Eigenlijk een eenvoudige winst vanwege een lichte 
combinatie naar dam, maar toch ook nog een 
verrassende meerslag: 36………14-19??? 37.27-21 
16x27 38.38-32 27x29 39.34x03 en nu de meerslag 
na 18-22 40.28x19 20-24 41.19x30 25x43 42.40-34  
en zwart geeft op, want dam halen kan niet en een 
offer b.v. 35-40 geeft aan wit de overmacht, 
terwijl op 11-16 volgt: 34-30,44-39   

              Herman v. Westerloo  
 
en 03-25 met winst voor wit.                     
 
Vanuit diagramstand had zwart 
36………20-24 kunnen  spelen, waarna 
wit kan komen met b.v. de uitval 
28-23 en zwart kan weer 
doorspelen.   
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SALOU 2016, 15 t/m 23 mei 2016. 138 deelnemers. Winnaar Alexander 
Geogiev, 9-5-4-0-14, Roep Bhawanibhiek 9-2-6-1-10 
                                                   
 Roep Bhawanibhiek 

Vanuit deze stand komt Roep met remise aardig 
weg: 
48.45-40 08-12 49.10-04 03-09 50.40-34 27-32 
51.37x28 09-14 52.04x07 01x12 53.34-29 24-30 
54.25x34 16-21 55.28-23 14-20 56.23-19 21-26 
57.34-30 26-31 58.30-25 20-24 59.29x20 31-37 
60.20-14 37-41 61.33-29 12-18 62.14-09 41-46. 
Beter voor wit is direct dam halen met 48. 10-
04 03-09 49.33-28 27-31 50. 37x26 13-19 
51.04x02 06-11 52.02x11 16x07 met winst voor 
wit. 

    Juri Bobkov                                        Martena Nogovitsyna 
                                               
Het kan niet altijd feest zijn en in deze al 
wat verzwakte stand voor wit velt zwart het 
vonnis na nu 38.31-27? 
 
38……………… 25-30 
39.34x25 23-29 
40.33x24 13-19 
41.24x22 17x46 
 
 
                                                        Roep Bhawnibhiek 
 
PRAAG 2016, 12 juni t/m 18 juni 2016. 56 deelnemers. Win naar Aleksej 
Domchev : 7-5-2-0-12), Roep Bhawanihiek 7-2-5-0-9 
 
  Roep Bhawanibhiek 

 
Met de laatste zet van wit 41.42-37  krijgt Roep 
de kans via een lichte combinatie de winst 
veilig te stellen: 
 
41……………… 18-23 
42.37-32 11-17                  Jakoy Straus  
43.21x12 02-07 
44.12x01 14-20 
45.01x29 24x31 
 

    Jiri Sijsel 
                                       >>>>>>>>>>>>             
een toch wel aardige manier om remise te 
verzilveren in een stand waaruit mogelijk toch 
meer kans is voor zwart om tot een 
overmachtseindspel te geraken na 60……… 50-33? 
komt Roep met 61.26-21 . 
Zwart komt twee maal op slag te staan en 
ondertussen haalt wit dam en slaat naar remise.    Roep Bhawanibhiek   
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Boboli toernooi 2016 
 
Van maandag 4 juli t/m vrijdag 8 juli 2016 werd voo r de 5e keer het 
Boboli Bunschoten 2016 georganiseerd. Aantal deelne mers: 60. Winnaar 
van het toernooi werd Macodou NDiaye : 11 punten (4 -3-0). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Resu
ltat

en D.D.V.-ers: 
 
Roep: 8 punten  (3-2-2) 16e plaats.  
Ramon: 5 punten (2-1-4) 48e plaats. 
Soenarmin:4 pnt.(1-2-4) 56e plaats. 
Kries: 3 punten (1-1-5) 58e plaats. 
Guus: 3 punten  (0-3-4) 59e plaats. 
 
partijframenten 
 
  Roep Bhawanibhiek 

 
Een enigszins onbegrijpelijk zet van wit met 
18.27-22? 18z27  in plaats daarvan zou 18.28-
23 goed kunnen. Misschien toch een verkeerde 
inschatting van de dreiging 17-22. 
Na dit offer speelt wit wel 19.28-23?  Maar nu 
is deze zet niet goed. Roep ziet het niet en 
komt met 19.04-09 . Direct toeslaan had gekund 
met: 19……… 25-30 20.34x14 04-10 21.29x20 
10x28 32.33x31 26x46 33.40-34 15x24. Na het 
gespeelde 19……..04-09  duurde het tot de 87 e 
zet alvorens Roep de winst mocht verzilveren. 

Robby Koendjibiharie   
                                                 Ma rtin Nederlof               
 
Roep won deze partij uiteindelijk wel, maar 
had hier al kans op een eerdere 
winstmogelijkheid. 
Na nu het gespeelde 44.38-32 27x38 45.43x32   
Kreeg zwart nog een goede mogelijkheid om 
remise te forceren. Directer in deze stand is 
nu: 44.29-23 03-09 45.23-18! 04-10 46.38-32 
27x38 47.43x32 10-15 48.18x27 + 1 voor wit of 
anderszins b.v.47.22-28 een compleet verloren 
stand voor zwart. 
 
                                                 Ro ep Bhawanibhiek  
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BOBOLI 2016 
 
   Hedwig Callender 

 
En Guus zat zo dicht bij een remise, maar 
verliest toch nog net, spelverloop: 57……..13-
18 58.23x12 43-48 59.34-29 48-42 60.29-23 
42x20 61.12-08 20-24 62.08-03 24-02 63.03x25 
02x16. 
Een vier om twee en Guus geeft terecht op 
 
Dan toch maar direct dam halen: 57……43-48 
58.34-29 48-42 59.23-18 13x22 60.07-02 22-28 
61.02-11 42-47 62.11x33 14-19 63.24x13 15-20. 
 

     Guus Gase 
                                                    Guus Gase     
 
Guus trof oud clublid Bert Roest en Guus gaf 
voortreffelijke tegenspel tot na de volgende 
zet van wit 36.34-30.    
Want waarom nu 36………26-31? 37.30x17 31x11?  
Dit is toch gewoon een schijf verlies voor 
zwart! Heel onnodig, want 03-08 30x19 13x24 
is toch afdoende, met voldoende mogelijkheden 
om op remise aan te sturen!!   
 
 
 
                                                   Bert Roest 
   Kries Kaladin  

 
Kries staat al een schijf voor en zou zijn 
stand eigenlijk meer gesloten moeten houden. 
Hij speelde nu 31……… 10-14 en wit had zich hier 
nog kunnen uitredden met: 32.27-21 16x36 33.46-
41 36x47 34.8-33 47x29 35.34x01 14-19 36.43-38 
en de dam kan nog worden afgevangen met een zes 
om zes stand als gevolg. 
 
 
                              Lammert Korlaar 

                                   
   Jan Drijver 
 
 
Kries staat een schijf achter en krijgt een 
kans op herstel na 44………18-23? Helaas ziet hij 
het niet, want 45.28-22  is het vervolg. 
Dan toch liever: 45.45-40 23x32 46.27x38 16x27 
47.38-32 27x29 48.34x05. 
 
 
                                                    Kries Kaladin  
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BOBOLI 2016 
 
     Jaap Heij 

 
Een ongedacht en ook onverwacht moment na de 
zet 22………14-20? Ramon profiteert van het aanbod 
met 23.33-29 In schijfverlies na 24x33 had 
zwart geen zin, dus vandaar 23………23x34 nu de 
goede kant opslaan: 24.39x30 25x34 25.40x29 
24x33 26.28x39 17x28 27.32x25  een onvervalste 
hielslag en zwart gaf direct op. 
 
 
                             Erik Maijenburg 

  Ramon Ramkisoen 
  
Nevenstaande partij eindigde in remise. Maar 
wit haalt nu dam 48. 07-02  en eigenlijk is de 
remise nu heel ver weg. Zwart ziet het niet en 
speelde 48………14-19? Winst is 48…………23-29 
49.02x30 09-13 50.30x08 14-19 51.08x33 47x20. 
Na het gespeelde 48.14-19  is het de beurt aan 
zwart om remise te forceren met 49.39-33 47x29 
en 50.35-30 24x35  
 
                                                  R amon Ramkisoen 
  Jaap Langerak                                                                         

Het is o zo verleidelijk om juist nu 47.39-33  
te spelen. Maar wel vaker is het altijd 
oppassen geblazen met het op slag komen staan 
met schijfwinst als doel. Zo ook hier! 47……07-
11 48.33x24 23-29 49.24x33 12-17 50.21x12 13-18 
51.12x23 19x48.  Toch loopt deze partij nog uit 
op remise: 52.37-32 48x25 53.38-33 25x43 54.32-
28 43-34 55.28-22 34-45 56.35-30 45-40 57.30-24 
40-45? (40-35 is winst voor zwart) en nu maakt 
Saib er op een leuke manier remise van: 58.24-19                         
14x23 59.33-29 23x34 60.22-18 

  Soenarmin Saib 
 
                                                   D.van Schaik sr. 
 
In nevenstaande stand verlies Saib als 
volgt: 44.30-24? 19x30 45.35x24 23-29 46.24-19 
14x23 47.33x24 03-09 48.43-39 09-14 49.24-19 
23-29 50.19x10 15x04  
 
“Flits” geeft de volgende aan: 44: 43-39 03-08 
45.39-34 08-12 46.30-25 12-18 47.34-30 21-26 
48.32x21 16x27 49.37-32 23-29 50.33x31 26x48 
51.30-24 en kan zwart dit nog winnen? 
Het wordt in ieder geval een stuk moeilijker! 
                                                   Soenarmin Saib 
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SUPERCUP 2016 
 
Van het op 1 juni jl. gespeelde toernooi om de supe rcup, waarvan een 
verslag al is opgenomen in DTT 240, resteren nog en kele fragmenten 
uit partijen die door de DDV-ers werden gespeeld.  
 
 
    Ricardo Bona 

Ricardo zorgt altijd wel voor wat spektakel 
op het bord. Niet in deze stand overigens, 
want het ziet er nogal degelijk uit, maar na 
de volgende ruil: 19……… 17-21 20.26x17 11x31 
21.37x26?  Nu zal bij Ricardo mogelijk de 
gedachte zijn opgekomen van: we zien wel, 
eerst maar eens een dam halen: 21……… 20-24 
22.29x20 23-29 23.34x23 19x46  met dus ook een 
dam voor wit: 24.20-15 25x34 25.15x04 46-23!? 
( direct (34-39) 43x34 (13-19) 04x11 
(06x17)lijkt toch beter) 26.40x29 23x34.  
Nu zou met 27.38-33 de zwarte dam af te nemen 

    Bram Boer         zijn, maar dat geldt ook de w itte dam, vanwege 
                       13-19 
                                            
                                                   Ricardo Bona 
 
Vele zetten later met ingewikkelde situaties, 
in een meer uitgedunde stand, krijgt Ricardo 
de kans om de witte dam af te nemen, zonder 
dat zijn eigen dam ook sneuvelt.  
 
56.24-20  14x25 
57.47-38?.....   beter is 47-29 en daarna 47-38  
57………………… 25-09 
58.38x16  17-21 
59.16x13  09x27 
 
                                                     Bram Boer  
 
Herman van Westerloo 

 
Wit gaat hier de fout in met zijn volgende 
zet: 22.43-39??  
 
Zwart komt nu tot schijfwinst en dat bleek 
later ook voldoende voor partijwinst: 
 
22……………  19-23 
23.28x19 18-23 
24.18x28 09-14 
25.30x19 14x34 
 
 

    Arie Koster 
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Supercup 2016 
 
    Dick de Boer 

 
Voor Nico een betrekkelijk eenvoudige 
schijfwinst na: 12……………17-21? 1.31-26 21x23 
14.26-21 16x27 15.34-30 25x34 16.40x16  en de 
schijf op veld 27 gaat verloren. 
 
 
  
 
 
 
 

   Nico Kruijswijk                              Roe p Bhawanibhiek 
   
Voor Alfons Ottink een winnend doorbraak, 
nadat Roep hier 36……… 14-19  heeft gespeeld. 
(mogelijk is 04-10 beter) 
37.38-32 27x38 
38.26-21 17x26 
39.25-20 15x33 
40.39x06 
 
                                                                                                                
                                                            
 
                                                 Al fons Ottink    
    Leo Rosendaal 

 
Voor Leo een eenvoudige winstgang na de zet 
43.31-27  met 43. 19-24  enz. 
 
Een goed alternatief is voor wit is ook al 
niet voorhanden, want op b.v. 43.42-37 komt 
43.11-16 44.22x11 06x17 45. 30-25 29-33 
46.38x18 13x33  
 
 
 
 

    Wim Putman 
 
Niet alle partijen die via het programma van Klaas Bor worden 
aangeleverd zijn dit keer goed navolgbaar. Zo zijn de partijen van 
John, Milton en Siegfried niet compleet opgenomen. Dit kan uiteraard 
liggen aan de notatieonvolkomenheden. Zo eindigt de  partij van John 
al bij de 32 e zet en dan is het nog echt middenspel. Volgens ken ners 
ligt dit dus niet aan John. 
De laatste partij aan Diemer kant was die van Marti n Kruijswijk. Hij 
ging positioneel ten onder tegen Auke Zijlstra. Met  gedwongen 
schijfoffer en later verlies van partij in een over machtseindspel.  
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REIN-O-GRAM 40 
 
 

 1. □□□□□□□□□□□□ 
 2. □□□□□□□□□□□□□                                     
 3. □□□□□□□□□□□□□□ 
 4. □□□□□□□□□□□□□□□ 
 5. □□□□□□□□□□□□□□□□ 
 6. □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
 7. □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
 8. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
 9. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
10. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
11. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
 
 1.zorgt zij voor reuring in de tent? (12) 
 2.modieuze manoeuvre op het voetbalveld (13) 
 3.verhoogt een dergelijk treffen de spanning? (14)  
 4.plaats delict?(15) 
 5.oorverdovend muziekfeest(16) 
 6.gevaarlijk kruispunt(17) 
 7.internationaal goedgekeurd wapentuig?(18) 
 8.vormt deze een bedreiging voor de EU?(19) 
 9.meetinstrument voor hersensignalen(20) 
10.alles moet weg (21) 
11.taalkundeles (22) 
 
Bij juiste oplossing valt uit de eerste letters van  boven naar 
beneden een damterm te lezen.  
Inzendingen zijn welkom, tot uiterlijk drie weken n a verschijning 
van deze uitgave, op adres Wijnruitstraat 11, 1314 HH Almere; email: 
ilosekoot@gmail.com   
Onder de geslaagde oplossers worden twee boekenbonn en van 7,50 euro 
verloot.  
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Heerhugowaard open 1016 

 
Van zaterdag 16 juli t/m zaterdag 23 juli 2016 werd  voor de 6e keer 
het Heerhugowaard Open gehouden. Totaal aantal deel nemers: 152. 
 
Er werden 9 partijen gespeeld volgens het Zwitsers Systeem.  
Winnaar van dit toernooi werd Alexander Georgiev : 15 punten (6-3-
0). 
 
Van onze vereniging deden hieraan mee: Roep Bhawani bhiek, Ricardo 
Bona, Milton Menso, Soenarmin Saib, Roed Jhinkoe-Ra i.  
 
Resultaten D.D.V.-ers: 
 
Milton   : 10 punten (2-6-1) en eindigde hiermede o p de  47e plaats. 
Roep     :  9 punten (2-5-2) en eindigde hiermede o p de  64e plaats.  
Ricardo  :  9 punten (2-5-2) en eindigde hiermede o p de  89e plaats. 
Soenarmin:  6 punten (1-4-4) en eindigde hiermede o p de 135e plaats. 
 
Roed speelde 1 partij als invaller mee en verloor d eze partij.  
 
Milton Menso deed in dit toernooi wel de beste damz aken van het 
kwartet DDV-ers. Niet alleen omdat hij 10 punten ui t de 9 partijen 
scoorde – Roep en Ricardo kwamen met 9 uit 9 maar 1  puntje minder 
vlak daarna - maar meer vanwege de kwaliteit van de  tegenstanders. 
Een treffend voorbeeld is de onderlinge ontmoeting Roep Bhawanibhiek 
(1210)-Milton(1032) Een mooie remise voor Milton is  het resultaat. 
Hij herhaalde dit nog eens vijf keer tegen niet de minsten. 
Vervolgens nog twee overwinningen en slechts 1 verl ies partij.  
Heel opmerkelijk is ook het mooie remise resultaat van Roep tegen 
Jean Marc  Ndjofang. Roep’s naam stond meteen in he t blauw, net of 
hij van de blauwe knoop is. Wel, dit laatste schijn t wat tegen te 
vallen getuige een van de vele video-opnamen van he t toernooi, 
waarin Roep tegen een tegenstander zegt: ik ben gee n alcoholist 
hoor! 
De altijd nuchtere Ricardo deed het met 9 uit 9 ook  heel 
verdienstelijk. Zoals gezegd dezelfde score als Roe p en dan heb je 
het gewoon goed gedaan. 
Soenarmin Saib moest het met een lagere score doen (9-6), maar voor 
zijn rating leed het geen schade. Dit laatste is ee n aardige 
graadmeter, want het geeft gewoon aan of je wel of niet je eigen 
niveau hebt gehaald. Hij voldeed aan de voorwaarde die je aan jezelf 
kunt stellen nl. spelen voor wat je waard bent en d e bezetting van 
het toernooi is nu eenmaal sterk. 
Tijdens het damtoernooi kon ook door de dammers nog  uitgebreid 
worden deelgenomen aan een tafeltenniscompetitie. K ijk, en dat is 
waar Soenarmin als beste uit tevoorschijn kwam. Hij  ontving de 
eerste prijs in de hoofdgroep uit handen van de voo rzitter van SNA 
Maarten van Leenen.    
Tot slot nog even de naam noemen van Roed Jhinkoe-R ai. Hij kwam als 
reservespeler één keer in actie. Van zijn partij is  geen notatie 
beschikbaar. Voorts zijn twee reglementaire uitslag en opgenomen. Eén 
bij Soernamin en één bij Roep. De reden daarvan is ons niet bekend.  
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HEERHUGOWAARD OPEN 2016 
 

 
Partijfragmenten: 
 
   Roep Bhawanibhiek 

 
De voortzetting door wit met 42.33-29  ligt 
wel voor de hand omdat het alternatief met 
b.v. 34-30 of 33-28 vanwege de 
tempoverhouding wat minder speelruimte geeft 
voor wit. Tegelijk biedt dit voor zwart de 
opening naar een remisevariant: 42……… 26-31 
43.29x09 31x44 44.09-03, ook omdat sluiten 
met 42………13-18 wit het betere van het spel 
krijgt. Spelverloop: 44………… 44-49 45.32-28 
49x21 46.28-22 19-23 47. 22-17 21-49 45.34-30 
12x21 49.03x15    

Na nog wat zetten wordt remise overeengekomen. 
  Jean Marc Ndjofang 
 
   
                                                    L.Savané 
In deze toch wel ingewikkelde stand wordt het 
er voor wit niet beter op na 21.39-34?  Zwart 
maakt hier direct gebruik van om de winst 
binnen te halen: 21…………17-22 22.28x17 12x21 
23.26x17 23-28! 24.32x12 10-15 25.34x23 19x50 
26.30x10 15x04 27.25x14 50x06 28.35-30 08x17 
29.38-33 09x20.   
i.p.v. 21.39-34  zou het volgende spelverloop 
kunnen ontstaan: 21.31-27 17-21 22.26x17 
12x21 23.28-22 10-15 24.48-42 08-12 25.39-34 
21-26 26.44-39 26-31 27.22-17 31x11 28.32-28 
23x32 29.38x27 39x47 30.27-22 18x27 31.39-33 
47x29 32.34x23 19x28 33.30x06                           Soernamin 
Saib 
                                                   
 
    Milton Menso                                              

Milton Heeft hier een voortreffelijke stand, 
waarin het bijna gedaan is met wit. 51………07-
11  hier is 21-27x17 toch veiliger, want wit 
kan nu nog iets proberen met 34-30 en 33-28, 
maar wit kiest hier voor: 52.36-31  en nu dan 
toch maar 52.21-27 5.32x21 26x17 54.31-26 11-
16 (nog beter is nu 23-28) 55.37-32 16-21 
56.33-28 (beter is 24-20 25x14 en 29-24) 56……… 
22x44 57.34-30 23x34 58.30x50 18-23 59.50-44 
13-18 60.44-39 18-22 61.39-33 23-29 62.24-19 
29x27  en daarmee is een overmacht voor zwart 
bereikt en wint zwart na nog eens 17 zetten. 

 Charles Pierre Sarr                                      
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HEERHUGOWAARD OPEN 
    Ricardo Bona 

 
Of de volgende zet van zwart nu nodig was? 
Waarschijnlijk niet, temeer omdat dit  
schijf- verlies voor zwart geeft.  
24……………… 24-29? 
25.33x24 20x29 
26.39-34 De voortzetting van zwart is 
eigenlijk wel leuk, alleen schijfverlies 
blijft onontkoombaar: 26……………16-21! 27.34x23 
21-27 28.32x21 14-20 29.2x14 13-19 0.14x23 
25-30 31.35x24 20x16 
 

  Peter van der Stap 
 
Milton behaalde een goede remise tegen de sterke Ma rtin van Dijk. 
Het moment van remiseovereenkomst is de stand in de  diagram. Zwart 
staat er nog steeds goed voor en begrijpelijk dat w it remise wel 
goed acht. 
                                                    
                                                       Milton Menso 
1.34-29 19-23 2.40-34 14-19 3.45-40 10-14 4.50-45 
05-10 5.31-26 17-22 6.37-31 22-27 7.31x22 18x27 
8.29x18 13x22 9.32x21 16x27 10.41-37 09-13 11.46-
41 04-09 12.33-28 22x33 13.39x28 19-23 14.28x19 
14x23 15.44-39 11-17 16.37-31 07-11 17.31x22 
17x28 18.36-31 10-14 19.41-37 14-19 20.34-30 11-
17 21.38-32 12-18 22.30-25 19-24 23.25x14 09x20 
24.43-38 08-12 25.48-43 01-07 26.39-34 24-29 
27.43-39 02-08 28.39-33 28x30 29.35x33 17-22 
30.33-29 23x34 31.40x29 13-19 32.26-21 19-23 
33.49-44 23x34 34.32-28 22x33 35.38x40 20-24 
36.42-38 06-11 37.31-26 15-20 38.44-39 18-23 
39.37-32 8-13 40.47-42 13-18 1-1                     Martin van Dijk 
 
De clubkampioen van Diemen tegen clubgenoot Milton Menso, maar nu op 
Heerhugowaards bodem. Aan de andere clubleden zou i k willen zeggen: 
speel deze partij aandachtig na, dan weet je hoe he t moet. Aankomend 
seizoen komt Roep dan niet verder dan allemaal remi se uitslagen. Tja 
en misschien Milton ook wel, maar in ieder geval te gen Roep.   
 
Bhawanibhiek R. - Menso M. 
 
1.32-28 18-22 2.37-32 12-18 3.41-37 07-12 4.46-41 0 1-07 5.34-29 20-
25 6.39-34 19-23 7.28x19 14x23 8.32-28 23x32 9.37x2 8 16-21 10.31-26 
21-27 11.44-39 15-20 12.50-44 20-24 13.29x20 25x14 14.28-23 18x29 
15.33x24 13-18 16.34-29 18-23 17.29x18 22x13 18.41- 37 13-19 19.24x13 
09x18 20.35-30 14-19 21.30-25 10-14 22.40-34 08-13 23.38-33 04-09 
24.44-40 18-23 25.42-38 05-10 26.34-30 10-15 27.30- 24 19x30 28.25x34 
17-22 29.34-29 23x34 30.40x29 13-19 31.38-32 27x38 32.43x32 09-13 
33.47-42 03-09 34.42-38 19-24 35.29x20 15x24 36.39- 34 13-19 37.45-40 
22-28 38.33x22 24-29 39.34x23 19x17 40.38-33 12-18 41.48-43 02-08 
42.43-38 08-13 43.37-31 17-21 44.26x17 11x22 45.49- 44 07-12 46.32-27 
12-17 47.40-34 06-11 48.33-29 11-16 49.31-26 22x31 1-1 
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HEERHUGOWAARD OPEN 2016 
 
Milton verloor slechts één van de negen partijen te gen allemaal 
dammers met een veel hogere rating dan hijzelf heef t. Vanwege de 
goede resultaten per ronde bleef hij dus steeds teg en sterkere 
tegenstanders uitkomen. De sterksten waren Martin v an Dijk (1269) en 
Guido Verhagen (1252) Verder vier spelers tussen 12 00 en 2010 w.o. 
dus Roep Bhawanibhiek en dan nog twee spelers van 1 100 en 1122. Zelf 
startte Milton met een rating van 1032 dat alweer h oger ligt dan een 
jaar eerder, na zijn topscorersplaats voor DDV in d e landelijke 
tweede klasse. In de partij tegen Francis Tholel (1 201) kwam Milton 
met wit spelend niet echt goed in zijn spel en de b ijna eindstand in 
diagramstand is daar het resultaat van.  
 
   Francis Tholel 

 
Met nu de voortzetting 43.45-40  is het na 
43.22-28  en 44.24-29  al direct gedaan met 
wit. 
Vanwege dezelfde tegenzetten kon dus ook 
43.37-32 niet gespeeld worden.  
Het enige wat nog geprobeerd had kunnen 
worden is: 43.37-31 27x36 44.38-32 12-18 
45.32-28 22-27 46.47-41 36x47 47.45-40 47x29 
48.34x01 25x45 49.16-11 45-50 50.01-06 50x22 
51.11-07 22-13 52.06-28 20-25 53.07-01 
  

   Milton Menso 
 
Misschien is het u wel eens opgevallen dat in DTT b .v. bij de 
wedstrijdverslagen m.b.t. Milton alleen de partijno tatie wordt 
afgedrukt. In veel partijen met remise als uitslag weet zelfs het 
analyseprogramma van Flits er geen verbetering over  te melden. Heel 
anders is dat bij Ricardo Bona. Hij heeft een heel andere speelstijl 
dan Milton. Hij neemt nogal eens wat risico’s en ge k genoeg doen 
veel van zijn tegenstanders dat dan ook maar, of wo rden onzeker over 
hoe je tegen Ricardo tegenstand moet bieden. Tegen Jan van 
Oosterhout, een partij met een remise uitslag, gebe urde iets 
dergelijks ook. Al bij de 17 e zet komt een opmerking van Flits. 
     
                                                Jan  van Oosterhout   
Hier speelt Ricardo 17.32-27?  Een enigszins 
kromme zet, daar waar je b.v. 39-33 verwacht. 
Natuurlijk gooit wart direct het slot erop 
met 17.17-22 Ricardo dwingt zichzelf om 
energie te steken in hoe hier weer van 
verlost de worden: 
Het lukt als volgt: 18.38-32 20-25 19.39-33 
25x34 20.40x20 15x24 21.43-38 24-30 22.35x24 
19x30 23.33-29 23x34 24.32-28 22x33 25.38x40.  
Wel, dat is dan opgelost, maar een paar 
zetten later beleven we de volgende 
risicovolle zet. 
Zie diagram volgende pagina. 
                                                    Ricardo Bona    



-  16 - 
 

HEERHUGOWAARD OPEN 
 
Vervolg partij Bona-Van Oosterhout. 
 
 Jan van Oosterhout 

We zijn nu bij de 33 e zet, waar wit 36-31  
heeft gespeeld en zwart in onzekerheid 
vervolgt met 33. 10-14 
Maar wat nu te denken van 33. 16-21?  
34.38-33 06-11 
35.45-40 19-23 
36.46-41 23-28 
Dat is toch gewoon schijfwinst voor zwart! 
Maar zwart is onzeker geworden en durft het 
allemaal niet aan, of vertrouwt het niet. 
En die Ricardo maar lachen. Een mooi mens 
hoor en in combinatie met Milton en pracht   

                       stel dammers. 
   Ricardo Bona          
                                                Jac queline Schouten    
Bij Roep moet in deze partij sprake geweest 
zijn van enige revanchegedachte. In de 
competitie trof hij haar vorig seizoen ook al 
in de wedstrijd tegen IJmuiden en ging toen 
hopeloos onderuit. Nu dan een winst, maar wel 
een klokwinst, denken wij. De eindstand geeft 
geen directe winst aan, maar wel het aantal 
zetten van 45. Het werd weer net zo’n partij 
als in de competitie. Kerende kansen en hier 
en daar verkeerde keuzes. Zo ook hier na de 
opening met nu 24.40-35?? Zwart durft 18-23 
kennelijk niet aan en speelt 24. 14-19?  Waarop 
wit voor de Bonnardstelling kiest met 25.35-30?     Roep Bhawanibhiek 
i.p.v. 24………14-19 toch maar 24……… 18-23  25.29x07 
20x49 26.07-01 08-12 27.01x27 17-22 28.27x18 13x22 29.28x17 11x22 
30.39-34 06-11 1.47-42 11-17 32.31-27 22x31 33.26x3 7 09-13 34.32-28 
49x40 35.35x44 met schijfwinst voor zwart. 
Op 24………14-19 volgde dus 25.35-30 19-23 26.28x19 09-14?  En in plaats 
van 09-14 komt wederom 18-23 in aanmerking met moge lijk het volgende 
spelbeeld: 26……… 18-23 27.29x07 20x49 28.07-01 13x3 5 29.31-27 22x31 
30.26x37 09-14 31.01-29 16-21 32.45-40 35x44 33.39x 50 08-12 34.29x27 
17-22 35.27x20 15x24 + 1 voor zwart. 
   Soenarmin Saib 

 
Bij Soenarmin nog even spannend met het 
volgende spelverloop: 55……… 50-33? 56.21x12 
33x47 57.20-15 47-29 58.15x04 29x07  en gelukkig 
voor Saib remise overeengekomen. Het is wel een 
twee om vier en met wit is doorspelen de moeite 
wel waard. 
 
Veiliger is 55……… 17-22 en dan mag wit de 
moeite nemen om remise te forceren. 
 

    H.Pheiffer 
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HEERHUGOWAARD OPEN 2016 
  
 Roep Bhawanibhiek 

Je zou bij zo’n stand na het gespeelde 40.27-
21 07-12  denken dat je met enig geduld na 17-
22 een schijf winst kan boeken. Niet meteen 
dus, want 39-33 brengt de stand weer in 
evenwicht. Maar andersom geldt hetzelfde en 
laat Roep daar nu intuinen met na 41.45-40 
14-19?  42. 16-11 17x06 43.39-33 26x17 
44.33x11 06x17 + 1 voor wit en later verlies 
van partij voor zwart. 
Dus dan toch maar 41………03-09 42.50-44 09-13 
43.40-35 14-19  
 

  Derk Kleinrensink 
                                                    H.Tangelder 
Voor Milton nu al een riante positie>>>>>>>> 
Weliswaar een acht om acht stand, maar een 
onevenwichtige verdeling van de schijven in 
het voordeel van wit. Milton krijgt de kans om 
dit heel mooi uit te spelen. Spelverloop:43……… 
20-24 44.27-22 23-29 45.42-38 10-15 46.38-32 
11-17? 47.22x11 29-33 48.11-07 13-18 49.07-02 
24-29 50.02x24 29x20 51.32-27 18-23 52.27-22 
09-13 53.22-17 13-19 54.17-11 33-39 55.43x34  
23-29 56.34x23 19x28 57.11-07 28-33 58.07-01 
33-38 59.01-29 38-43  en nu de kers op de 
taart: 60.29-38 43x32 61.31-27 32x21 62.36-31  
20-24 63.30x10 15x04 64.25-20 04-09 65.20-14        Milton Menso  
09x20 66.35-30.                                       
 
Vanuit de diagramstand had zwart misschien nog moge n hopen op: 
43………11-17 44.31-26 13-18 45.43-39 20-24 46.42-38 2 3-29 47.27-21 29-
34 48.21x23 34x32 49.25-20! 14x34 50.23x05 32-38 51 .05-41 38-42 
52.41-47 42-48 53.47x03 zwart redt het net, maar mi sschien wel wat 
ver gezocht.  
 
    Ricardo Bona 

In deze stand dreigt na 43.29-24  bijna mis te 
gaan met zwart na nu het gespeelde 43………19-23 
44.28x19 18-22.  Met nu 21-16 wordt het wel 
heel moeilijk voor zwart. Wit speelde echter 
45.32-28?  Met de volgende afwikkeling naar 
remise:  
45……… 07-11 46.28-23 09-13 47.19x08 12x03 
48.21x12 22-27 49.24-19 27-31 50.37-32 31-36 
51.19-14 36-41 52.30-24 41-47 53.33-29 26-31 
54.14-10 47-42 55.32-27 31x22 56.10-05 42-47 
57.23-19 22-28 58.29-23 47x15 59.23x32 15x04 
60.32-28 11-17 61.12x21 04-18 62.19-13 18x04 

     K.Stanczuk                  63.05-23 04-13 64. 21-27 13-30. 
Dan toch maar vanuit diagramstand direct kiezen voo r de volgende 
remisemogelijkheid:43………07-11 44.24x04 11-16 45.04x 11 16x40 46.37-32 
25x34. 
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HEERHUGOWAARD OPEN 
 
    Soenarmin Saib 

 
Zwart zit hier al aardig in de problemen en 
speelde uiteindelijk maar 37………18-23 
38.28x08 17x39 39.45-40 26-31 40.37x17 11x31 
32.40-34  en zwart mag het opgeven. 
 
Vanut diagramstand zou eigenlijk eerst 
37…….26-31 gespeeld moeten worden: 38.37x26 
en dan 38…….18-23 39.28x08 17x39 40.26x17 
11x31 41.45-50 09-13 42.08x19 15-20 43.24x15 
25-30! 44.15-10 en dan maar zien of dit nog 
wel kansen biedt. 

     Barbara Graas 
  
                                                   Ricardo Bona     
 
Met nog een bord vol schijven is het na nu 
31.36-31  eigenlijk al einde verhaal voor wit: 
31……… 13-19 32.29-23 04-09 33.23x14 24-30 
34.35x24 20x40 35.14-10 15x04 36.39-34 40x29 
37.33x24 + 1 voor zwart, met een verloren 
stand voor wit. 
De enige goede voortzetting vanuit de 
diagramstand is: 31.34-30 25x23 32.28x30 17x28 
33.33x22. 
 
 
                                                     V.Sakidin 
Blitz Heerhugowaard 
 
Op zondag 17 juli 2016 werd er een Blitz toernooi i n Heerhugowaard 
door S.N.A. georganiseerd. Van onze vereniging dede n hieraan mee: 
Roep Bhawanibhiek en Soenarmin Saib.  
 
Resultaten D.D.V.-ers: 
 
Roep      : groep C (12 deelnemers): 11 partijen: 1 1 punten (3-5-3) 
            en eindigde hiermede op de 6e plaats.   
 
Soenarmin : groep F (10 deelnemers):  9 partijen: 3  punten (1-1-7) 
            en eindigde hiermede op de 10e plaats.   
 
--------------------------------------------------- -----------------  
Clubnieuws 
In de komende bondsompetitie PNHDB zullen van DDV s lechts twee 
viertallen deelnemen. Het tweede team, dat uitkwam in de 
hoofdklasse, wordt teruggetrokken. DDV-1 komt uit i n de ereklasse en 
DDV-2 in de eerste klasse. Mogelijk dat het in het volgend seizoen 
wel weer mogelijk is met drie teams uit te komen, w ant twee 
viertallen op 26 leden is wel wat aan de magere kan t. Temeer ook 
omdat wij ook niet uitkomen in de landelijke klasse  op zaterdag.  
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Dammen op de Dijk, Loosdrecht 2016 

 
LOOSDRECHT - 64 dammers streden 
zaterdag 30 juli j.l. verwoed en in 
hoog tempo, maar zeer geanimeerd, om 
bekers en geldprijzen in de 
botenloods van Ottenhome, met 
uitzicht op De Wijde Blick, In de 
hoofdklasse was niemand  
minder dan ex-wereldkampioen: 
Alexander Shvarzman van de partij, 
met als tegenstanders o.a. Harry de 
Waard, Wim Vlooswijk en Bert van 
Oosterom.  
 

Shvarzman was na een stroeve start in de voorronde - zowel Bert van 
Oosterom als Nico Valkenburg slaagden erin hem op r emise te houden, 
maar was in de finale toch wel duidelijk de sterkst e vóór de 
charmante Munkthuya Nassanbayar uit Mongolië (zilve r) en Harry de 
Waard die evenveel punten had als M.N.- maar op bas is van de door 
Dammen op de dijk toegepaste ratingformule - genoeg en moest nemen 
met brons. 
In de  lagere klassen grepen Jaap van Walsem en Ram on Ramkisoen de 
hoofdprijzen vóór o.a. Arjan Mourits en streekgenoo t Frits Aalberts 
(Horstermeer). De Hilversumse Loosdrechter Jaap Lan gerak, 
Nederhorster Ben van der Linden en de Loenenaren Va n Schaick en de 
gebroeders Van Dijk moesten genoegen nemen met plek jes in de 
middenmoot van de B-categorie. Loosdrechter Ruud de  Koning viel wel 
in de prijzen in de C-klasse. 

Uitslag “Dammen op  de Dijk” op zaterdag 30 juli 2016
 
Kampioen en winnaar Hoofdklasse: 
1.Alexander Shvartsman 
2.Munkuya Nasserbayar 
3.Harry de Waard 
  
Winnaar Eerste Klasse : 
1.Jaap van Walem 
2.Arjan Mourits 
3.Frits Aalberts 
 
Winnaar Combi Klasse : 
1.Ramon Ramkisoen 
2.Roelof van Drenth 
3.Ruud van der Steeg 
  
80+ Kampioen: 
1.Cees Kentie 
2.Dick de Boer 
3.Jan van de Koot 
Deelname DDV-ers: Guus Gase, Roed jhinkoe-Rai,Ramon  
Ramkisoen,Soernamir Saib, Frits Stoelwinder. 

 



-  20 - 
 
 

Open NK Brunssum 2016 
 
Winnaar van dit toernooi werd Erno Prosman 
GMI met een score van 15 pnt. uit 9 ronden. 
Goede 2 e met dezelfde score Ron Heusdens.  
Rob van Westerloo kwam uit op 10 pnt. uit 9 
partijen op de 34 e plaats van 99 
deelnemers. Rob verloor slechts één partij 
en zette daar twee overwinningen tegenover. 
De overige partijen eindigden in remise. 
Partijfragmenten uit partijen van Rob:  

   Ruud de Kooter 
    
Zwart speelde hier de direct verliezende zet 
29………… 14-19? Wit wint nu door: 30.40-34 29x40 
35x44 24x35 32.44-40 35x33 33.38x18 33x22 
34.32x21 26x17 +2 voor wit. 
 
29………13-19 zou hier dus de aangewezen zet zijn, 
maar dan nog blijft zwart in de problemen, want 
31-27 komt eraan en daar gaat ook de nodige 
dreiging van uit. 
  

 Rob van Westerloo  
 
               Rob van Westerloo                        

In het eerste diagram is er 
de onoverdachte zet van wit: 
30.35-30?  Met 30.18-22 als 
reactie 31.27x20 15x44  en dan 
denk je: dit is een gelopen 
race met winst voor zwart, 
maar 11 zetten later(2 e 
diagram) laat zwart  zich in 
met 42.14-19? 43.37-31 26x37 
44.46-41 37x46 45. 
40-34 46x23 49.29x07 met 
remise als uitkomst. 

               Gijs Rademakers              
                                                   Micha van Tol    
In deze voor Rob problematische stand komt Rob toch  
nog weg met remise. Soms moet het ook een beetje 
meezitten, zeggen we dan: Het vervolg van zwart met  
40………20-25 dient als strohalm en redding voor 
wit: 41.40-35 18-22 42.28x17 12x21 43.34-30 25x34 
44.39x30 08-12 45.43-39 12-18 46.30-25 21-27 
47.32x21 26x17 48.39-34 24-30 49.35x24 19x28 50.25-
20 28-33 51.38x29 23x34 52.20-14 34-39 53.14-10 39-
44 54.10-04 44-49 55.04-15 18-22 56.15-33 13-19 
57.33-15 22-28 58.37-31 49-16 59.15-20 14-19 60.20-
03 17-22 61.03-12  Remise!                                                               
                                                                                                                             
                                                        Rob van Westerloo   
 
Op 40……… 18-22 41.28x17 12x21 42.40-35 08-12 heeft wit een probleem. 
Want op 4.34-29 23x34 44.39x30 volgt 20-25 met schi jfverlies. En op 43.34-
30 20-25 44.39-34 12-18 heeft wit geen goede zet me er.                                   
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MTB damtoernooi Hoogeveen 2016 
Winnaar werd Martijn van IJzendoorn: 15 punten (8-7 -1-0-15). 

 
Van maandag 15 augustus t/m zaterdag 
20 augustus 2016 werd voor de 7 e 
keer het MTB Open damtoernooi Hooge-
veen gehouden. Aantal deelnemers: 
108. Er werden 8 partijen gespeeld 
volgens het Zwitsers Systeem. 
Van onze vereniging deed Roep mee. 
Roep behaalde: 10 punten (2-6-0) en 
eindigde hiermede op de 26e plaats. 
 
  

Roep Bhawanibhiek 
 
Een blunder van Gerwin Mollink, maar niet opge-
merkt door Roep. 40.31-26?  25-30  en na de ruil 
wordt remise overeengekomen. 
 
Maar wat te denken van 40………… 19-23 41.28x30 
25x41! Winst voor zwart. 
 
 
 
                             Roep Bhawanibhiek 

   Gerwin Mollink 
 
Met de voortzetting 53.35-30  loopt het nog net 
goed af voor zwart: 53…………18-22 54.27x20 21-27 
55.32x21 23x43 56.30-24 19x30 57.25x23  Remise 
overeengekomen, want zwart kan na dam halen op 
veld 48, de witte schijven zo opjagen dat op een 
goed moment een witte schijf opgeofferd moet 
worden. Vanwege de achterloop op schijf 21 moet 
eerst die schijf afgedekt worden en dan kan ge-
jaagd worden op schijf 23. 48-37, 37-31, 31-26 
dan op schijf 20 met 26-42 en tot slot 42-29.        Bram Bakel                                  
Vanuit diagramstand niet 53.35-30 , maar 16-11 
spelen, maakt het voor zwart moeilijker.53.29-33(ve rplicht) 54.38x29 
23x34 55.27x16 34-39 56.11-07 39-44 57.07-01 44-50 58.01x29 50x22. 

 
Uit de partij Aike Smid-Roep Bhawanibhiek 
 
Een openingsslagzetje na 37-31, een dam voor 
zwart. 
 
Echt iets voor onze beginners en kom je er niet 
uit, vraag het even aan Roep. 
 
 
   Aike Smid 
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46-5 probleemrubriek, uit 4650 problemen op 46/5 – 5/46 J.A.Pennings 
 
     M.de Rooij            C.v.d.Kuilen             W.Lente 
 

 
Het ziet er misschien 
ingewikkeld uit, maar 
dat valt reuze mee. 
Het eerste probleem 
is wel de 
makkelijkste. Zwart 
staat nergens op 
slag, dus kan wit 
direct inzetten op de 
overwinning. 
In het tweede 

probleem staat zwart wel op slag en dat kan, zoals in dit geval, 
richting een tempo-zet gaan. Kijk eens naar schijf 23 en denk deze 
eens even weg. 
In het derde probleem staat zwart op meerslag en de nk hier de 
schijven 22 en 24 even weg. Wel, we hoeven de oplos singen eigenlijk 
niet meer te geven, want u ziet dit natuurlijk zo.     
 
Oplossing Rein-o-gram 39 uit DTT 240 
 
1.discussieonderwerpen  10.scheidsrechtersfluit  19 .evangelieverkondiger 
2.expressiemogelijkheid 11.deonderliggendepartij 20 .rechtermiddenvelders 
3.aardappelschilmesjes  12.eergerelateerdgeweld  21 .driegangenkeuzediner 
4.anoniemealcoholisten  13.baliewelsprekendheid  22 .evenementenprogramma 
5.northseajazzfestival  14.evenwichtsinstelling  23 .dichterdesvaderlands 
6.vrouwenvolleybalteam  15.stabiliteitsprobleem  24 .informatieoverdracht 
7.antirookpropagandist  16.toekomstvoorspelling  25 .gezelligheidscentrum 
8.linkervleugelspelers  17.eenfluitjevaneencent  26 .investeringskapitaal 
9.indoortennistoernooi  18.voetbalinternational  27 .geneesmiddelenwinkel 
 
 

Van Rein Killop-Losekoot bijgaand probleem ontvange n. 
 

 
Wit speelt en wint.  
 
 
Oplossing in  
volgende DTT  
 

 



-  23 - 
 
Ledenlijst DDV, per 1 september 2016 
 
 1.I.M.Alberto      Tugelaweg 80d       1091 VN Ams terdam     363.87.35 
 2.W.Anoep          Polderland 5        1112 RE Die men    06-59.35.5123  
 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.Kruijswijk     G.Stresemannstr.30  1111 KL Die men        402.07.72 
14.N.Kruijswijk     Julianaplants. 262  1111 XZ Die men        699.32.35 
15.M.Menso          Geldershoof 62      1103 BG Ams terdam 06-85.13.7604 
16.B.Moerahoe       Wagenaarstraat 435  1093 CN Ams terdam 06-87.17.3243    
17.S.Parbhoe        Pr.Christinalaan 66A1421 BM Uit hoorn  06-14.30.6674 
18.R.Ramkisoen      Admiraliteitsstr.25 1018 KP Ams terdam 06-81.16.8915     
19.F.Ramsundar      Soembawastr. 146-1  1095 XG Ams terdam 06-26.35.3070   
20.L.Rosendaal      T.Asserlaan 412     1111 KC Die men        690.20.24 
21.S.Saib           Kikkenstein 253-1   1104 TG Ams terdam 06-84.76.1449     
22.F.Stoelwinder    Meerkoet 249        1113 EB Die men        698.02.83 
23.G.J.v.d.Werff    B.Bickerstraat 53   1111 CA Die men        699.40.90 
24.C.van Westerloo  Wervershoofstr.6    1023 XH Ams terdam     632.47.46 
25.H.W.v.Westerloo  Sajetplein 20       1091 DJ Ams terdam     694.20.07   
26.R.van Westerloo  Hoekschewaardweg 2481025 PD Ams terdam 06-11.20.5885    
--------------------------------------------------- ----------------- 
 
Clubnieuws 
 
Van Leendert Bakker kregen wij het bericht dat i.v. m. zijn werk het niet 
meer gaat lukken om de maandagavond te benutten om te komen dammen. Het is 
dinsdagmorgen te vroeg dag om het maandagavond laat  te maken. Een andere 
avond zou meer schikken, dus kijkt hij nu om naar e en schaakvereniging, 
want ook dat is een van zijn hobby’s. De afgelopen ruim twee seizoenen 
bleef Leen nog wel lid en ontving ook het clubblad. Zijn opzegging is wel 
jammer, want aan Leen hadden wij een plezierig club lid. In 2005 meldde hij 
zich bij ons aan en was toen afkomstig van damclub “Het Probleem”, Hoorn.  
 
Ook Ton van Tulder richt zich op andere zaken. Hij was lid vanaf 2012. Het 
afgelopen seizoen speelde hij maar twee partijen, w aarvan 1 in een beker-
wedstrijd tegen Haarlem. Ook in hem verliezen wij e en sympathieke dammer, 
waar je er niet genoeg van kunt hebben.  
 
Na nog wat getwijfel is ook definitief geworden dat  Marco de Koning een 
overstap maakt naar 020. Marco is alleen afgelopen seizoen lid geweest. Hij 
zoekt het graag wat hogerop en dat is niet onbegrij pelijk, want hij is een 
sterke speler en DDV komt, afgezien van het gegeven  dat wij komend seizoen 
helemaal niet landelijk spelen, toch vooralsnog nie t verder dan de 2 e klas-
se KNDB.  
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Clubnieuws, vervolg pag.23 
 
Er bleef enige tijd wat twijfel over het lidmaatsch ap van Johan van der 
Meulen. In  het afgelopen seizoen speelde hij geen partijen meer, nadat hij 
voor behandeling in het ziekenhuis was geweest. Inm iddels is duidelijk dat 
het er ook niet meer van zal komen dat Johan nog ac tief wordt. Johan was 
lid van onze vereniging vanaf 2010.   
 
Jan Korff meldde zich op de jaarvergadering weer aa n als lid, maar bij 
nader inzien gaat het toch niet lukken om een herst art te maken. Leeftijd 
en zwakke gezondheid beperken hem toch teveel.  
 
Vanwege het komend seizoen niet landelijk spelen va n ons tiental, komen van 
verschillende kanten de verzoeken binnen om als ind ividuele leden deel te 
nemen aan de landelijke competitie bij andere veren igingen. Zo kwam vanuit 
Gooi & Eemland de vraag om deel te nemen bij Martin  en Nico Kruijswijk, 
Nordin Hammadi, Siegfried Parbhoe en John Eekelscho t. Nico zou ook kunnen 
uitkomen bij ADG Amersfoort en Martin als reservesp eler bij VAD. Dit 
laatste gebeurde al eerder, maar Martin heeft de bo ot nu even afgehouden, 
vanwege andere vrijwilligersactiviteiten. Nico word t reservespeler bij ADG. 
 
Op zondag 5 juni 2016 werd in de Amersfoortse binne nstad de 12e editie 
gespeeld van de Café-damdrive. Totaal aantal deelne mers: 40.  
Er werden 10 groepen van 4 spelers samengesteld, di e elk 9 partijen 
afwerkte. Van onze vereniging deden hieraan mee: Ro ep Bhawanibhiek en Kries 
Kalidin.  
Roep speelde in zijn groep aan bord 2 en behaalde 1 0 punten (2-6-1); 
Kries speelde in zijn groep aan bord 4 en behaalde 2 punten (1-0-8).   
Het team van Roep eindigde op de 2e plaats. 
 
In het kader van het 55-jarige jubileum van Damclub  Zenderstad werd 
op  zondag 14 augustus het eerste Heritage Blitz Op en georganiseerd.  
Er werden 3 groep geformeerd op volgorde van rating . Groep A: 28 
deelnemers. Groep B: 22 deelnemers. Groep C: 36 dee lnemers. Er 
werden 8 partijen gespeeld volgens het Zwitsers Sys teem. 
Van onze vereniging deden hieraan mee: Roep Bhawani bhiek, Guus Gase, 
Kries Kalidin, Soenarmin Saib.   
Resultaten D.D.V.-ers: 
Roep  (groep A): 5 punten (1-3-4) : 24 e plaats.  
Saib  (groep C): 7 punten (2-3-3) : 27 e plaats. 
Guus  (groep C): 6 punten (1-4-3) : 32e plaats. 
Kries (groep C): 5 punten (2-1-5) : 34 e plaats. 
--------------------------------------------------- ----------------- 
Correctie DTT 140 pagina 3 Paastoernooi   

Bij het 3 e diagram op deze pagina staat voor zowel 
wit als zwart de naam van Jaap de Jonge. 
66…………………16-49 
67.18-04 en zwart geeft direct op. 
Maar het is nu echt remise hoor. Alleen zwart 
dient niet naar veld 36 te slaan, want dan volgt 
28-22 MET WINST VOOR WIT. 
Maar slaan naar b.v. veld 27, waardoor wit op slag 
komt te staan en dat verschaft zwart de 

mogelijkheid                                       
om met 35-40 naar remise af te handelen. 

  
Uit de partij Marco de Koning(wit)-Jaap de Jonge (z wart) 




