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Oefenwedstrijd VAD-DDV
Het mag traditioneel heten, want voor de zevende maal openden wij
het seizoen met een oefenwedstrijd DDV-VAD. Maandag 29 augustus
begonnen hier de scholen weer, dus was ook de Sporthal Diemen weer
open en kon onze vereniging er weer terecht. Enige onzekerheid was
er wel bij de beheerder van de sporthal, want DDV was (nog) niet
ingeroosterd door de ambtenaar die hierover gaat. Meteen weer werk
voor onze penningmeester die een dag later een mailtje zond aan
betreffende ambtenaar en per omgaande werd het allemaal in orde
gebracht. Het overzicht geeft aan dat wij t/m eind juni 2017 de zaal
kunnen gebruiken.
Na het vorig seizoen soms half in het donker te hebben gedamd, bleek
dat nu dat de verlichting was vernieuwd, zij het dat wij gaandeweg
de avond nu helemaal in het donker kwamen te zitten. Zolang de
verlichting brand is het heel mooi verlicht, maar de sensor bleek
toch nog niet goed ingesteld. Hopelijk zal ook hieraan wat gedaan
worden, want anders zijn we van de regen in de drup gekomen.
De aanloop naar de oefenwedstrijd liep ook wel wat moeizaam.
Aanvankelijk zou VAD met 7 dammers komen, maar het werden er zes en
aan DDV-kant moesten twee invallers ingezet worden. Kennelijk is het
toch zo dat de animo van beide kanten niet erg groot is en moeten we
er rekening mee houden dat deze keer voor het laatst is geweest.
Ondanks dit alles werd het toch best wel een aardige wedstrijd en
boekte VAD zijn zesde overwinning op DDV en dan nu met 9-3. 10-2 had
ook gekund, want hoe Ricardo Bona tegen Jos Eggen nog remise kon
maken is toch een beetje een raadsel. Nico Kruijswijk-Chris van
Westerloo werd eveneens remise en het derde punt kwam van Martin
Kruijswijk, al zou hier in het eindspel een winst voor Martin niet
vreemd zijn geweest. De andere drie partijen eindigden in winst voor
VAD.
De volledige uitslag: VAD-DDV 9-3
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

–
-

Nordin Hammadi
John Eekelschot
Milton Menso
Ricardo Bona
Nico Kruijswijk
Martin Kruijswijk

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

Nordin bood heel goed tegenspel tegen Herman van Westerloo. Herman
houdt er wel van om in een oefenpartij wat uit te proberen en kwam
in het middenspel een schijf voor. Voorafgaande aan deze schijfwinst
twijfelde Nordin aan de keuze voor een andere voortzetting, waarbij
hij ook schijfverlies zou oplopen, maar meer alternatief zou hebben,
vanwege een doorbraak naar dam, tenzij………(zie partijfragment op
volgende pagina.
John Eekschot blunderde in de opening. Hij zette in damcombinatie
open, nam de dam wel af, maar wel met schijfverlies.
Ook Milton maakte een blunder, maar dan in het middenspel. Een twee
om drie met doorbraak voor Hans Vermeulen.
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VAD-DDV
Nordin Hammadi
24……………… 12-18 beter is (04-09)39-34(02-08)
37-31(07-11)44-39(11-16)30-24
met schijfverlies voor wit.
25.39-34 07-12
26.43-39 met de dreiging 38-32 lijkt zwart
dit
te
kunnen
tegengaan
met
26………29-33
27.38x29 28-32 28.37x28 22x24. Maar ook nu
volgt schijfwinst voor wit:29.25-20 24-29
30.30-24 19x30 31.35x33 15x24 en dan nu de
schijfwinst
met
32.33-29
24x33
33.39x08
02x13. Het is de stand na 26.43-39 die na
afloop de nodige aanHerman van Westerloo
gewoon

dacht krijgt, want waarom zou zwart niet

26.28-33 spelen? 27.39x28 23x43 28.34x14 4349. Uiteraard kan wit de volgende grote ruil toepassen: 29.42-38
49x05 30.36-31 27x36 31.26-21 17x26 32.25-20 15x24 33.30x28 05x32
34.37x28. Een zeven om zeven blijft over. Speelt wit dit niet dan
wordt het wel een beetje mistig voor wit. In ieder geval geen
directe winst, want hij staat wel twee schijven voor, maar heeft een
dam tegen.
Kees Binnenkade
spelverloop:
11. 34-30 18-23 omklemming van centrum wit.
12. 30-25 13-18 nu heeft wit maar één goede
zet
nl.40-34,
maar
John
speelt
13. 37-31
en dan volgt een dam naar 46.
Mocht u het niet zien, vraag het dan even aan
John.
Vanuit diagramstand is heel goed speelbaar:
11.28-23 19x28 12.32x23 18x29 13.34x23.
John

Eekelschot

Jos Eggen
Dat het bij Ricardo nog remise wordt, zou je
niet denken na het nu gespeelde:36.37-31? 1721! 37.31x33 14-19 38.25x23 18x49 39.26x17
12x21 40.16x27 49x21
41.40-35 21-17 42.44-40 17-33 43.42-37 13-19
44.40-34 08-12 45.37-32 12-17 46.30-25
En toen blunderde
uitkomst.

Ricardo Bona

zwart

met

remise

als
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VAD-DDV
Rob van Westerloo

Martin Kruijswijk

Aanvankelijk dacht Rob dat zijn volgende zet
42.18-22 wat minder gelukkig gekozen was. In
de praktijk viel het wel mee, maar helemaal
ongelijk heeft hij niet. We volgen even het
verloop:
43.26-21
22-17
44.21-17
27-31
45.37x26 23-29 46.32-28 03-09 47.17-12 06-11
48.26-21? 30-34 en remise overeengekomen.
Maar i.p.v.48.26-21 is 28-22 beter 48……… 0913 49.22-17 11x22 50.12-07 22-27 51.07-01 3034 52.35-30 24x44 53.33x24 19x30 54.01x49 3034 55.49-44 13-19 56.44-50 19-24 57.50-45 3439 58.45-50 39-43 59.38x49 27-32 60.50-22 met
gewonnen eindspel voor wit.

Op 32-37 volgt 22-28(37-42)28-37
Op 32-38 volgt 22-31(24-30)49-44(38-43)44-39(43x34)31-22
-------------------------------------------------------------------Clubnieuws
De inkt van publicatie van de ledenlijst in DTT 241 per 1 september
2016 is amper droog of er zijn alweer mutaties te melden. Zo hebben
wij B.Moerahoe afgevoerd van deze lijst, omdat het allemaal onduidelijk is wat zijn bedoeling precies is.
Opgevoerd en na een paar weken alweer afgevoerd van de lijst is Roy
Chakawri. Hij was al eens een seizoen lid van DDV in 1978. Wilde het
weer gaan proberen, maar wordt toch teveel belemmerd vanwege gezondheidsklachten.
Een welkom aan Mor Seck, in de landelijke competitie van de KNDB
uitkomend voor Stigt Thans uit Schiedam, Ereklasse. Mor Seck is komen wonen in Amsterdam Z.O. en Diemen is voor hem de dichtstbijzijnde damvereniging.
Damnieuws PNHDB
Maarten van Leenen, voorzitter van SNA, heeft in augustus jl. met
onmiddellijke ingang zijn damactiviteiten voor SNA beëindigd.
Met deze daad komen ineens een heel aantal damactiviteiten onder
druk te staan. De nog niet officieel benoemde voorzitter van de
PNHDB Wim van Tiel heeft op 15 september een gesprek met Maarten van
Leenen gehad.
SNA-2, het team met de vele buitenlandse spelers, is al teruggetrokken uit de landelijke competitie. Hoe het verder moet met het grote
SNA zomertoernooi is allemaal nog onzeker.
Over zijn activiteiten richting het jeugddammen in Noord Holland bestaat ook de nodige onzekerheid.
De aankomende nieuwe voorzitter van de PNHDB Wim van Tiel, eveneens
voorzitter van HDC Den Helder heeft zijn eerste bestuursvergadering
jl.14 september voorgezeten. Afgesproken is dat de aangesloten verenigingen bericht ontvangen over deze invulling. In de Algemene ledenvergadering van de PNHDB in het voorjaar van 2017 zal de officiele benoeming volgen.
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46-5 probleemrubriek
Uit 4650 problemen op 46/5 – 5/46 J.A.Pennings
M. van Dijk

D.Vuurboom

J.N.Singer

Voor alle problemen geldt: wit speelt en wint!
Oplossing problemen 46-5 uit DTT 241:
M. de Rooij : 30-24(19x30)34x25(23x43)47-41(12x23)42-38(43x32)37x10
(26x46)25x01(05x14)22-17(21x12)01x05.
C.v.d.Kuilen: 26-21((22x11)21-17(11x22)42-38(33x31)36x18(28x46)39-33
(29x40)45x01(23x12)01x05.
W.Lente
: 31-27(29x40)35x44(22x42)47x38(24x35)15x11(35-40)26x08
(40x49)11-06(49x46)06x01(02x12)01x05.
Oplossing probleem Rein Killop-Losekoot TT 241:
1.42-37 36x47 2.24-19 13x24 3.29x20 47x18 4.16-11
15x24
6.02x08 03x12 7.37-32 12-18 8.32-28.

22x44

5.11x02

-------------------------------------------------------------------Oplossingen Rein-0-gram 40 uit DTT 241
1.keetjuffrouw
5.hardrockfestival
2.elleboogstoot
6.onbewaakteoverweg
3.risicowedstrijd
11.daarisgeenwoordfransbij
4.kinderpornofoto
8.vluchtelingenstroom

9.elektroencefalograaf
10.liquidatieverkopen
7.fragmentatiebommen

-------------------------------------------------------------------clubnieuws
Roep Bhawanibhiek en Herman van Westerloo hebben zich ingeschreven
voor het ADG damtoernooi “Amersfoort open”. Dit toernooi wordt
gehouden van 19 t/m 22 oktober met 7 ronden Zwitsers.
Martin Kruijswijk en Gerrit van der Werff doen weer mee aan het
seniorentoernooi in Lent. Dit toernooi wordt gehouden van 25 t/m 28
oktober. Deelnemers zijn verdeeld over twee groepen, 7 ronden
Zwitsers.
PNHDB damnieuws
Damclub Purmerend’66 bestaat 50 jaar. De start van het jubileum is
m.b.t. de competitie 2016/2017 iets minder vrolijk, want twee leden
zegden hun lidmaatschap op en daardoor moest het 3e team zich
terugtrekken uit deelname in de eerste klasse PNHDB.
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Polish open 2016
Een groot internationaal damtoernooi met een deelname van 104
dammers waaronder twee DDVers t.w. Roep Bhawanibhiek en Soenarmin
Saib.
Roep scoorde 9 punten uit 9 partijen
en Soenarmin 6 punten uit 9
partijen.
Winnaar:
Alexander Getmanski>>>>

Eindstand 1 t/m 24 met de hoogste scores
1 5 GMI Getmanski, Alexander
RUS

2376 13 81

2

12 MI

Van Ijzendoorn, Martijn NED

2319 13 79

3

10 GMI

Anikeev, Yuriy

UKR

2345 13 77 90(-1) 82(-2)

4

4

GMI

Ivanov, Artem

UKR

2378 13 77 90(-1) 81(-2)

5

1

GMI

Georgiev, Alexander

RUS

2423 13 77 90(-1) 80(-2)

6

7

GMI

Groenendijk, Jan

NED

2363 13 74

7

27

Geurtsen, Rob

NED

2191 13 66

8

2

Boomstra, Roel

NED

2422 12 83

9

15 GMI

Vipulis, Raimonds

LAT

2284 12 81

10 11 GMI

Amrillaev, Murodullo

RUS

2330 12 78

11 14 GMI

Heusdens, Ron

NED

2285 12 75

12 20 GMIF Fedorovich, Olga

BLR

2217 12 74

13 24 MIF

Fedorovich, Darja

BLR

2198 12 71 84(-1)

14 8

MI

Sipma, Wouter

NED

2362 12 71 83(-1)

15 6

GMI

Virny, Vadim

GER

2365 12 70 82(-1) 74(-2)

16 23

Staal, Danny

NED

2200 12 70 82(-1) 73(-2)

17 18 MF

Slump, Jitse

NED

2232 12 69

18 44

Slezak, Mariusz

POL

2107 11 78

19 49 MF

Paluch, Piotr

POL

2097 11 73

20 25 MIF

Idrisova, Aygul

RUS

2196 11 69

21 43

Gronowski, Bartosz

POL

2110 11 67

22 13 GMI

Bulatov, Alexander

BLR

2298 11 65 78(-1) 71(-2)

23 38 MF

Li, Zhenyu

CHN

2126 11 65 78(-1) 70(-2)

24 45 MF

Waterink, Nick

NED

2105 11 64

GMI
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Polish Open 2016
Zoran Petricevic
In zijn eerste partij kwam
Soenarmin in de opening eenvoudig een schijf voor, maar
in het eindspel blijft de
winst achterwege door nu te
kiezen voor:
53. 37-31? (25-20 is winnend!26x37
54.42x31
18-22
55.31-26
21-27
56.26-21?
(ook hier is 25-20 winnend)
22-28 57.21x32 28x37 en dat
is voldoende tgv zwart voor
remise.
Soenarmin Saib
Roep Bhawanibhiek
Roep had zijn tegenstander in de openingsronde er al snel onder. In diagramstand heeft
wit
nog
maar
weinig
speelmogelijkheden.
Schijfverlies ligt op de loer.
Wit speelde hier 25.31-26 en toen kon Roep er
direct een einde aan maken: 25……… 23-28
26.32x14 21x32 27.38x27 18-23 (nog effectiever is nu 24-30 en 18-22) 28.29x18 13x31
29.26x37 24-30 30.35x24 20x36 en wit gaf op.

Barnabas Kollner
Met een winst in de eerste ronde loop je de kans dat je in de tweede
ronde direct een heel sterke tegenstander ontmoet. Dit overkwam Roep
nu ook en de tegenstander is de grootmeester Alexander Bulotov. Maar
toch een mooie remise voor Roep hoor!! Het eindspel van die partij
geven we hier nog even weer. Het is even goed opletten, maar dat
doet Roep dan ook.
Roep Bhawanibhiek
64……………
65.11-06
66.06-01
67.10-05
68.05-23
69.01-06
70.37-26
71.28x17

Alexander Bulotov

35-40
40-44
44-49
49-35
35-13
26-31
13-22
50x05
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Polish Open 2016
Edwin de Jager
In de tweede ronde ontmoet Saib ook een heel
sterke tegenstander nl. Edwin de Jager. De
partij is eigenlijk te snel uit.
In nevenstaande stand is het probleem op wits
lange vleugel al zichtbaar, want zou zwart
aan zet zijn dan kan hij op dam komen via 1621,18-22,26-31 en 23-29.
Maar wit is aan zet en speelde 16.34-30? Veel
beter is hier 34-29! 16………… 25x34 17.39x30
20-24 18.44-39 14-20 19.30-25 09-14 20. 40-34
en de stand is hersteld voor het behalen van
dezelfde dam, want nu is zwart aan zet.
Soenarmin Saib
Jitse Slump
Roep staat in nevenstaande stand al niet erg
best. Hij speelde hier 37.45-40? 12-17
38.22x11 16x07 39.37-31 (wat anders?)26x38
40.33x22 (+1 voor zwart) 23-28 41.22x33 1822 42.27x18 13x22 43.38-32 19-23 44.3530(iets beter is 33-28)24x44 45.39x50 20-24
46.50-44 24-30 47.43-39 07-12 wit geeft op.
Vanuit diagramstand:37.22-17 12x21 38.45-40
09-14 39.33-28 24-29 40.39-33 25-30 41.35x15
14-20 42.33x24 19x48 4.28x08 48x22 44.15x24.
Maar waarschijnlijk ook niet toereikend voor
wit.
Roep Bhwanibhiek
Soenarmin Saib
In het eerste fragment
een
combinatiemogelijkheid voor wit. Het
brengt jammer voor wit
niet wat je soms kan
verwachten. Na het gespeelde 23……08-12 kan
volgen: 24.28-23 19x28
25.33x22 18x27 26.3631
27x36
27.46-41
36x47 28.34-30 47x24
29.30x06
02-07.
Odon Kollner
Op dam halen volgt 20-24 en anderszins 07-11.
In het tweede fragment speelde wit foutief: 34.29-23? 20-25?
Maar met 34………09-14 dreigt 24-30 met schijfwinst voor zwart.
Wit lijkt dit aardig te kunnen ontlopen met: 35.28-22 19x17 36.37-32
26x28 37.33x02 maar dan komt 03-08 38.35-30 24x35 39.38-32 13-19
40.02x30 35x24 eveneens +1 voor zwart. De partij eindigde in remise.
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Polish open 2016
Bogdan Bankowski

Roep Bhawanibhiek
Roep staat in bovenstaande stand al een schijf achter en speelde nu
40.37-31? Maar dat is wel wat teveel van het goede t.g.v. de tegen
stander. Het beste is nog 44.44-40!
Zoveel mogelijkheden heeft zwart nu ook weer niet, want op 40…………1318 volgt wel 37-31 en 38-33 en op 40…. 13-19 komt 34-29.
Dus dan toch maar 40.28-33 41.38x29 24x44 42.35x24 44x35 43.24-19
13x24 44.21-16 12x21 45.26x17 24-30 46.43-39 35-40 47.34x45 30-34
48.39x30
25x34
49.16-11
34-39
50.11-07
toegegeven
dat
een
overmachtseindspel er wel in zit.
Roep Bhawanibhiek
Bij zo’n stand denk je toch niet meer aan een
winst voor zwart.
Toch wint zwart deze partij:
58.11-06?? (remise is 21-16!) 49x16 59.40-34
16-32 60.34-30 32-05 61.30x19 05x23 62.35-30
23-29 63.30-25 29-45 64.25-20 15x24.

Zoran Petricevi
Daria Babiak
Soenarmin verloor nevenstaande partij, maar
had in de opening tot twee keer toe een kans
om een schijf voor te komen. De eerste keer
was de bomzet. Dit laten we nu even zitten,
want onlangs hebben we hieraan ook aandacht
besteed.
In diagramstand de tweede mogelijkheid na het
gespeelde 18………26-31. Wit beantwoordde met
19.28-22? Maar wat te denken van 19.27-22!!
Uiteraard dient wit daarna goed op te letten,
maar vooralsnog is een schijfwinst binnen.
Soenarmin Saib
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Probleemrubriek Leen de Rooij
7258

7348

7377

7379

7390

7397

Bij de aanlevering van bovenstaande problemen brengt Leen de Rooij
ook een hartelijke groet over aan ons allen.
Het zijn weer een aantal heel fraaie probleemstellingen of misschien
beter gezegd: de oplossingen zijn zo mooi.
Oplossingen in volgende DTT.
-------------------------------------------------------------------Auteur Rein Killop-Losekoot schrijft bij dit probleem: stel dat in
bijgaande stand sprake is van een heuse dampartij, dan heeft zwart –
ter vermijding van wit’s 23-18 – als laatste zet 11-16(?) gespeeld.
De opgave luit nu: wit speelt en wint!
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Verslag wedstrijd Zaanstreek-1 – DDV-1, ereklasse PNHDB
Maandag 26 september ging de PNHDB competitie van start met o.a. de
wedstrijd van ons eerste team tegen Zaanstreek-1. In vergelijk met
vorig seizoen komt ons eerste team wel wat zwakker uit.
Ricardo Bona en Martin Kruijswijk zijn vanuit het 2e team van vorig
jaar nu geplaatst in het eerste team. Qua ratingsterkte past Ricardo
wel in dit gezelschap, maar voor Martin is het net iets te hoog
gegrepen.
Met sterkere spelers als Leo,John,Nordin,Rob,Milton, om er maar een
paar te noemen zou er duidelijk meer bereikt kunnen worden. Vandaar
ook dat wij best tevreden zijn met de 4-4 uitslag. Aan Zaanse kant
ontbrak Barbara Graas, vanwege haar deelname aan het Europees
kampioenschap voor veteranen. Zij werd vervangen door Peter Groot,
de tegenstander van Roep Bhawanibhiek aan het eerste bord.
Roep heeft eigenlijk de hele partij het initiatief gehad en Peter
Groot kon zich alleen maar bezig houden met de verdediging. Het
eindspel was er dan ook naar, want Roep ging er met voordeel in,
maar net niet genoeg om te winnen. 1-1 dus!
Herman van Westerloo had het aan bord 2 op te nemen tegen Paul Teer.
Een bekende tegenstander voor Herman in een gelijk opgaande strijd.
Ook hier kreeg Herman in het eindspel iets voordeel. Doorbraak, met
schijfoffer weliswaar, naar de damlijn, maar net als bij Roep, niet
voldoende voor een winst.
Martin leek aan bord 3 met Piet Smit als tegenstander regelrecht op
remise af te stevenen, maar deed in het eindspel een verkeerde
keuze, waardoor hij toch nog verloor. Gelukkig stond daar de winst
van Ricardo al tegenover. Ricardo kwam ook wel goed te staan, maar
vergiste zich evenals Martin ook, maar hij in een slagsituatie.
Tegenstander Schelte Betten vergat een geslagen schijf echter weg te
nemen, waardoor Ricardo onverwacht op slag kwam te staan en de
partij daarna snel uitmaakte.
De volledige uitslag: Zaanstreek-1 – DD -1: 4-4
1.Peter Groot
2.Paul Teer
3.Piet Smit
4.Schelte Betten

-

Roep Bhawanibhiek
Herman van Westerloo
Martin Kruijswijk
Ricardo Bona

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

Roep Bhawanibhiek
Roep kreeg vanuit deze stand na 39.48-42
later enig voordeel, zij het niet genoeg
voor de winst. Andersom had ook gekund, want
i.p.v.39.48-42 had wit enig voordeel naar
zich toe kunnen trekken met: 39.35-30 24x35
40.33-29 13-18 41.27-22 18x27 42.29x07 27-31
43.48-42 16-21 44.39-33 31-36 45.42-37 21-26
46.32-27 26-31 47.37x26 19-24 48.27-22 36-41
49.22x11.

Peter Groot

-
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Zaanstreek-1 – DDV-1, partijfragmenten
Paul Teer
Herman kiest hier voor het enig voordeel
brengende
42.35-30
24x44
43.33x11
44x42
44.48x37 06x17 45.21-26 14-19 46.26-21 17x26
47.16-11 12-17 48.11x22 en met de dreigende
aanval op schijf 34 en de organisatie van die
verdediging loopt het toch uit op remise.

Herman van Westerloo

Meer voordeel geeft de handhaving van de omsingeling van zwarts centrum door: 42.48-42
09-13 43.42-37 06-11 44.21-16 17-22 45.16x07
12x01 46.37-32 01-06 47.32-27 22x31 48.36x27
06-11 49.26-21 11-17 50.21x12 18x07 51.27-21
07-12 52.21-16 12-17 53.50-44 17-22 54.16-11

Martin Kruijswijk
Bij nevenstaande stand heeft zwart lang na
moeten denken, want hoe aardig het ook lijkt,
zo goed staat zwart niet. Uiteindelijk werd
gegokt op 54………23-29, want op 55. 28-23 zou
volgen: 19x28 56. 20x17 29-34 57.32x12 34x41,
maar zwart zag over het hoofd de voortzetting
met 55. 27-21 16x27 56.32x21 26x17 57.28-23.
Een andere zetkeuze is 54.24-29, niet gedaan
vanwege 55. 39-33 12-17 56.33x24 17-21 57.3833 23-29 58.28-23 19x39 59.24x44 met schijfverlies en mogelijk overmacht voor wit.
54…… 12-17 misschien nog de beste omdat direct
55.27-21 remise geeft, maar op 55.38-33 23-29
56.28-23 29x38 57.23x21 26x17 58.32x43 ook met
schijfverlies, maar met toch nog wel wat spel
Voor zwart, al dreigt ook hier overmacht.

Piet Smit

Schelte Betten
de notatie is vanaf de 50e zet niet meer te
volgen en de partij zou ook niet verder in de
computer ingevoerd kunnen worden, vanwege een
onreglementaire zet. We kunnen dat deel van
de partij niet laten zien, maar wel even eerder in de partij de stand hiernaast
In deze stand speelde zwart 43…… 12-17? ,
maar had ook heel goed 43.24-29 kunnen spelen. 44.39-33 is verhinderd vanwege 26-31,
dus dan toch maar 44.30-24 19x30 45.28x17 2933! 46.35x15 33x11 en zwart komt er met voordeel uit.
Ricardo Bona
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Rein-o-gram 41
Invulling op pagina 14>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1.sportief hecht steunende achterban?(20)
2.franse roddelpraatjes(20)
3.steeplechase(20)
4.kan hiermee nog wel worden gespeeld?(20)
5.boedelbeschrijvingen(20)
6.heeft een totalitair regime dat niet nodig?(20)
7.restituties(20)
8.zijn die ook(altijd)duidelijk voor de burgers?(20)
9.gevolg van technologische synergie?(20)
10.legerfunctionaris(20)
11.man die een vogel imiteert(20)
12.zijn die nog van toepassing in de EU?(20)
13.balansproblemen(20)
14.schoonmaakvaardiheden?(20)
15.worden deze (soms) veroorzaakt door lawines? (20)
16.universiteitsfunctie(20)
17.vrijetijdsbestedingen?(20)
18.voor de rechters van de betrokken lidstaten van de EU
een schier onmogelijke uitdaging?(20)
19.tegemoetkoming aan invoerders(20)
20.in kort bestek: te veel om hier op te sommen (20)
Bij juiste oplossing valt uit de eerste letters van boven naar
beneden een sportattribuut te lezen.
Inzendingen zijn welkom, tot uiterlijk drie weken na verschijning
van deze uitgave, op adres: Wijnruitstraat 11, 1314 HH Almere;
email:
ilosekoot@gmail.com
Onder geslaagde oplossers worden twee boekenbonnen van 7,50 euro
verloot.

-
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Rein-o-gram 41

1.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
2.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
3.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
4.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
5.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
6.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
7.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
8.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
9.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
10.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
11.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
12.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
13.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
14.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
15.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
16.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
17.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
18.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
19.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
20.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

-

15 -

Wedstrijdverslag Zaanstreek-2 - DDV-2
Voor het tweede DDV-team was er een week na de eerste wedstrijd van
het eerste team de start van de competitie in de eerste klasse van
de PNHDB en ook nog op dezelfde plaats nl. in Zaandam. Nog een
overeenkomst tekent zich af nl. in de uitslag, want ook DDV-2
speelde 4-4 gelijk.
Niet echt goed en niet echt slecht, maar wel een rustig begin in een
wedstrijd waarin weinig misging, behalve dan bijna bij Ridens
Bolhuis.
Tegenstander en voorzitter van damclub Zaanstreek Kaj Kruit mocht
via een vier om drie op dam komen en liet Ridens toch nog ontsnappen
naar de remisehaven.
Ook kwam er een remise van Gerrit van der Werff in een van beide
kanten wat vlak gespeelde partij, waarin niet zoveel te beleven viel
en waarin bij een 8 om 8 stand maar tot remise werd besloten.
De enige winstpartij kwam van Rudolph Boshuizen, waarin tegenstander
Martin van Zanen het zichzelf moeilijk maakte op zijn korte vleugel.
Via schijfoffer kon hij weer verder, maar Rudolph had de verdediging
goed op orde en won daarna moeiteloos.
Frits verloor zijn partij nadat hij een voorwaartse afruil deed
waarvan de schijf na een aanval niet verdedigbaar bleek. Met een
schijf achter speelde Frits wel door, maar kreeg toch geen echte
kans meer om er nog wat van te maken. De volledige uitslag
Zaanstreek-2 – DDV-2
4-4
1.Kaj Kruit
2.Peter van der Merwe
3.Martin van Zanen
4.Aart van Dijk

–
-

Ridens Bolhuis
Gerrit van der Werff
Rudolph Boshuizen
Frits Stoelwinder

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

Ridens Bolhuis
Op het moment dat Ridens nu de foute zet 32……1218 speelde, want 24-19 en 37-32 met dam op veld
4 is het gevolg, heeft zwart eigenlijk het beste
van het spel.
I.p.v.
32………12-18
is
32………12-17
een
stuk
sterker, omdat dan na 08-12 de combinatie met
13-19 en 17-22 in zicht komt.
Deze combinatie kan alleen worden ontlopen met
schijfoffer van wit.
Kaj Kruit
Werff G.J.v.d. - Merwe P.v.d.
1.34-30 18-23 2.30-25 12-18 3.40-34 07-12 4.34-30 01-07 5.32-28
23x32 6.37x28 19-23 7.28x19 14x23 8.25x14 10x19 9.30-25 5-10 10.3329 23x34 11.39x30 10-14 12.30-24 19x30 13.25x34 18-23 14.41-37 12-18
15.44-39 07-12 16.37-32 14-19 17.46-41 17-21 18.41-37 21-26 19.38-33
16-21 20.42-38 11-16 21.47-42 02-07 22.50-44 09-14 23.44-40 04-09
24.35-30 07-11 25.30-24 19x30 26.34x25 14-19 27.40-35 21-27 28.31x22
18x27 29.32x21 26x17 30.33-29 23x34 31.39x30 12-18 32.30-24 19x30
33.25x34 18-23 34.49-44 09-14 35.44-39 13-18 36.39-33 8-13 37.37-32
17-22 38.34-29 23x34 39.33-28 22x33 40.38x40 11-17 41.42-38 1-1

-
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Zaanstreek-2 – DDV-2
Rudolph Boshuizen
Rudolph wint deze partij, maar in de opening
was er de kans voor wit om een schijf te
winnen.
In deze stand speelde Rudolph 13…………17-22?
waarna wit kwam met 14.46-41? Maar in plaats
daarvan geeft 30-24 schijfwinst: 14…………22x31
15.37x17 12x21 16.24-20 15x24 17.29x20 (op
10-15 volgt 33-28 met schijfwinst voor wit)
17…………21-27 18.32x21 16x27 19.20-15 18-22
20.15x04 13-18 21.04-13 08x19 met eveneens
schijfwinst voor wit.
Martin van Zanen
--------------------------------------------------------------------

Wedstrijdverslag DDV-2 – K&G
Maandag 10 oktober voor ons tweede team de tweede wedstrijd in de
eerste klasse PNHDB. Na het gelijkspel tegen Zaanstreek-2 zou het nu
wat moeilijker gaan worden. K&G komt dit seizoen maar met één team
uit, omdat het eerste team (hoofdklasse PNHDB) bij aanvang van de
competitie al teruggetrokken werd vanwege ziekte van drie van de
negen leden, waarvan twee leden zouden uitkomen voor het eerste team
t.w. Piet van de Poel en Wim Keessen.
Om toch nog met de resterende zes leden een viertal te kunnen vormen
is aan K&G dispensatie verleend aan o.a. Adrie Voorn. Zijn rating
ligt boven de toegestane 950 dat voor de eerste klasse geldt.
Ridens Bolhuis trof hem aan het eerste bord en had inderdaad zijn
meerdere in Adrie Voorn te bekennen. Toch hield Ridens het nog
aardig lang uit, maar lange tijd had hij al problemen met de
ontwikkeling van zijn lange vleugel. Na gedwongen schijfoffer redde
Ridens het in het eindspel net niet en moest opgeven.
Miro aan bord 2 tegen Wim Könst zag in het middenspel een lichte
combinatie over het hoofd met schijfwinst voor de tegenstander. Een
compensatie was er voor Miro niet, dus ook hij moest een nederlaag
accepteren.
Gerrit van der Werff dacht vlak na de opening een grote ruil te
kunnen doen, waarvan de bedoeling was om de korte vleugel van de
tegenstander te verzwakken. Maar helaas voor Gerrit kon de ruil
ontlopen worden, want Leo Hoogervorst sloeg een andere kant op,
waardoor Gerrit een schijf verloor. Later kwam er nog een lichte
combinatie overheen en ook Gerrit berustte in een nederlaag.
De enige winstpartij aan DDV kant kwam van Frits Stoelwinder. De
partij leek in een remise te eindigen, maar in het eindspel tuinde
Jos Harte toch nog in een drie om drie naar dam en aldus won Frits.
De volledige uitslag:
1.Ridens Bolhuis
2.Miro Alberto
3.Gerrit van der Werff
4.Frits Stoelwinder

–
–
-

Adrie Voorn
W.Könst
Leo Hoogervorst
Jos Harte

2-6
0-2
0-2
0-2
2-0

-
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DDV-2 – K&G
Miro Alberto
In zo’n gatenkaasstand is het extra oppassen
voor zwart.
Hier is al zichtbaar dat 28-23 en 35-30
schijvenwinst oplevert voor wit.
Miro onderkende dat niet, want zijn volgende
zet is 23……… 21-27?????? 24.32x21 17x26
Daarna geeft 28-23 en 35-30 schijfwinst.
Dan toch maar eerst de gaten dichten met 08-13.

Wim Könst

Frits Stoelwinder

Bij Jos Harte ook een eenvoudige combinatie over
het hoofd gezien. Mogelijk ook vanwege de
tijdsdruk 48. 39-33??????
Tja en dan is Frits er als de kippen bij met:
49.25-30 en 50.15-20 met dam op 49.

Jos Harte

Wedstrijdverslag DDV – Purmerend
Maandag 17 oktober de eerste thuiswedstrijd voor DDV-1 tegen
Purmerend-1. Purmerend had in de eerste ronde al met 5-3 gewonnen
van SNA en wij speelden gelijk tegen Zaanstreek.
Vorig seizoen verloren wij van Purmerend, dus hadden wij wel wat
goed te maken. Bijna gelukte het ons om met 4-4 weg te komen, want
Roep aan bord 1 kreeg wat voordeel, maar zo bleek, toch niet
voldoende om te winnen en met deze laatste en langste partij sloot
de wedstrijd af met wederom een overwinning voor Purmerend van 3-5.
Daar gingen bijna gelijktijdig twee verliespartijen aan vooraf.
Ricardo tegen Sijmen Hansen en Martin tegen Bart van Geel. Ricardo
vergiste zich in een ruiltje voor Sijmen Hansen, waardoor Ricardo
nog maar weinig speelruimte kreeg. Zonder die ruil, die Ricardo zelf
had aangeboden, had het nog wat kunnen worden.
Martin zag te laat dat de voor hem uit te halen bomzet gewoon een
schijf verlies zou gaan opleveren. Martin had dit eigenlijk moeten
zien bij aanvang van de opbouw van de stand om de bomzet toe te
passen, maar eenmaal begonnen aan die opbouw zag hij plots het
verkeerde van deze keuze.
Herman van Westerloo trof Johan Veerman en Herman maakte er weer
iets moois van. Positioneel werd Johan Veerman eigenlijk weggespeeld
en de stand werd gebracht op 2-4. Met de remise van Roep kwam de
eindstand op 3-5
>>>>>>>>>>>>>>>>>

-
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DDV – Purmerend, partijfragmenten
1.Roep Bhawanibhiek
2.Herman van Westerloo
3.Ricardo Bona
4.Martin Kruijswijk

–
-

Ramon Sakidin
Johan Veerman
Sijmen Hansen
Bart van Geel

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

Martin Kruijswijk
In deze stand is er vooralsnog niets aan de
hand, maar Martin maakt ten onrechte de keuze
om het aan te laten komen op het nemen van de
bomzet, die heel niet goed is. In deze stand
had Martin dit toch moeten onderkennen, mede
vanwege het open vel 8. Spelverloop: 38……………1520? 39. 30-25 05-10 40.43-39 10-15 41.39-34!
Tja en toen zag Martin het onzinnige van deze
opbouw: Na (24-30) 35x24 (19x39) slaat wit naar
veld 8 en dan moet 02x12 met schijfverlies. Ook
24-29 geeft schijfverlies. Na 41.39-34 werd te
snel 41……23-29
Bart van Geel

42.34x23 07-12 gespeeld en zwart geeft op.

Iets beter is mogelijk: 41……07-12 42.34-29 23x34 43.40x29 12-17
44.37-31 06-11 45.27-22 19-23 46.28x08 17x26 47.08-02 26-31 48.02x30
31-36 of dat voldoende is?
Sijmen Hansen
Voor Ricardo was er eigenlijk weinig keuze:
44-40 kan niet wegens 14-20
38-32 kan niet wegens 34-40 en 24-29
Het enige is de zet 36-31!
Vanwege damblindheid kwam hij echter met
40.16-11 met als redenering dat na de ruil na
12-18, 26-21 gespeeld kan worden. Maar ja
schijf 16 is al weg, dus gaat dit heel niet.
Na 40.36-31 17-22 41.31-27 22x31 42.26x37
12-18 43.37-31 24-30 44.35x24 19x30 45.44-39
3035 46.39x30 35x24 is er nog spel.

Ricardo Bona

Herman van Westerloo
De ontknoping van deze partij komt in deze
stand na de te vroeg gespeelde zet 46.31-27?
De aanval op deze schijf komt nu eerst van
46………24-29 47.34x23 19x28 48.38-33 28x39
49.43x34 17-21 met schijfwinst voor zwart en
daarna partijwinst.
i.p.v.46. 31-27 had wit beter spel gehad met
46.43-39 18-23 47.31-27 13-18 48.36-31 14-20
49.31-26 17-22 50.39-33 22x31 51.26x37 16-21
52.37-32 20-25 53.48-42.
Johan Veerman

