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Alexander Schwarzman winnaar Open Kampioenschap
Amersfoort 2016
De Russische grootmeester Alexander Schwarzman is er in geslaagd het
36e Open Kampioenschap van Amersfoort op zijn naam te schrijven. Hij
deed dat eerder in 2011 en 2012. Zijn score nu was 12 punten uit 7
wedstrijden. Op de tweede plaats eindigde de Surinaams Nederlandse
Bhiem Ramdien (11 uit 7) en derde werd de Litouwse grootmeester
Alexej Domchev (10 uit 7).
Als vanouds organiseerde het Amersfoorts Dam Genootschap (ADG) het
toernooi, dat de eerste editie kende in 1978, met als winnaar
Woudenberger Cor van Setten.
Na vier van de zeven ronden had Schwarzman nog concurrentie te
duchten van Foeke Tiemensma, Alexej Domchev, Shammi Kasnadi en
Hooglander Cees Strooper. Door overwinningen in de vijfde en zesde
ronde op laatstgenoemde twee spelers sloeg de latere winnaar een gat
van twee punten, mede omdat zijn andere concurrenten minder
productief bleken.
Dit jaar kende het toernooi een recordbezetting met 52 spelers. De
gezellige ambiance van wijkcentrum Het Klokhuis in Amersfoort droeg
bij aan het succes van het toernooi. De catering door de
vrijwilligers van Het Klokhuis werd als bijzonder positief ervaren.
Toernooidirecteur Marcel Everloo zag toe op het succesvolle verloop.
Hij gaf aan er het volste vertrouwen in te hebben dat in de
herfstvakantie van 2017 de 37e editie kan worden gehouden.
Tijdens de prijsuitreiking werden ook prijzen uitgekeerd aan de
hoogst genoteerde spelers met een rating tot 1.050 en rating tussen
1.050 en 1.200. De winnaars hiervan werden Frans Teijn en Djin
Jharap. Tenslotte kreeg Alexej een prijs voor het mooiste fragment
van het toernooi. Dat was enerzijds voor de uitgevoerde combinatie
in zijn partij tegen Ramdien en anderzijds voor een diepe berekening
van een mogelijk vervolg als Ramdien niet in de combinatie was
gelopen. Volgens explicateur Andrew Tjon A Ong was in dat geval
sprake van een volstrekt uniek combinatie-idee.
Vanuit de DDV gelederen namen drie dammers mee t.w. Roep
Bhawanibhiek, Kries Kalidin en Herman van Westerloo. Hun individuele
score: Herman 9 uit 7; Roep 8 uit 7 en Kries 0 uit 7.
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Amersfoort open 2016

Partijfragmenten uit de partijen van DDVers.
Robbie Koenjibiharie
In deze partij doet zich iets eigenaardigs
voor nadat zwart nu 32.03-08? speelt.
Herman komt nu met 33.37-32?
Heeft hij dan 27-21 en 38-32 over het hoofd
gezien? Of heeft Herman gedacht dat de
volgende zet wel 33. 12-18 zou zijn? Laat dat
nu nog gepeeld worden ook. En nu komt dan
34.27-22 18x27 35.32x21 16x27 36.38-32 27x29
37.34x12.
Zou ik het Herman vragen, dan zegt hij vast.
Tja, dat viel wel te verwachten.
Herman van Westerloo
Herman van Westerloo
De partij tegen Jan van Oosterhout >>>>>>>>
Eindigde uiteindelijk in remise. De basis
voor een mogelijke winst laat Herman hier
glippen door nu 36………… 19-23 te spelen.
Beter is 36…………18-22 37.27x18 13x22 en wit
zal in alle gevallen een schijf moeten
offeren, ook na eerst 38.32-28, want daarop
volgt 08-13 en wit zit met hetzelfde
probleem.
Jan van Oosterhout
Dit was dan op de eerste speeldag op woensdag 19 oktober met voor
Herman de score van 3 uit 2. Ook Roep begon met een remise en een
winst, waarvan de winst op de volgende pagina.
Voor Kries is het toernooi een goede leerschool en jammer dat hij de
eer met een puntje niet kon pakken.
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Amersfoort open 2016
René Runhaar
Het ligt zo voor de hand om te spelen, maar
goed is anders: 35.39-33? En met 12-17
36.23x21 26x50 maakt Roep een einde aan de
partij.
Voldoende spel is er voor wit na 35.38-33 1116 36.43-38 02-07 37.37-31 26x37 38.27-21
18x27 39.21x41

Roep Bhawanibhiek
Voor Kries op deze eerste dag twee partijen, waarvan één partij heel
kort (26 zetten) met een combinatie naar dam voor de tegenstander.
Maar de andere partij duurde toch wel 63 zetten, alvorens Kries zich
gewonnen moest geven.
Kries Kalidin
Al een tijd lang stond Kries een schijf
achter, dus waren de vooruitzichten niet
optimaal. Maar in deze stand had het nog iets
anders kunnen lopen. Gespeeld werd 51………1924? En dat is verliezend, want na 52.42-38
11-16 53. 34-29 komt opnieuw schijfverlies
aan de orde.
Vanuit
diagramstand
kan
nog
het
volgende:51……… 18-23 52.42-37 23x32 53.37x28
19-24 54.28-23 17-22 55.34-29 24-30 en zwart
kan zonder verdere schade doorlopen naar de
damlijn.
Pascal Stil
Donderdag 20 oktober
Harry de Waard
Tegen Harry de Waard had Herman het onderspit
te delven. Zoals wel meer onnodig, temeer omdat
in het vroege middenspel Herman een schijfwinst
over het hoofd zag. Harry de Waard overigens
ook, gezien zijn laatste zet 19……08-13 i.p.v.
09-13!
Gespeeld werd hier 20.41-37?
Schijfwinst is: 20.33-29 22x24 21.41-37 19x28
22.38-32 27x38 23.42x22 17x28 24.26x30
Herman van Westerloo
Voor het overige was het
geblazen of zoals ook wel
drie en Kries droeg deze
ook verliespartijen voor
was weer wel de remise van

in deze ronde voor de DDVers echt huilen
“huilen met de pet op”. Die pet past alle
pet ook en verloor beide partijen, naast
Herman en één voor Roep. Enig lichtpuntje
Roep tegen Andrew Tjon A Ong.
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Amersfoort open 2016
Vrijdag 21 oktober
Herman van Westerloo
Herman wint deze partij
na de 41e zet op uitgekiende wijze. Toch zat
er eerder nl. bij de 23e
zet al een winst voor
zwart
in(eerste
diagram) Na 23.41-37 0711?? Hier wint zwart
door 23……27-32 24.38x27
22x31
25.36x27
17-22
26.28x17 12x41 27.47x36
18-23 28.29x18 20x47.
Kalloe Radjendrenath
In het tweede diagram de winst voor Herman: 41………14-20 (alternatief
is 18-22) 42.23-19 18-22!! 43.19-14 22x33 44.14x03 33-39! 45.34x43
12-18 46.03x23 13-18 47.23x21 16x49 48.45-40 25-30 49.24-19 20-24
50.29x20 15x13 51.35x24 49x19 winst voor zwart en Herman op z’n
best!
Frits Stuger
Om remise te bereiken had Frits Stuger hier
56………33-39 dienen te spelen 57.03-26 49-43
58.26-03 22-28 59.27-21 16x27 60.31x13 43-48
61.13-08 48x26 62.08-02
Maar gespeeld werd: 56………33-38? 57.03-09 1823(want op 38-43 volgt 31-26)58.27x29 38-43
59.09-03 16-21 03x26 en daarmee komt wit in
een overmachtssituatie en winstpositie.

Roep Bhawanibhiek
Kries Kalidin
Net uit de opening komend loop Kries tegen
schijfverlies aan, maar soms komt de kans om
het verloren gegane terug te winnen.
De voorzetting van wit hier met 30.32-28? Is
zo’n kans. Kries speelde nu 30………03-09?
Maar beter is 30………24-30 31.35x24 20x38
32.43x32 22x44 33. 49x40 en de stand is in
aantal schijven weer gelijk.

Boike Mathoera
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Amersfoort open 2016, Zaterdag 22 oktober, slotronde
Herman van Westerloo
Na het gespeelde 24………09-14 trapt wit in de
val
met
25.33-28?
04-09
26.28x10
15x04
27.24x15 25-30! 28.34x25 18-22 29.27x18 12x45
In het verdere verloop raakt wit definitief
achterop.
30. 39-33 45-50 31.43-39 13-19 32.41-36 50-45
33.31-26 19-24 34.27-22? En nu komt de
genadeklap:
34…………24-29
35.33x24
04-10
36.15x13 08x30 37.25x34 45x50

Cock van Wijk
Harry de Waard
Toch nog remise voor Roep na 63………43-48?
64.34-29 48x26 65.14-10 28-32 66.10-05 26-37
67.29-23 37-26 68.23-19 32-38 69.19-14 26-31
70.05-10 31-36 71.10-04.
Met de voortzetting 63…… 28-33 wordt het
moeilijk voor wit: 64.14-09 33-38 65.09-03
38-42.

Roep Bhawanibhiek
-------------------------------------------------------------------Clubnieuws
Gezien de almaar oplopende portokosten voor verzending van ons
clubblad aan de eigen leden is besloten om dit niet meer via de post
te doen. Tot nu toe kwam het nogal eens voor dat bij afwezigheid van
enkele weken of langer het clubblad per post werd verzonden. Dit
resulteerde nog al eens in een aantal van 5 of 6 clubbladen voor nu
tussen de 65 tot 80 euro per jaar aan portokosten. Na enige tijd
komt het clubblad ook op de website en kan alsnog worden ingezien.
Wat resteert zijn dan nog vaste 4 of 5 postadressen aan mensen die
op enigerlei wijze medewerking verlenen aan DTT, dan wel jaarlijks
een donatie doen aan DDV voor de ontvangst van DTT.
In het vorige clubblad werd gemeld van het enigszins onduidelijke
m.b.t. het lidmaatschap van B. Moerahoe. Inmiddels komt hij weer op
de clubavond en hij zal ingaande 1 december 2016 officieel lid
worden van DDV. Wij wensen hem een welkom toe.
Rudolph Boshuizen moet het i.v.m. gezondheid iets rustiger aan gaan
doen, dus zal hij niet elke clubavond meer kunnen komen.
Van onze kant begrip hiervoor en wij zijn blij bij geval hij wel
aanwezig kan zijn.
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PLM 55 Toernooi 2016
Het jaarlijkse Plusminus 55 toernooi, dat eind oktober werd gespeeld
werd bij Damclub Lent, is in de A-groep een prooi geworden voor
Andrew Tjon A Ong. Al na de eerste twee rondes nam Andrew alleen de
koppositie in, om die in het vervolg van het toernooi nooit meer af
te staan. Enige concurrentie leek nog te komen van Jelle Groeneveld
en van Randy Horne. In het onderlinge treffen tussen Randy en Andrew
viel geen beslissing en toen Andrew in de voorlaatste ronde Kees
Hazen wist te verschalken met een leuke combinatie wist Andrew dat
hij met een punt in de laatste ronde zo goed als zeker winnaar zou
zijn. Na een remise van Randy Horne tegen Fred Roedolph stelde
Andrew in die ronde inderdaad zijn kampioenschap veilig met eveneens
een remise tegen Harry Doomernik. De tweede plaats in groep A, met 1
wedstrijdpunt minder, was voor Randy Horne en de derde plaats ging
naar
Jelle
Groeneveld
die
weliswaar
hetzelfde
aantal
weerstandspunten had als Harry Doomernik maar wel 4 SB punten meer.
In de B-groep leek Gerrit Klompenhouwer aanvankelijk goed op dreef
te zijn. Verderop in het toernooi kwamen Rommy Moerlie en Jan
Koerselman eerst langszij en na de vijfde ronde leek het
kampioenschap uitsluitend nog tussen deze twee te gaan. Jan
Koerselman had de beste papieren, want bij het ingaan van de laatste
ronde had hij veel meer weerstandspunten. Rommy Moerlie speelde in
de laatste ronde remise tegen Ben Kuiphuis, die overigens ook een
prima toernooi speelde, met 2 overwinningen en 5 remises. Jan
Koerselman zou nu ook genoeg hebben gehad aan een punt maar verloor
plotseling toch nog van Frans Blaas, die daarmee ook op 10 punten
kwam, o.a. door 4 winstpartijen op rij in de laatste 4 rondes!
Winnaar in deze groep werd dus Rommy Moerlie, tweede Jan Koerselman
met 10 punten en derde werd, ook met 10 punten, Wim Bennink, die met
een fraaie overwinning in de slotronde van Hans Luchies won. Er
waren nog twee combinatieprijzen, 1 voor Andrew Tjon A Ong, voor
zijn winnende combinatie in de partij tegen Kees Hazen en 1 voor
Gerrit Klompenhouwer voor een fraaie damcombinatie die zijn
tegenstander miste, maar die wel direct na de partij werd aangegeven
door Gerrit!
Twee DDV deelnemers met beide een score van 6 uit 7
Gerrit, opzij kijkend naar de volgende tegenstander(l)
En Martin in gepeins tegen Frans Teijn(r)
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55 plusminus Lent
Met de genoemde score van de beide DDV-ers (6 uit 7) mag worden
aangetekend dat dit voor Gerrit ietsjes tegenvalt. Sinds het
toernooi enkele jaren geleden overging van één groep naar twee
groepen slaagde Gerrit erin om in groep B minstens 7, maar ook wel 8
punten te scoren. Voor Martin kwam het iets anders te liggen en zou
7 punten halen wel bijna het maximale zijn. In 2015 lukte dit door
o.m. te winnen van Andrew Tjon A Ong.
Deze keer voor Martin dus zes remises en een verlies partij en voor
Gerrit twee verliespartijen, een winstpartij en vier remises. Op de
eerste dag werden door ons totaal vier remises gescoord en konden
nog net voor acht uur ’s avonds inchecken in Hotel van Elst.
Voor het eerst werd qua speeltijd 60 minuten en een minuut per zet
bonus gehanteerd. Op de eerste dag liep dat al direct spaak bij de
partij van Andrew Tjon A Ong. Om 10.00 u. start de ochtendronde,
maar om drie uur ‘s middags was Andrew in een uitgebreid eindspel op
zoek naar de winst. De afspraak was vooraf gemaakt dat in een
dergelijk geval dat eerst gekeken zou worden of de spelers tot een
overeenkomst over de uitslag zouden kunnen komen. Zo niet, dan zou
de stand op de computer gezet worden en wat de computer ervan maakte
zou de uitslag zijn. Toen het zover was vroeg Andrew aan de arbiter
met welk computerdamprogramma werd gewerkt? “Flits” was het antwoord
en Andrew
reageerde met: Flits is slecht in eindspelen! Dus was hij daar niet
mee akkoord. Bij de medeorganisator van het toernooi Jos Janssen heb
ik toen aangegeven de vermoedelijke uitslag van winst voor Andrew op
te nemen in de uitslagen in de computer opdat de paring voor de
volgende ronde van start zou kunnen gaan. De partij kan dan na de
middagronde ’s avonds verder uitgespeeld worden. Aldus gebeurde en
de middagronde kon tegen half vier een aanvang nemen. Mede hierdoor
waren wij pas om acht uur ’s avonds in het hotel en zaten we om half
negen aan tafel voor het diner.
Hiermee kom ik op het gebeuren naast het dammen. Ons vaste
logeeradres is voor zowel het NK veteranen in Wageningen, als ook
het seniorentoernooi in Lent, Hotel het Wapen van Elst in Elst. Elst
ligt zo’n 10 km van Lent en 20 km. Van Wageningen.
Vaste mede dammer en hotelgast is Frans Blaas uit Aagtekerke
(Walcheren-Zeeland) Aan de overkant van de straat staat het
Lingehotel en daar logeert tijdens het toernooi in Lent al jarenlang
de dammer Kees Kentie, arts. Hij is ook altijd de toernooiarts,
zowel in Wageningen als in Lent. ’s Avonds komt hij bij ons even
buurten en drinkt bescheiden iets mee. Ook zijn tijdens Lent Adrie
van Diggelen en zijn vrouw Pieta hotelgasten in Elst.
Voor Martin was deze keer het twaalfde verblijf in dit Hotel. Alleen
de eerste twee keer in Wageningen logeerde hij in Wageningen zelf.
Voor Gerrit was dit de 9e keer in Elst. 1x keer was Nico Kruijswijk
in zijn plaats deelnemer in Lent.
De gezelligheid in de avond maakt mede dat het zo leuk is om aan
zo’n damtoernooi deel te nemen. Natuurlijk, het gaat om het dammen
en ja een verliespartij hoort daar ook bij. Maar ja al die senioren
hebben wel vaker een verlies moeten incasseren. Niets nieuws dus.
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Lent 2016
Partijfragmenten uit partijen van Gerrit en Martin
Op de eerste dag 2 x 2 keer remise, waarvan er maar één is waar een
andere uitslag tot een mogelijkheid behoorde. In de eerste partij
van Martin is dat het geval.
Martin Kruijswijk
In deze stand met wit aan zet werd remise
voorgesteld en Martin ging misschien wel iets
te snel akkoord.
Wat zou er gevolgd kunnen zijn?
41.43-38 19-23
42.34-30 13-19
43.42-37 23-28
44.45-40 27-32
45.38x27 28-33
Doorlopen naar de damlijn en grote kans op
winst voor zwart.
Leo Vlerken
Op de tweede speeldag 2 keer een verlies voor Gerrit en 1 x verlies
voor Martin.
Gerrit van der Werff
41…………03-09? Eigenlijk een blunder, want de
damcombinatie is overbekend. 42.27-21 16x27
43.32x21 17x26 44.37-31 26x37 45.38-32 37x28
46.33x04
i.p.v.
41………03-09
zijn
er
verschillende
varianten te spelen. Eén ervan is wel aardig
om te laten zien met remise als resultaat:
41………17-22
42.48-42
22x31
43.36x27
14-20
44.33-28 12-17 45.28-22 17x28 40.38-33 16-21
41.33x13 19x08 42.27x16 06-11 43.16x07 08-12
44.07x29 24x44.
Ben Kuiphuis
Dick van Ommeren
Met
de
volgende
zet
van
wit
51.22-17
verleende Gerrit zwart de doortocht aan wit
met 51.23-28 en dat is minder gunstig. Maar
dan nog: 52.40-34 29x40 53.35x44 15-20 54.4439 (beter is 54.30-25 20-24 55.44-39 24-29
56.31-27 28-32 57.17-12)
54.44-39 14-19 55.30-25 28-33 56.25x23 33x44
57.23-18 16-21 58.17x26 44-50 59.18-13? En
was dit nu nodig? want laat zwart maar zien
hoe hij de partij kan winnen.
Gerrit van der Werff

-

9 -

Lent 2016
Partijfragmenten Martin en Gerrit

Martin Kruijswijk
De stand waarin het er op aankomt.
Zwart heeft als laatste zet gespeeld: 41.2934 met als dreiging 34-40,16-21 en 23-28. Wit
kan dit ontlopen met 27-21, maar wit speelde
42.30-24 29x29 43.39x30 en toen kwam de foute
zet van zwart met 43. 03-08?
Beter is 43.13-19 want dan kan na 44.43-39
29-33 gespeeld worden. Na 43.03-08 kon dat
niet meer. Spelverloop: 44.43-39 29-34 45.3833 34x43 46.33-29 23x34 47.30x48.
En ineens is het gedaan met zwart!
Sammy Amusah

Op de derde speeldag twee remises voor Martin en een remise en een
winst voor Gerrit.
Jos Rongen
Je mag er eigenlijk niet op hopen, maar toch
mocht Gerrit ook eens het genoegen hebben van
een enorme blunder die zijn tegenstander
maakte.
Het is net zo eenvoudig als de blunder die
Gerrit een dag eerder maakte, maar dan nog
duidelijker. En ja hoor, zwart speelde 35.1520?
36.28-23 en zwart geeft direct op.

Martin Kruijswijk

Gerrit van der Werff
In deze stand werd remise overeengekomen.
Had was inmiddels alweer half drie geworden
en een broodje met soep is toch ook nooit
weg. Na een halfuur weer de volgende partij.
Aanvankelijk schatte zwart dat hij enig voordeel had. Nu bij het verder spelen, mag dat
zo zijn, maar winst is nog iets anders.
48……… 19-23 49.43-38 23-28 50.33x22 18x27
51.39-34 13-19 52.38-33 19-23 53.35-30 24x35
54.33-29 23-28 55.29-24 27-32 56.24-20 14-19
57.20-15 32-38 58.25-20 38-42

René Oosterhout
De laatste wedstrijddag leverde nog voor beiden een remise op en
daarmee kwamen we aan het einde van weer een mooi toernooi.
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Damproblemen
Eerst nog even het damprobleem van Rein
Killop-Losekoot geplaatst in DTT 242, hier
opnieuw
opgenomen.
Aanvankelijk
kwam
ik
(Martin) daar heel niet uit, dan alleen dat nu
bij 46-41, zwart ook 16x27 kan spelen, waar na
41x21 het wel al min of meer duidelijk is dat
zwart er niet zo goed meer bijstaat. Wel, dat
was dan ook de bedoeling van het vraagstuk,
want hier en daar lijkt het of zwart nog iets
kan terugdoen, maar bij goed spel is dat toch
niet het geval.
Daarom dan nu de oplossing:
A: 1.46-41 37x46 2.23-19 46x14 3.33-29 24x42 4.35x04 16x27 5.04x09
03x14 6. 50-44 oppositie
B: 1.46-41 16x27 2.41x21 34-39 3.33x44 30-34 4.50-45 24-29 5.21-16
29x18 6.44-40 03-08 7.40x29 08-12 8.28-23 18-22 9.16-11 22-27 10.1106 27-31 11.06-01 waarna zwart geen verweer meer heeft.

Het volgende probleem is ook van Rein KillopLosekoot.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Deze is maar voor één oplossing gemaakt en
gezegd moet worden, vanwege de enorme rondslag
eindigend in oppositie toch ook wel weer heel
mooi.
Oplossing in volgende DTT.

-------------------------------------------------------------------Oplossing damproblemen uit DTT 242 probleemrubriek Leen de Rooij.
7258: 1.39-34 40x29 2.43-38 23x32 3.49-43 37x48 4.30-24
48x06 6.34x03 26x17 7.03x39 06x44 8.50x39
7348: 1.48-43 39x48 2.23-18 48x17 3.22x02 12x23 4.50-44
49x21 6.16x09 04x24 7.28x30 10-14 8.15-10 03-09
10.19x10 05x14
7377: 1.17-11 07x16 2.32-28 23x41 3.42-37 41x32 4.27x38
33x42 6.44-39 34x43 7.25x03 45x34 8.15-10 14x05
7379: 1.47-42 16x18 2.44-40 35x33 3.29-23 37x39 4.23x01
33x42 20x47
7390: 1.37-31 36x47 2.48x37 39x48 3.30x39 23x43 4.14-09
47x20 6.25x14 13x24 7.37-32 28x37 8.31x42 48x10
10.04x02 31-36 11.26-21 16x27 12.02x32
7397: 1.23-19 13x42 2.47x20 15x13 3.35x24 36x47 4.24-19
01x12 6.17x08 26x17 7.43-38 47x50 8.06-01 03x12

19x30 5.39-34
40x49 5.02x16
9.10x19 09-14
16x36 5.50-44
9.03x37
20x29 5.01x20
04x13 5.20-15
9.15x04 22x31
13x24 5.12-07
9.01x06
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Rein-0-gram 42
Oplossing
onderstaande
12>>>>>>>>>>>

opgaven

s.v.p.

invullen

op

pagina

01.is er voor haar nog werk aan de winkel in Nederland? (22)
02.lijkt een kletskous hier op?(22)
03.wordt
dat
bepaald
door
mondeling
en
schriftelijk
gebruik?(22)
04.brand stichten(22)
05.uitvoeringsinstelling (22)
06.hier is sprake van eigenbelang(22)
07.het gaat helemaal mis(22)
08.is deze werkhouding verwerpelijk?(22)
09.zit daar een luchtje aan?(22)
10.IVF(22)
11.kunnen dammers en schakers tijdens een partij hiervan
hinder ondervinden? (22)
12.kielekiele(22)
13.transportbedrijven(22)
14.is die gericht op autocoureurs?(22)
15.OZB(22)
16.PGB(22)
17.heeft dit EU-leger wel voldoende slagkracht?(22)
18.marionettenspel(22)
19.ophef over niets(22)
20.kan ook worden gebuikt tegen passagiersvliegtuigen(22)
21.ergens voordeel uithalen(22)
22.beperkt gebruik van kernwapens(22)
Bij juiste oplossing vormen de eerste letters van boven naar beneden
gelezen een sportterm.
Inzendingen zijn welkom tot uiterlijk drie weken na verschijning van
deze uitgave, op adres: Wijnruitstraat 11, 1314 HH Almere email:
ri73alwij@gmail.nl
Rein Killop-Losekoot

-------------------------------------------------------------Oplossingen Rein-0-gram 41
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

supporterscollectief
chroniquescandaleuse
hindernissenparcours
eendoorgestokenkaart
inventarisatielijsten
democratiseringsplan
schadeloosstellingen
regeringsstandpunten
elektronischesnelweg
compagniescommandant

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

hijlooptalseenkieviet
toelatingsregelingen
evenwichtstoornissen
reinigingstechnieken
sneeuwverschuivingen
faculteitsbestuurder
lievelingsbezigheden
uitwijzingsprocedures
importeursfaciliteit
timmermansbezigheden

1.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
2.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
3.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
4.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
5.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
6.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
7.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
8.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
9.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
10.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
11.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
12.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
13.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
14.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
15.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
16.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
17.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
18.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
19.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
20.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
21.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
22.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
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Wedstrijdverslag DDV-2 – Zaanstreek 3
Maandag 7 november thuis de eerste van de twee geplande ontmoetingen
tegen Zaanstreek-3. Zaanstreek-3 heeft de eerste twee wedstrijden
verloren en DDV is ook nog niet verder gekomen dan 1 punt uit twee
wedstrijden.
Best spannend dus in een ontmoeting waarin twee teams min of meer
aan elkaar gewaagd zijn. De einduitslag is er dan ook naar, want na
afloop van de partij van Ridens Bolhuis aan bord 1 prijkt de uitslag
van 4-4 op het scorebord.
DDV-2 begon in de min met het verlies van Frits Stoelwinder. Hij
liet zijn tegenstander, zonder weerstand te kunnen bieden, op zijn
korte vleugel met twee schijven doorbreken en gaf daarna snel op. 02
Gerrit van der Werff speelde op veilige wijze naar remise, al
gebeurde er wel iets vreemds in de partij. Na een ruil bij het
wegnemen van een geslagen schijf schoof Gerrit en passant met zijn
mouw een van zijn eigen schijven een veld terug(van 40 naar 44) en
niemand merkte het. Hijzelf niet, maar de tegenstander ook niet. 1-3
Rudolph Boshuizen mocht de stand weer recht trekken. Hij kreeg
daartoe de kans via een twee om drie, zij het dat hij daarna in een
vier om vijf nog wel even de zaak netjes af moest maken. Hij deed
dit voortreffelijk 3-3.
Ridens Bolhuis speelde een gedegen partij en had merendeels een
mooie evenwichtige stand. Eigenlijk zou je denken dat er iets meer
in gezeten zou hebben, maar zo eenvoudig is het kennelijk niet
geweest, want anders had Ridens wel toegeslagen. Nee, de remise was
prima. Weliswaar mede daardoor geen overwinning van de wedstrijd,
maar gelijkspel is ook goed en wie weet wat er nog mogelijk is in de
return.
De volledige uitslag:
1.Ridens Bolhuis
2.Rudolph Boshuizen
3.Gerrit van der Werff
4.Frits Stoelwinder

4-4
–
-

L. Kool
G.v.d.Loo
J.Deubel
A.Wessel

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

Rudolph Boshuizen

G. van der Loo

Rudolph heeft met zwart een mooie stand
opgebouwd en één foutje van wit betekent al
gauw voordeel voor zwart. In deze stand komt
dat foutje ook met de zet 45.29-24? Zwart
ruilt dit weg met 45.13-19 en dan volgt ook
nog eens 47.35-30? Met schijfverlies via 2833 en 27-32. Het eindspel wordt door Rudolph
goed uitgespeeld en de winst is binnen.
Vanuit diagramstand had wit als volgt te werk
moeten gaan: 45.34-30 03-08 46.29-24 18-23
47.41-36 13-18 48.37-31 23-29 49.24x33 28x39
50.38-33 39x28 51.25-20 15x24 52.30x19 met
remisemogelijkheid.

-
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DDV-2 – Zaanstreek-3, partijfragmenten
Frits Stoelwinder
Na het gespeelde 39.31-26 komt zwart een zet
te snel met 39.20-24. De stand blijft in aantal schijven wel gelijk. Na 40.26x17 24x35
loopt wit met 27-21 vrijelijk door op zwarts
korte vleugel. Eerst dus maar 39……03-08 spelen
om nog enige verdediging te bieden 40.26x17 en
dan nu 40……… 20-24 41.48-43 24x35 42.27-21
16x27 43.32x21 23x32 44.38x27 08-12 45.17x08
13x02 46.21-17 02-07 47.27-21 18-23 48.21-16
23-29 met misschien nog een klein kansje op
meer dan verlies.
A.Wessel
J.Deubel
In deze partij gebeurde iets merkwaardigs,
want Gerrit speelde hier 33-29 met de ruil
naar 30. Maar bij het wegnemen van de zwarte
schijf op 34 stond de witte schijf van veld
40 ineens op veld 44. (mouwzet) Geen van beide spelers merkten dit op, want er werd vrolijk doorgespeeld. Betekent natuurlijk wel
dat Gerrit daardoor niet verder kwam dan remise, want anders had hij zeker gewonnen.

Gerrit van der Werff
--------------------------------------------------------------------

In Memoriam Marinus Scheepmaker,
Met het overlijden van Marinus Scheepmaker op bijna 83 jarige leeftijd is
er eind gekomen aan een tijdperk bij de Loenense Dam Vereniging. Een tijdperk wat begon in 1954 toen hij tijdens zijn diensttijd, op aan dringen van
zijn ome Anton Stam, lid werd van, wat hij later noemde zijn cluppie. Marinus was een echt voorbeeld van een clubman, hij is nooit weg geweest bij
LDV. Al die jaren was hij een vertrouwd gezicht, en miste hij vrijwel nooit
een LDV-clubavond. In de jaren zestig en zeventig was hij vijfmaal clubkampioen van LDV. Hij streed in die jaren met o.a. Dirk Minnee en de drie
broers Fakkeldij Johan, Piet en Jan, maar ook met Nico Verhoef en later met
Piet Koster om de LDV-hegemonie. In vertegenwoordigende teams van LDV in de
UPDB provinciale bondscompetitie was hij al die jaren een vast gegeven. Elke lid van LDV, maar ook leden van andere damclubs hebben goede herinneringen aan Marinus Scheepmaker. Op het dambord was hij ook op later leeftijd
nog vele te slim af. Zo heeft hij zijn laatste partij van enkele weken geleden nog gewonnen. Waarbij hij altijd bereidt was om uit te leggen wat er
dam technisch beter had gekund. Niet alleen verliest LDV met het overlijden
van Marinus een vaste, maar ook een goede dammer. Bij het overlijden van
Andre Hazes stond in de media, Er is een Amsterdammer dood gegaan, met als
achtergrond de dood van een ultieme Amsterdammer. Zo kunnen we bij het
overlijden van Marinus Scheepmaker eindigen met, ER IS EEN LDVer DOOD GEGAAN.

- 15 Wederom een verlies voor DDV
Het eerste team van DDV komt maar niet goed op gang in de ereklasse
van de PNHDB. Zaterdag 19 november was er voor DDV de thuiswedstrijd
tegen Oosterend-Texel.
Een geduchte tegenstander waar wij eerder ook al grote moeite mee
hadden en waar wij bij een gelijkspel al tevreden zouden zijn. Het
mocht niet zo zijn, want ook nu werd evenals vorig jaar verloren.
Ricardo Bona was aan bord 1 geplaatst, mede omdat hij dan vermoedelijk zou uitkomen tegen Loiseni Savané, evenals Ricardo een speler
op combinaties zonder de tactische kant te vergeten. En inderdaad
Ricardo haalde een combinatie uit, maar deze bleek toch niet echt
verantwoord te zijn. Het werd een vijf om vijf, maar zonder echte
doorbraak naar de damlijn, waardoor de combinatie werd ontkracht.
Hij gaf nog wel wat tegenspel, maar moest uiteindelijk berusten in
verlies.
Daar tegenover kwam weer een winstpartij van Herman van Westerloo
die combinatief wel op dam kwam en Adrie de Jong gaf direct op. 2-2
Met deze stand en de mooie partijstand bij Roep Bhawanibhiek kon
Martin rustig een remiseaanbod accepteren 3-3.
Maar ja, Roep had wel een veelbelovende stand, maar winnen is dan
toch nog iets anders. Het werd zelfs nog een verlies, mede vanwege
de enorme tijdnood en eigenlijk had alleen al om die reden de tegenstander de partij kunnen opeisen. Hij vond dat kennelijk niet nodig,
want er was voor Roep, in het verder spelen met nog een paar zetten,
geen redden meer aan 3-5
De volledige uitslag: DDV-Oosterend

3-5

1.
2.
3.
4.

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

Ricardo Bona
Roep Bhawanibhiek
Herman van Westerloo
Martin Kruijswijk

–
–
–
-

Loiseni Savené
Victor Voskuil
Adrie de Jong
Jos de Wolf

Adrie de Jong
Met de volgende zet is het ineens afgelopen
voor zwart, terwijl de dreigende combinatie
nu al zichtbaar is.
30……… 19-24? 31.29x20 15x24 en nu de combinatie naar dam: 32.28-22 17x28 33.26x17 12x21
34.32x01.
I.p.v.30…19-24 had 30…19-23 beter geweest.

Herman van Westerloo

-
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DDV-Oosterend, partijfragmenten
Loisene Savané
Ricardo gaat in deze stand ertoe over om te
combineren, maar daarna blijkt dat dit helemaal niet kan. Een noodzaak was er eigenlijk
ook niet, want andere zetten zijn goed speelbaar.
27.32-28?
23x32
28.38x27
29x47
29.16-11
07x16 30.27-21 16x27 31.31x15 47-29 en nu
ziet wit dat het niet veel zin heeft om
32.25-20 14x34 33.15-10 te spelen……29-23. Dam
halen kan niet. Op 10-04 volgt uiteraard 1218 en op 10-05 volgt 34-40 en 23-18. Met nog
een offer met 26-21 wordt het allemaal te duur.
Ricardo Bona
Roep Bhawanibhiek
Na mooie partijstanden voor Roep, kont nu de
fase waarin hij nog moet gaan voor een remise, als dit al mogelijk is. Het lukt in ieder
geval niet volgens het spelverloop in de
praktijk met ook nog de nodige tijdnood:43………
22-27 44.33-29 27x38 45.29x09 03x14 46.35x13
23-28 47.13-08 28-33 48.39x28 38-43 49.08-03
en Roep geeft op. Vanuit diagramstand is het
alternatief:43……… 24-29 44.35x13 29x49 (op
33x13 volgt:(23-29) 35x33 (14-20) 25x14 (0308)13x02 (22-27) 02x16 (27x49) 16x32 (49x21)
is remise.
45.32-28 23x32 46.37x06 49-27
47.06-01 27x04en van hieruit dan alsnog remise
zien te bereiken.
Victor Voskuil
-------------------------------------------------------------------Clubnieuws
John Chotoe is mogelijk een nieuwe aanwinst voor onze vereniging.
Hij kwam al eens eerder in beeld, maar dat is al weer ruim 1 ½ jaar
geleden en speelde toen een partij tegen Siegfried Parbhoe.
Milton Menso heeft en nieuwe baan met vooral werk in de avond. Daarmee komt het dammen in verdrukking. Wij wensen Milton geluk met de
nieuwe werkkring en wie weet kunnen werktijden veranderen en ook dan
is hij weer welkom bij DDV.
Nieuws uit de provincie
In de leeftijd van ruim 83 jaar is overleden Piet van der Poel, lid
van damclub Kunst en Genoegen in De Kwakel. Namens DDV en PNHDB was
Martin Kruijswijk aanwezig bij het afscheid in uitvaartcentrum Bouwens in De Kwakel (gemeente Uithoorn) op donderdag 24 november jl.
Zo’n 200 mensen namen aan dit afscheid deel w.o. leden van Kunst en
Genoegen, leden van de bridgevereniging, de biljartvereniging en de
klaverjasvereniging. Een mooi afscheid, geheel verzorgd door zijn
vijf kinderen met medewerking van kleinkinderen.

-
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DDV leden in de nationale competitie
Uit de wedstrijd VAD-Middelburg 17 september 2016
Chris van Westerloo
Wit maakte zich kennelijk geen zorgen over de
mogelijkheid van zwart met de zet 22-28!
Immers zou hij 38-33 achter de hand hebben.
Gespeeld werd 43.40-35? Daar waar toch echt
31-26 gespeeld had moeten worden.
En nu komt het slimmigheidje van Chris, want
hij speelt niet direct 22-28, maar eerst 43……
29-34! 44.39x30 en dan pas 44…… 22-28 en
daarmee werd 38-33 uitgeschakeld en komt de
winst in zicht met 45. 31-26 28x37 46.38-32
37x28 schijfwinst en even later partijwinst.
Piet Nieuwenhuijzen
Roy Slagter
Uit de wedstrijd Damcombinatie Nijmegen-ADG
17 september 2017.
Nico won deze partij, maar niet nadat vanuit
deze stand er ook remisekansen voor zwart
voorbijkwamen. Nico speelde hier 46. 38-32?
Maar zekerder is 46.30-25 08-13 47.25-20 1218 48.20x29 18x27 49.29-23 19x28 50.33x31
Schijfwinst voor wit.

Nico Kruijswijk
Uit de wedstrijd ADG-Lunteren-2
1 oktober 2016

Leo Rosendaal
Na de ruil 12.34-30 25x34 13.39x30 volgt
schijfwinst voor Leo via een combinatie naar
dam en afname van de zwarte dam.
13……… 15-20 14.24x15 14-20 15.15x24 18-23
16.28x19 21-27 17.32x21 16x27 18.31x22 17x50
19.38-33 50x14 20.37-32 14x37 21.41x32
Later won Leo deze partij.

Bram Cysouw

-
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DDV leden in de nationale competitie
Uit de wedstrijd 020-Damlust, 1 oktober 2016
Roep Bhawanibhiek
Het eerste diagram toont het
einde van de partij. Wit aan
zet
na
55……06-11.56.50-44
39x50 57.31-27 50x17 58.27-21
16x27 59.32x03.
Aan deze diagramstand gingen
een aantal standen vooraf,
waarin Roep veilig naar remise had kunnen laveren.
De mooiste stand in de partij
staat afgebeeld in het tweede
diagram.
Peter van Eck
Wit had dan wel mee moeten werken en dat deed hij niet, want hij speelde
hier 41.34-30. Maar stel dat hij de niet ondenkbare zet 43-39 zou hebben
gespeeld. Het volgende spelverloop is dan ook wel weer spectaculair: 41………
16-21 42.27x16 18-22 43.25-20 22x44 44.20x07 44-50 45.07-01 24-30 46.35x13
06-11 47.16x07 17-21 48.26x17 50x28
Mark Deurloo

Uit de wedstrijd VAD-HDC Haarlem, 29-10-2016
Wit heeft een al wat problematische stand, maar de
volgende zet is niet per definitie verkeerd. Spelverloop:30.39-34 24-30 31.35x24 19x39 32.33x44 22x33
33.48-43 13-19 34.43-38 en dat is te vroeg gespeeld
en wordt afgestraft met 34…… 17-22 35.38x29 26-31
36.36x18 13x45 met winst voor zwart.
i.p.v.34.43-38 kan nu: 34.40-35 19-23 en dan
nu:35.43-38 23-29 36.35-30 17-22 37.30-24 29x20
38.15x24 11-17 39.38x29 26-31 40.36x18 12x34 en het
aantal schijven is weer in evenwicht.

Rob van Westerloo
Roep Bhawanibhiek
Uit de wedstrijd 020-VBI-Huissen 12-11-2016
Bij nevenstaande stand denk je toch dat zwart het
moeilijk gaat krijgen. Maar Roep weet toch een heel
slim verloop te geven aan het eindspel. 42……………23-29
daarmee 25-20 belettend.43.28-23 19x28 44.32x34
21x41 45.47x36 13-19 46.34-30 12-17 47.25-20 17-22
48.20-15 26-31 49.36x27 22x31 50.15-10 31-36 51.1005 36-41 52.05x03 41-47 53.38-32 47-38 op jacht naar
de witte schijven 54.43-39 38x27 55.39-33 27-49
56.44-39 49-35 57.30-25 35-24 mooi hoor!
Alexander Baliakin

-
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46-5 probleemrubriek
Uit 4650 problemen op 46/5 – 5/46 J.A.Pennings 1972
1300 J.J. van Tol

1301

D.Vuurboom

1302 A.F.Hoogvelt

Drie mooie composities waarvan nummer twee een verdieping is van
nummer drie. Je ziet de overeenkomst van 1301 en 1302 in de stand.
Oplossing problemen 46-5 DTT 242
1187 M. van Dijk: 34-29(38x49)28-23(19x46)30-24(49x21)26x19(14x34)
25x03(18x27)16-11(06x17)03x05.
1595 J.N.Singer : 24-30(14x25)19-13(08x19)34-30(25x43)37-32(23x45)
32x03(26x37)03x01(45-50)01-06(50x28)47-41(28x46)
06x05.
1594 D.Vuurboom : 34-30(25x34)44-39(34x43)31-26(19x30)26x19(23x14)
32x12(43x41)36x47(30-34)12-07(34-40)07-01(40-45)
49-44(45-50)01-06(50x28)47-41(28x46)06x05.
-------------------------------------------------------------------Damnieuws
Na vijf ronden was al duidelijk dat slechts drie spelers kandidaat
waren voor de hoofdprijs. Siegfried viel buiten de top drie door een
nederlaag tegen Roep en een puntendeling met Rodolph. Roep deelde de
punten tegen Ricardo en John, die elkaar in de slotronde ook in
evenwicht hielden, maar eerder tegen Siegfried een punt verspeelden.
Roep maakte in de laatste ronde geen fout en versloeg bekerhouder
Frits, die dit keer minder slagvaardig was dan vorig jaar en als
beste DCA er op de zesde plaats eindigde, ruim achter Rudolph die
een eenzame middenpositie innam. Na loting ging de tweede prijs naar
Ricardo en John nam de beker voor de derde prijs in ontvangst. Als
“aardigheidje” kregen alle deelnemers bij de prijsuitreiking nog een
partijboekje van een in de vorige eeuw gespeeld wereldtoernooi,
Score 30e Amstelcup toernooi 4 november 2016, DCA Amstelveen
1.Roep Bhawanibhiek 12 uit 7
2.Ricardo Bona
11 uit 7
3.John Eekelschot
11 uit 7
4.Siegfried Parbhoe 9 uit 7

5.Rudolph Boshuizen
6.Frits Stoelwinder
7.Kees Jan Evers
8.Kries Kalidin

7
4
1
1

uit
uit
uit
uit

7
7
7
7

