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46e JAARGANG NUMMER 1 
 
Na zeven jaar Rein-o-gram, maken we even een korte stop. Er is niets 
ergs aan de aan de hand hoor, maar soms werkt de co mputer niet mee 
en dat is de reden waarom u in dit nummer geen Rein -o-gram aantreft.  
Het is de computer van Rein zelf en daarvoor is een  reparatie 
noodzakelijk. In DTT 245 verwachten we wel weer een  nieuwe puzzel, 
inclusief de oplossing en prijswinnaars van de puzz el uit DTT 243.      
 
In deze DTT wel enige aandacht voor de gehouden twe ekamp om de 
wereldtitel Roel Boomstra-Jan Groenendijk. Uiteraar d hebben veel 
dammers deze match gevolgd en zal alles u als beken d voorkomen. Het 
is nog even het nagenieten. 
 
Naast de wedstrijdverslagen van onze twee teams in de provinciale 
competitie zijn ook de verrichtingen van onze leden , die voor andere 
verenigingen in de landelijke competitie  uitkomen t.w. ADG, 020 en 
VAD, weer present. 
 
Wij streven er naar het volgende nummer van DTT te laten uitkomen op 
maandag 10 april a.s. Kopij aanleveren t/m eind maa rt. 
 

 
IN DIT NUMMER O.A.   
 
Wedstrijdverslagen DDV-1 en DDV-2 
                                                                                                                             
Dam- en verenigingsnieuws 
 
Probleemrubriek 46-5 
 
Tweekamp WK titel Boomstra-Groenendijk                   
                              
 
                                            redacti e   
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46-5 probleemrubriek 
Uit 4650 problemen op 46/5 – 5/46 J.A.Pennings 1972  

Wit speelt en wint 
 
1303 C.Blankenaar       1305 D.Vuurboom       1304  P.Lauwen 

 
Oplossing 46-5 DTT 243 
1300 J.J.van Tol  :37-31(26x48)27-22(48x03)27x02(33 x22)16x09(03x46)  
                  02x05. 
1301 D.Vuurboom   :23-18(26x46)28-23(19x28)38-33(28 x39)29-23(46x19) 
                  40-34(39x30)35x02(19x46)18-12(17x 08)02x05. 
1302 A.F.Hoogvelt:45-40(39x50)27-21(26x17)27-21(26x 17)28-23(50x46) 
                  40-35(46x19)35x02(19x46)18-12(17x 08)02x05. 
--------------------------------------------------- ----------------- 
Damnieuws 
Zaterdag 25 februari 2017  vindt het 26 e ADM damtoernooi plaats in 
Harden- berg. Er wordt gespeeld in groepen van 4 sp elers, één uur 
per speler per partij, verdeeld over hoofd- eerste-  en tweede klas-
se. Indeling is naar ratingsterkte. 
Wilt u als DDV lid deelnemen dan kan dat via opgave  aan Nico Kruijs-
wijk tot uiterlijk 22 februari 2017 . Hij zorgt dan voor opgave aan 
ons oud lid Herman Veltink. Vaste deelnemers zijn d e laatste jaren 
Martin- en Nico Kruijswijk, Frits Stoelwinder en Ge rrit van der 
Werff. 
 
Woensdag 1 maart 2017  vindt het jaarlijkse Vechtstreek toernooi 
plaats in Loenen aan de Vecht. Dit keer zal de orga nisatie in handen 
zijn van DDV-Diemen. Vijf tientallen zullen present  zijn en de win-
naar plaatst zich voor de Supercup die gehouden wor dt in sportcen-
trum Den Hommel in Utrecht, doorgaans in de maand m ei of juni. 
 
Van 18 t/m 22 april  2017  wordt het open NK dammen voor Veteranen ge-
houden in Wageningen. DDV leden Martin Kruijswijk, Gerrit van der 
Werff en Herman van Westerloo zullen van de partij zijn. 
 
Op zaterdag 22 april 10.00u.  wordt het sneldamtoernooi van de PNHDB 
georganiseerd in Biljart en Denksportcentrum Boko, Kraakstraat, 
Zaandam. Gespeeld wordt in hoofdklasse(vanaf rating  1100),  eerste 
klasse (rating 1000-1100) en tweede klasse, (rating  tot 1000) Deel-
namekosten 5 euro per persoon. De nummers één en tw ee van elke groep 
plaatsen zich voor de landelijke sneldamdag in de m aand juni in Den 
Hommel in Utrecht. Opgave voor deelname bij Cor Ver del email: ver-
del.nel431@gmail.com     
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Wedstrijdverslag DDV-2 – Ons Genoegen Andijk 
 
Maandag 19 december voor DDV-2 de thuiswedstrijd te gen Ons Genoegen 
Andijk. Met twee wedstrijdpunten meer dan DDV en he t weten dat OG 
Andijk een eerste team betreft waren wij al enigszi ns gewaarschuwd. 
Geen makkelijke tegenstander, al was het wel zo dat  OG Andijk eerder 
al vreselijk onderuit was gegaan tegen Kunst en Gen oegen en nog wel 
met 7-1. Wel, dat werd dus tegen ons tweede team ev en goedgemaakt, 
bleek al snel tijdens de wedstrijd. 
Om negen uur was de eerste partij al uit. Frits Sto elwinder blunder-
de in de opening en tegenstander Alex Burgmeijer kw am op dam. Na het 
afnemen van de dam stond Frits twee schijven achter . Hij speelde nog 
wel even door, maar er was geen redden meer aan. 0- 2 
Een uur later moest Gerrit van der Werff het onders pit delven. De 
opbouw van zijn partij was zo slecht nog niet, maar  op beide vleu-
gels waren teveel open plekken en was een damcombin atie of op de 
ene- dan wel op de andere vleugel onontkoombaar. De  enige mogelijk-
heid was eigenlijk een schijf te offeren en te prob eren om met een 
schijf achterstand er nog remise uit te slepen.0-4 
Rudolph Boshuizen redde de eer voor DDV door als en ige remise te 
spelen. Maar daarmee kwam hij wel goed weg, want Ru ud Klein had al 
een schijf winst kunnen verzilveren en later zag ee n drie om drie 
doorbraak over het hoofd. 1-5 
Tenslotte moest ook Ridens Bolhuis na een blunder i n het eindspel 
opgeven. Hij speelde overigens een heel goede parti j tegen de sterke 
Remmert Sijm in klassieke stijl. 
 
De volledige uitslag: DDV-OG Andijk      1-7 
 
1.Ridens Bolhuis       - Remmert Sijm    0-2 
2.Rudolph Boshuizen    – Ruud Klein      1-1 
3.Gerrit van der Werff – Ab Asma         0-2 
4.Frits Stoelwinder    - Alex Burgmeijer 0-2  
      
               Rudolph Boshuizen 

 
In het eerste diagram 
speelde Rudolph 
30.10-14?? 
Wit zag niet dat hij 
nu een schijf kon 
winnen, want de vol-
gende zet was 31.33-
29?  
Schijfwinst is: 
31.37-31 27x36 32. 
24-19 14x23 33.33-28 

22x33 34.38x16 + 1 
                 Ruud Klein 
 
In het tweede diagram overziet wit een doorbraakcom binatie na 32.17-
21??  (22-28 zou hier een stuk beter zijn) 
Ook dit ziet wit over het hoofd, want er volgde 33.35-30?  Een door-
braak is er via 33.37-31 27x47 34.42-37 47x33 35.39 x06. 
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DDV-2 – OG Andijk, partijfragmenten 
 
    Remmert Sijm 

 
Na het gespeelde 40……… 23-29 is het o zo ver-
leidelijk om 41.42-37  te spelen en ja dat 
mocht dus niet vanwege 41.29-34 42.40x29 19-
23 43.28x19 13x22  en wit gaf op. 
 
Vanuit de diagramstand is het volgende spel-
verloop denkbaar: 41.40-34 29x40 42.45x34 09-
14 43.38-33 06-11 44.34-29 14-20 45.42-37 20-
25 46.43-38 19-23 47.28x19 13x24 48.29x20 
25x14 49.32-28 14-19 50.33-29 en wit heeft 
het betere van het spel. 

    Ridens Bolhuis 
                                                     Ab Asma     
 
De narigheid voor Gerrit begon al iets eerder 
in deze partij omdat hij een voorpost op veld 
24 plaatste. Maar hoe verdedig je zo’n voor-
post en is het wel verdedigbaar? 
Eigenlijk onderkende Gerrit in deze stand te 
laat dat hij veld 32 moet verlaten, omdat 13-
18 een bedreiging vormt.  
Op het nu gespeelde 28.31-27?  Volgt 13-18 en 
dan kan 29. 24-19 niet wegens 30. 14-20 en 
31.17-22.en ook 29.26-21 17x26 32.24-19 kan 
niet wegens 30……08-13 31.19x17 11x33 32.39x10 
15x04 + 1 voor zwart.                           Ger rit van der Werff 
    
Maar het liep allemaal toch weer anders want zwart speelde na 28.31-
27 23-28!! 29.32x23 11-16 (dreiging 17-21) 30.24-19 (als tegenof-
fer) 13x24 31.37-32 08-13 32.48-42 02-08 33.39-33? En daarmee kwam 
wit direct verloren te staan. Na 33.13-19 volgt altijd een combina-
tie. 
De enige voortzetting i.p.v. 33.39-33  is 38-33, maar ook dat is op 
den duur niet houdbaar. 
 
--------------------------------------------------- ----------------- 
Damnieuws 
 
Damclub Amstelveen hield op 16 december het traditi onele Kersttoer-
nooi voor leden en oud leden. Winnaar werd een niet  lid of oud lid, 
maar lid van DDV-Diemen, Siegfried Parbhoe. Hij beh aalde 10 punten. 
Frits Stoelwinder, lid van DDV en DCA werd met 6 pu nten derde.  
 
Algemene ledenvergadering PNHDB 
 
De Algemene Vergadering van de PNHDB zal worden geh ouden op donder-
dag 13 april in BOKO, Kraakstraat, Zaandam. De nu n og als interim 
voorzitter functionerende Wim van Tiel (HDC Den Hel der) zal dan kan-
didaat zijn voor het voorzitterschap. 
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Clubnieuws 
 
Secretaris Henk Heersping heeft ons in december 201 6 laten weten dat 
hij ingaande 1 januari 2017 zijn lidmaatschap bij D DV beëindigd. 
Henk was al ruim 1 1/2 jaar vanwege familie- en gez insomstandigheden 
niet in de gelegenheid om op de club te komen. 
Met zijn vrouw Paula gaat het nu gelukkig weer een stuk beter. Neemt 
niet weg dat herstel veel tijd vergt. Daarnaast ver blijven Henk en 
zijn vrouw een groot deel van het jaar in Haamstede  (zeeland) 
waardoor er toch weinig ruimte is om te dammen. 
Henk was sinds 2001 lid van onze verenging en als s ecretaris de 
opvolger van de in 2011 overleden secretaris Jan va n Amstel. In Henk 
hadden wij een secretaris waar je van op aan kon. I k zei wel eens, 
je lijkt “De Overtoom” wel, zo snel als hij zaken a ltijd op orde 
bracht. We zullen Henk missen als lid die met socia al gevoel en een 
hartelijke band met zijn mede clubgenoten.  
Nu op zoek naar een vervanger en dat is op de a.s. jaarvergadering 
aan de orde.    
--------------------------------------------------- ----------------- 
Maandag 12 december 2016 hadden we onze jaarlijkse snel damavond met 
de “Van Tilburg” bokaal als inzet. D.w.z. de naam o f namen van de 
kampioen(en) worden daarop ingegraveerd.  
Dit keer maar één overall kampioen met een score va n 12 punten in 
groep 1 Herman van Westerloo. 
Alle deelnemers gingen er na afloop vandoor met een  chocoladeletter. 
Aanvankelijk was deze avond gepland op 5 december, maar op het 
laatste moment diende dit een week opgeschoven te m oeten worden 
omdat ook bij de gemeente Diemen was doorgedrongen dat het 
Sinterklaasavond was. Zowel de biljartclub met een thuiswedstrijd 
als DDV gingen alsnog akkoord met het verschuiven v an activiteiten 
naar 12 december. 
 
Met 21 deelnemers werd het een geslaagde avond o.l. v. de gebroeders 
Kruijswijk. 
 
De uitslagen: 
 
Groep 1                    Groep 2                  Groep 3 
 
H.van Westerloo    12 pnt. S.Parbhoe       10 pnt. B.Moerahoe 10 
pnt. 
R.Bhawanibhiek     8  ,,   B.Roest         10  ,,  W.Anoup     9 ,, 
M.Kruijswijk       7  ,,   R.Boshuizen      8  ,,  J.Korff     9 ,, 
L.Rosendaal        7  ,,   G.J.v.d.Werff    6  ,,  J.Chotoe    4 ,, 
R.v.Westerloo      7  ,,   R.Jhinkoe-Rai    5  ,,  G.Gase      3 ,, 
Chr.v.Westerloo    5  ,,   R.Ramkisoen      5  ,,  R.Harkisoen ----- 
P.E.Day            3  ,,   F.Stoelwinder    4  ,,  M.Raiswan   -----   
     
Deze keer enkele gastspelers en oud leden als Paul Day, Jan Korff en 
Bert Roest als deelnemer. 
 
In groep drie deden de laatste twee genoemde speler s als gastspelers 
buiten mededinging mee en hielpen ons op die wijze aan een mooie 
samenstelling van de drie groepen met ieder 7 deeln emers. Degene die 
in de groepen 2 en 3 een vrije ronde hadden speelde n tegen elkaar.  
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DDV leden in de nationale competitie 
 
 Herman van Westerloo   

Uit de wedstrijd VAD-SNA-3, 26-11-2016 
 
Na de zet 25.34-29  houdt wit een grote oprui-
ming na nu 25……… 10-15 van zwart 26.29x20 
15x24 27.27-22 18x36 28.28-23 19x37 29.38-32 
37x28 30.33x22 17x28 31.26x10 09-14 32.10x30 
25x34 33.39x30  en na nog zes zetten met een 
doorbraak naar de damlijn voor beide spelers 
werd remise overeengekomen. Uiteraard had 
zwart ook kunnen kiezen voor 25.03-08 om na 
het slaan te vervolgen met 26.19-23. Ook niet 
echt mooi, zullen we maar zeggen.  

    Jan Houwing 
                                                  T heo Tesselaar 
Uit de wedstrijd VAD-SNA-3, 26-11-2016 
 
In deze stand zou je van zwart b.v. de zet 
18. 08-12 verwachten, maar het werd 18.14-
19?? 
Toch niet echt een zet die je verwacht van 
Theo Tesselaar, maar damblindheid ligt over-
al op de loer. 
Een lichte damcombinatie is het gevolg: 
19.29-23 18x20 20.27-22 17x28 21.32x05 
 
Uit de wedstrijd ADG-Rivierendammers,16-11-2016 
      Wim ’t Lam                               Chri s van Westerloo 

   
 
Voor Nico die deze partij al verschillende ke-
ren met winst had kunnen afsluiten, is er in 
deze stand na 54………13-19 nog de laatste kans om 
alsnog te winnen. Maar ook dat werd het niet, 
want hij sloeg hier 55.05x17  met remise. 
Winst is 55.05x26 36-41 56.26-37 41x32 57.15-10 
16-21 58.10-05 met winst voor wit. 
 
                               Leo Rosendaal 

   Nico Kruijswijk  
 
Uit de wedstrijd EAD Asten-ADG, 10-12-2016 >>>>>> 
Na 49.47-42?  Mocht Leo via een drie om drie 
het genoegen smaken van een doorbraak met par-
tijwinst: 49……19-24 50.20x29 28-33 51.39x28 
27-31 52.36x27 21x34. 
Vanuit diagramstand had wit wel nog iets kun-
nen proberen met:49.38-33 28-32 50.39-34 32-37 
51.34-30 19-23 52.30-24 23-29 53.33-28 
En dan dient zwart nog eens te bezien hoe hij 
Tot winst kan komen, als dat dan nog kan.                         
                                                    Cees Jan Loomans   
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DDV leden in de nationale competitie 
 
Uit de wedstrijd EAB Asten – ADG 10-12-2016 
 
      Ruud Arts  

Na nu 41……… 18-23 komt Nico eenvoudig op 
winst met 42.25-20 24x15 43.33x24 19x30 
44.35x24 03-09 45.28x19. 
 
Vanuit diagramstand is de enige en ook goede 
mogelijkheid voor zwart: 41……… 29-34! 
42.39x30 18-23 Wit moet nu kiezen: 
A: 43. 25-20 24x15 44.30-24 19x30 45.45x34 
23-29 46.37-31 29x20 47.31-26 20-24 48.26x17 
of 
B: 43. 28-22 03-09 43.33-28 09-14 44.38-33 
23-29 45.28-23 19x39 46.30x10 

In beide varianten geen direct winst voor wit!   
   Nico Kruijswijk 
 
                                                 Ro ep Bhawanibhiek 
Uit de wedstrijd 020 – Hijken DRC 10-12-2016 
  
Met de volgende zet komt Roep in onoverkome-
lijke problemen: 37………25-30? 38.28-23 19x17 
39.27-22 17x28 40.32x14  Er wordt nog wel 
doorgespeeld, maar aan verlies is niet te 
ontkomen. 
 
Aangewezen was: 37……… 29-34 38.26-21 24-30 
39.35x24 19x30 40.50-45 11-17 41.22x11 16x07 
42.44-40 34-39 43.43x34 30x39. 
 
                                                Jan  Ekke de Vries 
 
--------------------------------------------------- ----------------- 
Bekertoernooi PNHDB 2017 
 
Op 11 januari heeft de loting plaatsgevonden voor h et Bekertoernooi 
van de PNHDB. Slechts 10 teams zijn aangemeld, dus wordt het een 
kleine competitie. In de eerste ronde spelen de vol gende teams tegen 
elkaar: 
HDC, Haarlem-2 – Zaanstreek; SNA-3 – DCIJ; In de tw eede ronde spelen 
SNA-DCIJ-2; HDC, Haarlem-Zaanstreek-2; DDV-winnaar HDC,Haarlem-2-DC 
Zaanstreek uit 1 e ronde;SNA-2 tegen winnaar SNA-3-DCIJ uit eerste 
ronde.  
 
Clubnieuws 
Roed Jhinkoe Rai en Leo Rosendaal zijn bij de KNDB als KNDB lid af-
gemeld. Beide spelers komen niet (meer) uit voor DD V, terwijl Leo 
via zijn lidmaatschap bij ADG Amersfoort al lid van  de KNDB is.  
 
Milton Menso is van baan veranderd en kan weer op m aandagavond komen 
dammen. Wij heten hem opnieuw welkom. Maandag 16 ja nuari 2017 was 
hij weer present.  



-  7 - 
 
 

Wedstrijdverslag DDV-2 – Zaanstreek-2 
 
Was het in de eerste ontmoeting in Zaandam op 3 okt ober 2016 nog een 
4-4 gelijkspel, nu werd met twee invallers voor de afwezige Rudolph 
Boshuizen en Gerrit van der Werff een 1-7 verlies g eleden. Miro 
Alberto en Guus Gase namen de plaatsen in van de af wezige vaste 
spelers. 
Al heel vroeg in de wedstrijd kwam de eerste verlie spartij aan DDV-
kant van bord 1 speler Ridens Bolhuis. Hij tuinde i n een bekende 
combinatie naar dam en kon direct opgeven.  
Miro Alberto aan bord 2 tuinde ook al in een eenvou dige drie om drie 
combinatie naar dam. De dam kon nog wel worden afge nomen, maar dat 
ging wel ten koste van twee schijven. Teveel eigenl ijk om door te 
spelen, al wist Miro nog niet van opgeven.  Na twee  uur stonden we 
al met 0-4 achter. Ook Frits Stoelwinder tuinde in een lichte 
combinatie van drie om drie naar dam, maar Frits sp eelde nog wel 
even door en zijn tegenstander Aart van Dijk tuinde  op zijn beurt 
ook in een combinatie, waardoor Frits eveneens op d am kwam. Daarmee 
werd de eer voor DDV gered, want met de remise die daarvan het 
resultaat was scoorde DDV het enige punt.  
Guus Gase had ook op te geven, terwijl hij juist no g de beste kansen 
kreeg maar hij maakte in het eindspel een blunder. 
Met ook deze verlieswedstrijd blijft DDV-2 onderaan  de ranglijst 
bun- gelen. Eén troost, degraderen kan niet. De eer ste klasse is 
sinds dit seizoen de laagste klasse.    
 
De volledige uitslag: DDV-2-Zaanstreek-2 : 1-7 
 

1.  Ridens Bolhuis    - Erik van der Haar   0-2 
2.  Miro Alberto      - Kay Kruit           0-2 
3.  Frits Stoelwinder – Aart van Dijk       1-1 
4.  Guus Gase         - Cees van de Berg    0-2 
                                                                        

      Guus Gase 
Guus kreeg vanuit diagramstand de kans om het 
betere van het spel uit te buiten. Wit staat al 
helemaal vast op zijn lange vleugel en heeft 
maar weinig speelruimte.  
Daartoe moet dan nu wel door zwart 32…… 08-13 
worden gespeeld en deze zet kwam niet, want 
zwart speelde 32………08-12 
Na 32………08-13 komt wit al snel een schijf 
achter of moet zwart de doorgang verlenen naar 
de damlijn. Mogelijk spelverloop: 33.38-33 02-
08 (34.34-29? dan de doorloop van zwart met  
   

   Cees van de Berg  
  
de ruil 24-30) Of: 34.42-38 03-09 35.47-42 07-11 en  dan zou alsnog 
36. 34-29 gespeeld moeten worden met de doorbraak m ogelijkheid voor 
zwart en een zekere partijwinst.Overigens betekende  het gespeelde 
32……08-12 niet dat zwart zomaar zou moeten verliezen. Maar j a, een 
blundertje is gauw gemaakt en een zekere remise wor dt dan toch nog 
een verlies.   
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DDV-2 – Zaanstreek-2, partijfragmenten 
 
   Aart van Dijk 

 
Met zijn laatste zet 36. 38-33 ? Zet Frits een 
eenvoudige damcombinatie open. Zou Frits zo’n 
kans krijgen dan ziet hij dit onmiddellijk, 
maar nu kennelijk niet. 36……………28-32 37.37x28 
14-20 38.25x23 18x47   
I.p.v. 36……38-33 had hier 30-24x34 wel zo 
veilig geweest. 
Maar Frits geeft het niet snel op, dus speelt 
hij verder: 39.28-23 22-27?  (hier had zwart de 
partij direct uit kunnen maken met 39…… 22-28 
40.23x32 26-31 41.36x27 47.47x50) 

  Frits Stoelwinder 
 
40. 41-37 09-14 41.39-34 17-22 42.30-25 47-33 43.34 -30 33-39  
(zie 2 e diagram) 
                                                   Aart van Dijk 
En Frits krijgt na de laatste zet van zwart 
toch nog een kans om op remise af te koersen. 
44. 48-43! 39x31 
45. 23-19  14x23 
46. 25-20  15x24 
47. 30x06   met het volgende spel: 
47. ……………  31-48 
48. 46-41  48-25 49.06-01 25-48 50.35-30 
48x25 51. 41-37  27-31 52.36x27 12-17 
53.01x21 26x17 
54. 27-21  17x26 55.16-11 25-34 56.11-06 34-
01 
57. 37-32  03-08 58.32-28 08-12 59.28-23 
Remise overeengekomen.                            F rits Stoelwinder                        
--------------------------------------------------- ----------------- 
 
Nieuws uit de PNHDB 
 
De website van de PNHDB heeft in opmaak en invullin g een verandering 
ondergaan. Tot nu toe bestond dit medium m.n. uit h et doorgeven van 
nieuws en uitslagen van wedstrijden e.d. Nu is daar  enige 
uitbreiding aan gegeven met o.a. plaatsing van foto ’s van 
toernooien. Sinds kort is de PNHDB ook op facebook te bekijken. Ook 
hier foto’s en nieuwsfeiten. 
 
Ingaande 1 januari 2017 gaat de contributie voor de  clubs die 
aangesloten zijn bij de PNHDB omhoog. Jarenlang is het niveau 
hetzelfde gebleven en is indertijd, bij aantreden v an de nieuwe 
penningmeester, een vermindering van het vermogen n agestreefd. In 9 
jaar tijd is nu een halvering van het vermogen bere ikt en het 
huidige vermogen komt nu overeen met ongeveer een h alf jaar 
contributie die aan de KNDB dient te worden betaald  ( rond de 6.500 
euro). Het voorstel tot verhoging komt aan de orde op de AV van 13 
april a.s. t.w. 3 euro voor senioren, junioren en a spiranten en 1,50 
euro voor pupillen en welpen, op jaarbasis. 
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WK match Roel Boomstra – Jan Groenendijk 
 
Bij het openen van de website “Wereldtitel Dammen” verscheen 
onderstaande informatie op de Homepage.  
Snel door naar de partij die dan al aan de gang was  om deze 
strijd te volgen. De namen kennen we uiteindelijk w el en het 
gaat toch om de partijen zelf. Pas na afloop las ik  
onderstaande gegevens nog eens door en bedacht: gew oon opnemen 
in het clubblad samen met een keuze uit de partijen . Op deze 
wijze moet het toch voldoende zijn om nog even na t e genieten 
van deze match.   
 
Nederlanders Jan Groenendijk (18) en Roel Boomstra (23) strijden om  
de Wereldtitel Dammen.  
 
2016 is een bijzonder jaar voor de Nederlandse dams port. Voor het 
eerst sinds Harm Wiersma in 1984 wereldkampioen wer d, krijgt 
Nederland weer een nieuwe titelhouder. De jonge Ned erlandse 
grootmeesters Jan Groenendijk (Wageningen, 18 jaar)  en Roel Boomstra 
(Groningen, 23 jaar) gaan de strijd om de felbegeer de titel aan. Van 
3 tot en met 18 december spelen zij in totaal twaal f wedstrijden op 
verschillende locaties in Groningen, Wageningen en Den Haag. 

 
 
 
Jan Groenendijk (18) is Nederlands jongste 

professioneel damtalent. In eerste instantie wilde 
Jan profvoetballer worden, maar vanaf het moment da t 
hij tijdens schooldammen zijn damtalent ontdekte, 
koos hij volledig voor de damsport. In de categorie  
Jeugd werd hij drie keer Wereldkampioen en zeven 
keer Europees Kampioen. In 2015 deed hij mee aan he t 
WK, waar hij op 17-jarige leeftijd de tweede plaats  
achter de Rus Aleksandr Georgiev behaalde. Quote: 
“Als je haar maar goed zit!”  
 
 
 

 
 
 
Roel Boomstra (23) is een Nederlandse dammer die in  

Groningen woont en studeert. Toen Roel een jaar of 
acht was begon hij met dammen en schaken en koos 
uiteindelijk voor het dammen vanwege ‘de ongekende 
diepgang van het spel’. Roel is inmiddels 5 jaar 
professioneel dammer, maar daarnaast studeert hij 
ook natuurkunde. Hij werd Nederlands Kampioen damme n 
in 2012 en 2015 en Europees Kampioen dammen in 2014 . 
Ook behaalde hij de derde plaats op het WK in 2013 
en 2015, net na debutant Jan. Quote: “Ik spreek uit  
dat ik de beste wil zijn!” 
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Spectaculair begin Wereldtitel Dammen 2016 
 
Roel Boomstra (23) is flitsend begonnen aan de stri jd om de 
Wereldtitel Dammen 2016. Jan Groenendijk (18) ging ten onder. Een 
zeldzame beslissing in de eerste wedstrijd van een match om de 
wereldtitel. Boomstra staat nu 1-0 voor in overwinn ingen. Er zijn 
minimaal 3 zeges nodig voor de wereldtitel. In tota al worden 12 
partijen gespeeld.  

 
Eerste zet door 
Suzanne en Elisabeth 
 
Beide spelers vlogen 
er vanaf de eerste 
zet in en namen alle 
twee risico’s. De 
partij startte met 
een bekende opening. 
Jan Groenendijk 
speelde met wit en 
Roel Boomstra opende 
vrij snel de aanval 
over het centrum. Dat 
deed hij door een 
voorpost te plaatsen 
op veld 28. 

Die aanval oogde gevaarlijk voor Groenendijk en dat  bleek ook. 
Boomstra kreeg vrij spel aan zijn rechtervleugel te rwijl Jan 
Groenendijk met een volle rechtervleugel speelde en  met een minder 
evenwichtige schijvenverdeling dan Groninger Boomst ra. 
Groenendijk verkeerde voor een groot deel van de pa rtij in de voor 
hem karakteristieke tijdnood. Regelmatig had de Wag eninger nog 
enkele seconden op zijn klok. Op enig moment zelfs 1 seconde. Na een 
nieuwe zet kwam daar weer een minuut bij en had de witspeler een 
beetje lucht. 
 
   Roel Boomstra 

Vanuit deze stand loopt het al gauw mis voor 
wit: 36.37-31 16-21 37.35-30 09-13 38.29-23 
18x20 39.30-24 20-29 40.34x32  een ultieme 
poging om er nog iets van te maken, maar wel 
met schijfverlies. 40……… 13-18 41.40-34 14-19 
42.38-33 05-10 43.45-40 10-14 44.33-28 14-20 
45.39-33 19-24  en wit geeft op, omdat nu of 
hooguit twee zetten later 34-29 gespeeld moet 
worden met 18-23 als antwoord en verlies voor 
wit. 
 

   Jan Groenendijk 
 
Op de 36 e zet, vanuit diagramstand, heeft wit mogelijk ook g ekeken 
naar 36. 35-30 03-08 37.38-32 18-22 38.32x23 22-27 39.39-33 27-31 
40.33-28 31x42 41.28-22 17x19 42.24x04. Maar ook da t zal door wit 
als niet toereikend beoordeeld zijn.  
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Jan Groenendijk mist overwinning in tweede partij 
 

Jan Groenendijk heeft zich goed hersteld van 
zijn nederlaag in de eerste wedstrijd. De 
jonge Wageninger kwam dichtbij de overwinning 
in de spectaculaire tweede partij, maar liet 
de zege uit z’n vingers glippen. De partij 
eindigde in remise. Roel Boomstra blijft 
daardoor aan de leiding met 3-1. (Stand in 
overwinningen: 1-0. Er zijn minimaal 3 zeges 
nodig voor de wereldtitel)  
Soms volgt na een harde nederlaag een her-
stelremise, maar Groenendijk wilde daar zon-
dag in Groningen niets van weten. Hij trok 

fel van leer tegen Roel Boomstra. Boomstra ging in de aanval, Groe-
nendijk omsingelde de witte stand. Het spel werd er g gecompliceerd 
en Groenendijk kwam steeds verder in het voordeel d oor verrassende 
zetten en gevaarlijke combinatiedreigingen. 
Op de 44e zet kon Groenendijk winnend voordeel verk rijgen. Dat liet 
hij na. Door naar de rand van het bord te ruilen, r ichting de dam-
lijn, liet hij een verrassende combinatie van Booms tra toe. 
 
 
   Jan Groenendijk 

Deze stand mag gezien worden als beslissend 
voor de partij. Met nu de voortzetting 44…… 
27-31 45.36x27 22x31  geeft zwart een winstmo-
gelijkheid uit handen, want wit kan zich er-
uit redden met de doorbraak: 46.15-10 04x15 
47.14-09 03x14 48.24-20 15x24 49.29x09. 
 
Vanuit diagramstand is sterker: 44……… 27-32 
45.38x27 22x31 46.36x27 18-23 47.29x18 12x23 
48.43-38 37-41 49.24-20 41-46. 
De dam kan wel worden afgenomen, maar dat is 
een te dure actie. 

   Roel Boomstra  
                                               
                                                  R oel Boomstra   
 
In de derde partij een afgetekende remise na 
de zet 41……… 13-18 
 
42.28-22 17x37 
43.48-42 37x48 
44.39-34 48x30 
45.33-29 24x33 
46.35x02  
 
Veel anders zit er ook niet in, want na b.v. 
07-12 kan 45-40 in het spel betrokken worden 
en ook dan riekt het allemaal erg naar remise.    J an Groenendijk 
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Wereldtitel dammen 2016 

    
De vierde partij eindigde in remise en bij de vijfd e partij is er 
voor de tweede maal sprake van een winst voor Roel Boomstra. 
 
 
    Roel Boomstra 

In deze voor wit enigszins inferieure stand 
lijkt het nu gespeelde 44……… 03-09 vanwege 
45.28-23 niet direct winnend. Eerder zou je 
denken aan 44……03-08, maar bij nader inzien 
valt dat toch wel wat tegen, want 45. 30-25 
ligt dan op de loer. Vervolgens 29-34 is 
direct verliezend voor zwart vanwege: 46.28-
23 19x39 47.38-33 39x28 48.32x03 21x41 
49.47x36 26x37 50.03x02. Dus dan zou 45…… 17-
22 46.28x17 21x12, maar dan volgt het sterke 
47.25-20 24x15 48.33x24 19x30 49.35x24 en ook 
dat geeft geen winst voor zwart. 

  Jan Groenendijk 
 
 
Hiermede is aangetoond dat 44.03-09  heel goed is. Misschien nu iets 
proberen met 30-25, maar dat is nu niet zo overtuig end als in de 
variant met 03-08. 
Gespeeld werd: 45.28-23 19x39 46.30x08 09-13 47.08x19 39-44 48.19- 14 
44-49 49.14-09 29-33 50.38x29 18-22 51.27x18 49x04 52.29-24 04x36 
53.37-31 36x30 54.35x24  en deze twee om vier is gewonnen voor zwart. 
 
 
De partijen zes en zeven eindigen in remise en de a chtste partij 
brengt de 3 e overwinning voor Roel Boomstra. Gezien het spelver loop 
toch wel enigszins onverwacht.   
 
                                                 Ja n Groenendijk 
 
Het spelverloop: 47……… 14-20?? 
48.27-21! 17x26  de sleutelzet voor de winst. 
49.34-30 12-17 50.30x19 17-22 51.38-32 07-11 
52.35-30 11-16 53.30-25 22-27 54.32x21 16x27 
55.25x14 18-23 56.19x28 27-32 57.37-31 met 
winst voor wit.  
 
Maar hoe kan het verloop zijn na 47……… 18-23 
i.p.v. het gespeelde 47………14-20 
48.37-32 07-11 49.34-30 14-19 50.30-25 11-16 
51.33-28 23-29 52.38-33 29x38 53.32x43 12-18 
54.43-38 18-23 55. 27-21                         Ro el Boomstra 
 
Ook in andere mogelijke varianten komt wit na 47.18 -23 niet zomaar 
tot winst.  
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Wereldtitel dammen 2016 
   Roel Boomstra 

 
 
De negende partij weer een remise, maar het 
was kantje boord voor Jan Groenendijk. 
 
Spelverloop: 54……… 39-44 55.49x40 35x44 
56.07-02 44-49 57.02x19 18-22 58.19-41 49-35 
59.41-36 35-08 60.36-41 08-12 61.41-47 27-32 
62.47-33  
 
Remise! 
 

   Jan Groenendijk                               Ja n Groenendijk 
 
In de tiende ronde valt de vierde beslissing 
t.g.v. Roel Boomstra. Wel dit keer een echt 
weggevertje van Jan Groenendijk en dus een 
cadeautje voor Roel Boomstra. 
 
In nevenstaande stand werd 37.22-28  gespeeld 
en zwart geeft op. 
 
                                    
                                                     
                Roel Boomstra 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Jan Groenendijk 
 
De 11 e partij zou misschien toch nog een winst voor Jan G roenendijk 
kunnen opleveren. Ondanks de goede opzet weet Roel Boomstra toch nog 
naar remise af te wikkelen. 
 
In het eerste diagram neemt Jan Groenendijk na het gespeelde 25…07-
12  een niet ongunstige ruil:  26.37-31 26x46 27.27-21 16x27 28.32x21 
46x23 29.29x16. 16 zetten later komen we bij het 2 e diagram en na 44. 
32-27  kan zwart nog net remise maken: 44…… 07-12 45.17x08 24-29 
46.34x23 09-13 47.08x19 20-24 48.19x30 25x43 49.27- 21 15-20 50.21-16 
43-39 51.23-18 20-24 52.40-34 49-43  Remise. Na 44….07-12 zijn de 
overige zetten niet meer gespeeld. Beide spelers za gen het al! 
De 12 e en laatste partij eindigde eveneens in remise. Ein dstand 12-8 

Met Roel Boomstra als de nieuwe Wereldkampioen. 
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Wedstrijdverslag SNA-DDV 
 
Donderdag 19 januari 2017, de vierde wedstrijd voor  ons eerste team 
in de ereklasse van de PNHDB. Tot nu toe nog geen g rootse 
verrichtingen, want een score van 1 punt uit 3 weds trijden is niet 
echt om over naar huis te schrijven. 
 
Nico Kruijswijk ging mee als vervanger van Ricardo Bona. Hij zette 
een goede partij neer tegen Jan Groeneweg en een ve rdiende remise 
was het resultaat. Het was ook de langst durende pa rtij met een 
bijna volledige gebruikte mogelijke speeltijd van v ier uur. 
Daaraan vooraf ging al de remise van Herman van Wes terloo tegen Ivo 
de Jong. Bij herhaling van drie dezelfde zetten wer d remise 
overeengekomen. Kennelijk zag Ivo de winst niet dir ect zitten.  
Met deze twee remises was de wedstrijd gespeeld, wa nt Roep en Martin 
hadden toen al verloren. Bij Roep was dat halverweg e de avond, toen 
hij via een lichte combinatie een schijf achter kwa m. Na nog enige 
zetten had hij op te geven. 
Martin maakte het helemaal bont, want om acht uur k onden de schijven 
in het doosje. Reeds in de opening kwam Martin, via  het zetje van 
Lochtenberg, een schijf achter en Martin gaf direct  op. 
In die zin blijft Martin wel de score van het team volgen, want tot  
nu toe haalde hij eveneens 1 punt uit nu 4 wedstrij den.  
 
Met nog twee wedstrijden te gaan met 020- 1 en 2 al s volgende  
tegenstanders zal het voor ons wel moeilijk worden om in deze klasse 
te blijven uitkomen. 
 
De volledige uitslag: SNA-DDV:  6-2 
 

1.  Ivo de Jong      - Herman van Westerloo 1-1 
2.  Theo Tesselaar   - Roep Bhawanibhiek    2-0 
3.  Roy Coster       - Martin Kruijswijk    2-0 
4.  Jan Groeneweg    - Nico Kruijswijk      1-1     

 
 
    Jan Groeneweg 

Bij Nico een heel regelmatig gespeelde partij 
waarin het evenwicht niet verbroken werd. 
In deze stand is het nog even zien of de 
tegenstander goed op blijft letten: 43.27-22 
18x27 44.31x22 12-18 45.22-17 zou zwart 
liefhebberij kunnen hebben in schijfwinst met 
de zet 45………16-21? Als inzet. Dan zou volgen 
46.17-12 07-11 en dan zou wit toeslaan met 
47. 33-29 24x31 48.36x07 met winst voor wit. 
Maar zwart lette goed op en speelde niet 45…… 
16-21 maar 45……07-12 
 

  Nico Kruijswijk 
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SNA-DDV, partijfragmenten 
 
 Herman van Westerloo 

Vanaf deze stand gaat het erom spannen of wit 
zijn mogelijk kleine voordeel kan omzetten in 
winst, mede vanwege nu de voortzetting van 
zwart met 56…… 06-11. 
Een ander mogelijkheid is hier b.v. 51…… 09-13 
52.32-28 14-20 53.37-32 13-19 54.35-30 en dan 
nu 06-11. Een remise is dan wel veilig gestald. 
Na het gespeelde 56…… 06-11 volgde  52.29-24 09-
13 53.32-28 11-17 54.35-30 14-19 55.24-20? 
(Hier lijkt het volgende iets beter: 55.36-31 
17-21 56.38-32 12-17 en dan nu 57.24-20 en  

     Ivo de Jong     en zwart dreigt toch wat in de  problemen te  
                     komen) 
 
Spelverloop: 55…… 18-23 56.38-32 13-18 57.30-25 16-21!58.27x16 1 8-22 
59.20-15 22x33 60.15-10 33-39 61.10-05 17-21 62.16x 27 39-44 63.05-10 
44-50 64.10-15 50-11 65.15-38 11-06 66.38-42 06-11 67.42-38 11-06 
68.38-43 06-11 69.43-38 11-06  en vanwege herhaling van zetten remise 
overeengekomen. Wits bedoeling zal toch geweest zij n om een tweede 
dam te halen, maar of dat dan voldoende is voor een  winst is ook nog 
maar de vraag. 
--------------------------------------------------- ----------------- 

UITNODIGING HEERHUGOWAARD OPEN 2017 
 
In navolging van het grote succes van vorig jaar, z al van zaterdag 
22 juli tot en met zaterdag 29 juli 2017 in Heerhug owaard weer een 
groot internationaal damtoernooi worden georganisee rd. Het 7e 
Heerhugowaard Open zal in het Huygens College,Bergm olen 13, 1703 NC, 
Heerhugowaard worden gehouden, waar tegen gunstige prijzen drankjes, 
broodjes en snacks te verkrijgen zijn. Het toernooi  heeft een 
aantrekkelijke prijzenpot en er zullen ook diverse nevenactiviteiten 
worden georganiseerd.  
Graag willen wij u persoonlijk uitnodigen om deel t e nemen aan dit 
toernooi. U kunt zich inschrijven via de website. 
WEDSTRJDVOORWAARDEN (gedetailleerd te vinden op de website): 
Er worden 9 ronden gespeeld volgens het Zwitsers sy steem. 
Er wordt gespeeld volgens het Spel- en Wedstrijdreg lement van de 
FMJD. De wedstrijden beginnen om 12.00 uur. Op de o peningsdag dient 
u uiterlijk om 11.00 uur aanwezig te zijn. Op dinsd ag 25 juli 
worden er twee rondes gespeeld, namelijk om 10.00 u ur en om 16.00 
uur. De laatste ronde op zaterdag 29 juli begint om  10.00 uur en de 
sluiting is om 15.00 uur. 
PRIJZENGELD: 
Voor het Algemeen Klassement is een totaal prijzeng eld beschikbaar 
ad € 3.000,00, bij minimaal 100 deelnemers. Ook de diverse rating- 
en sub-klassementen hebben aantrekkelijke prijzen. Uitgebreide 
informatie over het toernooi en de wedstrijdvoorwaa rden kunt u 
vinden op onze prachtige website www.heerhugowaardo pen.nl en via 
deze website blijft u steeds op de hoogte van het l aatste nieuws. 
Wij wensen u alvast een fijn toernooi toe en rekene n op veel 
deelnemers! 
Met vriendelijke groeten, Coen Jong. 
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Wedstrijdverslag K&G – DDV – 2 
 

Maandag 23 januari 2017 scoort DDV-2 in de uitwedst rijd tegen Kunst 
en Genoegen eindelijk weer een wedstrijdpunt door m et 4-4 gelijk te 
spelen. Een spannende pot dus, waarin alleen Miro A lberto het 
onderspit had te delven, wat rechtgezet werd door F rits Stoelwinder 
met een overwinning. Gerrit van der Werff en Ridens  Bolhuis kwamen 
met enig voordeel toch nog uit op remise. 
Miro had overigens een heel mooie stand, maar ja, d ie eenvoudige 
slagzetjes zijn soms een plaag. Een drie om drie na ar bijna dam werd 
hem fataal. Gerrit van der Werff kwam net iets teko rt om de winst 
binnen te halen. Jammer genoeg is de partij van Rid ens Bolhuis, 
vanwege  tijdnood, niet in z’n geheel genoteerd, wa nt ook daar heeft 
meer ingezeten dan de uitslag 1-1 weergeeft. Daar s taat dan wel weer 
tegenover dat Frits weliswaar met een drie om vijf de partij zwierig 
uitmaakte, maar zijn partijstand liet wel iets te w ensen over.  
 
De volledige uitslag K&G-DDV-2 
 

1.  Wim Könst       - Ridens Bolhuis       1-1 
2.  Jos Harte       - Gerrit van der Werff 1-1 
3.  Leo Hoogervorst – Miro Alberto         2-0 
4.  Kees Harte      - Frits Stoelwinder    0-2 

 
 
1.  Ridens Bolhuis      2.  Miro Alberto       3.  Kees Harte                           

 
      W.Könst             Leo Hoogervorst       Fri ts Stoelwinder            
 
1e diagram: 39……08-13? Schijfwinst is: 39………14-20 40.24-19 04-09 en 
de verdediging met 41.29-24 20x29 42.33x24 werkt ni et vanwege 22-28! 
Met de dreiging 26-31,16-21,27-31,08-13. 
 
2e diagram: 41……12-18? Schijfwinst is 41……20-25! Tijdelijke 
verdediging is er alleen via:42.48-43 25x34 43.44-3 9 maar dan komt 
43…15-20 met herhaling via 20-25. 
 
3e diagram: Schijfverlies voor wit komt hier via 33……  03-09 34.40-35 
09-14 35.30-25 07-11 36.35-30 13-19 Maar zo ging he t niet. 
Spelverloop: 
33……10-15 34.40-35 23-29? 35.43-39 13-19? 36.37-31 26x28 37.38-32 
Zwart geeft op. 
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AMSTERDAMS PAASTOERNOOI 2017, 37e Editie. 

van donderdag 13 april t/m maandag 17 april 

De Stichting Damsport Amsterdam organiseert van donderdag 13 april tot en met maandag 17 
april het 37e Amsterdams Paastoernooi. Tegelijkertijd zal het Studentenkampioenschap van 
Nederland 2017 plaatsvinden.  
PRIJZENGELD | Het Paastoernooi kent de volgende gegarandeerde geldprijzen: 
Euro 250,- Euro 125,-  en Euro 50,- 
AANMELDEN | Het inschrijfgeld bedraagt   EURO 25,00. Inschrijving geschiedt door over-
making van dit bedrag op IBAN rekening NL59INGB0000767780, t.n.v. Stichting Damsport 
Amsterdam te Amsterdam. Telefonische of digitale opgave via email mail (paastoernooi@ 
damsportamsterdam.nl) is eveneens mogelijk, maar de deelname is pas definitief na ontvangst 
van het inschrijfgeld.  
 
 
PROGRAMMA PAASTOERNOOI  
Opening donderdag 13 april 19.00 

1e ronde donderdag 13 april 19:30 

2e ronde vrijdag 14 april 12:00 

3e ronde vrijdag 14 april 18:30 

4e ronde zaterdag 15 april 12:00 

Sneldammen zaterdag 15 april 19:00 

5e ronde zondag 16 april 12:00 

6e ronde zondag 16 april 18:30 

7e ronde maandag 17 april 12:00 

Sluiting maandag 17 april 17:00 
 
NADERE INFORMATIE | Inlichtingen kunnen worden verkregen bij: 
Wiebo Drost call +31(0)611512730 
Huub Kroes call +31(0)206820725  
TOERNOOI LOCATIE | Beide toernooien worden gehouden in het uitstekend bereikbare: 
denksportcafé De 2 Klaveren local_cafelocal_barlocal_restaurant, De Clercqstraat 136 
1052 NP Amsterdam.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Clubnieuws: Roep Bhawanibhiek, toekenning titel MF 
 
Maandag 23 januari jl. ontving Roep Bhawanibhiek op  onze clubavond 
het diploma dat hoort bij de toekenning van de tite l MF, Maitre Fe-
deration van de Werelddambond, uit handen van de vo orzitter van DDV 
Martin Kruijswijk. 
Salto TV Amsterdam maakte hiervan opnamen. Deze zul len worden uitge-
zonden op 3,7 en 10 februari op Salto TV 2 tussen 1 9.00u-20.00u. 
Bij ontvangst van dit clubblad is de datum van 3/2 al geweest, maar 
7/2 of 10/2 behoort voor u nog tot de mogelijkheden . Een andere mo-
gelijkheid is daarna via “uitzending gemist”. Zoek dit even na op 
Internet bij Salto TV Amsterdam.  








