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46e JAARGANG NUMMER 3 
 
Rein Killop-Losekoot heeft ons laten weten dat “Rei n-o-gram 
43” geplaatst in DTT 245 de laatste van zijn hand i s. 
Na bijna 7 ½ jaar in 43 afleveringen - de eerst Rei n-o-gram 
verscheen in DTT 202 van december 2009 - heeft deze  vorm van 
denkwerk zijn beste tijd wel gehad, aldus Rein. De uitkomst 
van de laatste puzzel is: korte vleugel opsluiting . Wij bedan-
ken Rein voor de jarenlange inbreng met de onderhou dende puz-
zels en genieten verder van zijn damproblemen, zoal s ook in 
deze DTT. 
 
Voorts de nodige aandacht voor de verschillende dam toernooien, 
waarvan het NK veteranen voor ons het dichtst bij k omt vanwege 
de deelname van drie DDV-ers.     
 
Het volgende nummer van DTT zal uitkomen op de eers te clubavond van 
het nieuwe seizoen. Wij wensen u allen een goede va kantieperiode toe 

en graag tot maandag 28 augustus.  
 
 
 

IN DIT NUMMER O.A.   
 
NK dammen dames en heren                                                                                          
 
Open NK veteranen 
 
Dam- en verenigingsnieuws 
 
Probleemrubriek 46-5 
 
                                       
                                            redacti e     
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NK dammen dames 2017 

 
In een uitermate spannende slotronde heeft Vitalia Doumesh voor de 
derde keer de Nederlandse titel veroverd. Zelf won de Alkmaarse van 
Barbara Graas, terwijl Laura Timmerman – na de voor laatste ronde nog 
alleen koploopster – remise speelde tegen Denise va n Dam.  

 
Omdat Heike Verheul van Jacqueline 
Schouten won sloten drie speelsters het 
toernooi af met tien punten. De 
plusremise die Vitalia in de tweede 
ronde tegen Laura Timmerman scoorde 
bleek uiteindelijk van cruciaal belang.  
Achter Vitalia werd Heike tweede 
terwijl Laura als derde eindigde en 
zodoende voor de eerste keer in haar 
carrière het podium haalde. 
 

Heike Verheul, Vitalia Doumesh en Laura Timmerman 
 
   Vitalia Doumesh 

 
Eén en al verplicht werk voor wit: 
39……………  23-29 
40.42-38 19-23 
41.28x30 20-25 
42.33x24 25x45 
43.24-20 45-50 
44.39-34 18-22 
45.27x18 17-22 
46.26x28 50x39 
 

   Barbara Graas 

l 
 

Naam 
 

Rating 1 2 3 4 5 6 7 8  We   Wi   Re   Ve   Pt   +  
 -
  

1 
 

Vitalia 
Doumesh   MIF 

 1231  X 1 1+ 1 1 2 2 2 7 3 4 0 10 1 0 

2 
 
Heike Verheul   MIF  1248  1 X 1 1 1 2 2 2 7 3 4 0 10 0 0 

3 
 

Laura 
Timmerman   

 1135  1- 1 X 2 1 1 2 2 7 3 4 0 10 0 1 

4 
 

Ester van 
Muijen   MFF 

 1160  1 1 0  X 1+ 2 1 2 7 2 4 1 8 1 0 

5 
 
Denise van Dam    1052  1 1 1 1- X 1 1 2 7 1 6 0 8 0 1 

6 
 
Barbara Graas   MIF  1013  0 0 1 0 1  X 1 2 7 1 3 3 5 0 0 

7 
 

Jacqueline 
Schouten   MFF 

 1105  0 0 0 1 1 1 X 0 7 0 3 4 3 0 0 

8 
 
Leonie de Graag    1054  0 0 0 0 0 0 2 X 7 1 0 6 2 0 0 
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46-5 probleemrubriek 
 
    St.W.Duursma          Nic. Keessen           C. v.d.Kuilen 

 
Drie mooie problemen die er qua oplossing in theori e moeilijker 
uitzien, dan in werkelijkheid het geval is. Het eer ste probleem is 
eigenlijk de meest eenvoudige. Het is m.n. de eerst e zet die ertoe 
doet en dan lost het zich vanzelf op. Ook bij het d erde probleem 
gaat het om het vinden van de juiste eerste zet en dan loopt het 
haast ook vanzelf verder. Het tweede probleem verei st nog onderweg 
wel het maken van een juiste tempozet, maar de rich ting daarvan ligt 
eigenlijk ook nog wel voor de hand. 
 
Oplossingen problemen 46-5 uit DTT 245: 
 
J.H.Brabers:  12-07(02x11)46-41(37x46)35-30(25x43)4 9x07(46x19)07-02 
              (19x46)18-12(17x08)02x05. 
J.A.Pennings: 29-23(28x30)35x24(38x49)12-08(49x18)0 8-03(15x24)03x02 
              (19x46)02x05. 
J.H.Scheijen: 27-16(23x49)16x02(36x27)32x23(49x46)2 3-18(17x08)02x05. 
 
--------------------------------------------------- ----------------- 
Oplossing probleem Rein Killop-Losekoot uit DTT 245 : 
 
Omdat het probleem zo mooi is, plaatsen wij deze in  
klein formaat naast de oplossing: 
1.20-14 09x20 2.42-38 33x42 3.47x38 36x47 4.45-40 
47x33 5.40-34 29x40 6.35-30 25x43 7.49x09 40x49 8.0 9-
04 49x21 9.04x11 16x07 10.26x17  19-24 11.48-43 24- 30 
12.43-39 30-35 13.39-34 oppositie! 
--------------------------------------------------- ----------------- 

  
Ook nu weer een mooi probleem van 
 
Rein Killop-Losekoot. 
 
Wit speelt en wint in 10 zetten. 
 
Oplossing in volgende DTT 
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Dambond heeft met trio goud in handen 

Uit Dagblad van het Noorden 
door BERT DOLLEKAMP 
 
URK Met een virtuoos slotakkoord gaf Martijn van IJ zendoorn 
zijn nationale titel extra glans. Hij schaart zich met Roel 
Boomstra en Jan Groenendijk onder de favorieten voo r het WK 
later dit jaar in Estland. 
 
Volgens de computer was de kreukelig ogende omsinge ling van Van IJzendoorn 
rijp voor de sloop. De immer gepassioneerde Hein Me ijer wilde het klusje 
met genoegen klaren, om zo een matig toernooi nog e nige glans te geven. 
Maar de 56-jarige Amsterdammer verdwaalde hopeloos in het labyrinth van 
varianten en werd met speels gemak van het bord gec ombineerd. Het 
hoogstandje van de nieuwe kampioen verdient een bre ed publiek, maar komt 
niet veel verder dan de website van het toernooi en  een enkele damrubriek. 
Na de hip-hop impuls rond de WK match tussen Roel B oomstra en Jan 
Groenendijk hebben de landelijke media hun aandacht  alweer verlegd naar de 
oppervlakkigheid van de dag. Bovendien deden de twe e jonge damhelden niet 
eens mee op Urk. Het duo gaf in maart namelijk de v oorkeur aan de uitdaging 
en de prijzenpot van de World Cup in Ufa, en boog z ich afgelopen week 
wijselijk over de studieboeken, in het besef dat he t beoefenen van de 
damsport als broodwinning in het algemeen wordt ont raden. Wel aanwezig op 
Urk was de voltallige technische staf van de KNDB. Technisch directeur 
Johan Krajenbrink, bondscoach Rob Clerc en talentco ach Rik Keurentjes 
glommen van trots, want het topsportbeleid levert m et Van IJzendoorn 
opnieuw een parel van wereldklasse  af. Krajenbrink  liet dan ook niet na om 
te benadrukken dat de doorbraak van het talent geen  toeval is. Als jonkie 
hebben we Martijn al gespot, toen zijn prestaties d aar nog geen aanleiding 
toegaven. Natuurlijk doet hij het net als Boomstra en Groenendijk 
uiteindelijk zelf, maar wij hebben met de steun van  NOC*NSF het pad naar de 
top geëffend.” 
 
Terwijl de bond gestaag toptalenten aflevert, is in  de breedte al jaren 
sprake van structurele krimp. Volgens voorzitter Ha ns Vermeulen is 
ledenwinst hooguit een bijvangst. “Eerst en vooral moeten we het grote 
publiek boeien. En dus blijven we zoeken naar alter natieven om het spel te 
promoten.” Wat in elk geval niet helpt is het door sommige bondsraadleden 
bepleite kortwieken van de topsport, die juist inve ntief kan worden ingezet 
om het tij te keren. Verschillende sportbonden kijk en dan ook met afgunst 
naar de pr-potentie van de dambond, die in oktober bij het WK met Van 
 
IJzendoorn, Groenendijk en titelverdediger Roel Boo mstra drie potentiële 
winnaars afvaardigt. Het supertrio krijgt gezelscha p van Alexander 
Baljakin, die een straatlengte achter Van IJzendoor n het laatste WK ticket 
bemachtigde. Baljakin deed dat met een score die vo rig jaar nog goed was 
voor de titel. Een hoofdrol zal de 56-jarige Huisse naar in Tallinn niet 
meer spelen. Dat valt ook nog niet te verwachten va n de knap als vierde 
geëindigde Limburger Jitse Slump(17). De twee noord erlingen zochten op Urk 
vergeefs naar hun vorm. Wouter Sipma zag zijn titel aspiraties na zijn winst 
op Auke Scholma gefrustreerd door Van IJzendoorn en  vond de juiste cadans 
niet meer terug, al was hij nog ‘gewoon’ derde gewo rden als hij zijn kans 
tegen Ron Heusdens had benut. De pas 23-jarige Sipm a wil zich op het WK 
ongetwijfeld revancheren. Auke Scholma zal vanaf de  zijlijn moeten 
toekijken. Afgezien van zijn winst op Heusdens, wis t de Bafloër op zijn 
31ste NK geen potten te breken. En dus resteert hem  de schone taak een 
damrubriek te vullen met de gemiste parel tegen Van  IJzendoorn. 
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Nederland kampioenschap 2017. partijfragmenten 
 
We maken een rondje langs de borden daar waar sprak e is van een 
mooie combinatie of een gemiste combinatie, dan wel  een mislukte 
combinatie. 
Ook een paar eindspelen die een andere uitslag hadd en kunnen 
krijgen.  
 
 
   Marino Barkel      uit de 1 e ronde: verkeerd gezien door wit! 

 
Spelverloop na 20…………… 13-19!           
 
21.35-30? 24x35 
22.44-39  35x44 
23.37-31  26x28 (waarom niet 26x46?) 
24.33x11  21x32 
25.38x27  16x07 
26.43-38  44x33    2 
27.38x18  12x23 
Schijfwinst voor zwart! 
     

   Ben Provoost  
 
 
                                                  A nton van Berkel   
uit de 1 e ronde 
 
spelverloop: 19………… 13-19? 
 
Gemist werd hier: 20………………. 17-21 21.26x17 
12x32 21.38x27 16-21 22.27x16 22-27 23.31x33 
24-30 24.35x24 20x47 een gelijke ruil met wel 
een goede stand voor zwart. 
  
 
                                                                            
                                              
                                                            Hein Meijer                                                
  
    Nico Knoops                                  

uit de 1 e ronde 
 
Spelverloop: 
36……………   18- 22? 
37.34-30! 25x34 
38.33-29  24x31 
39.36x20 
 
Winst voor wit! 
 

 
 

Martijn v. IJzendoorn 



-  5 - 
 
Nederlands kampioenschap 2017, partijfragmenten 

 
Nico Knoops 

uit de 4 e ronde:    een lichte combinatie! 
 
46………………… 11-16? 
47.34-30  23x34 
48.33-29  34x23 
49.26-21  17x26 
50.24-20  15x24 
51.30x08 
 
Zwart geeft op! 
 
 

   Ben Provoost 
 
 
                                                Mar tijn v.IJzendoorn     
 
Uit de 4 e ronde 
 
Gespeeld is 29.33-28!  Maar nu in plaats 
daarvan 29. 33-29 19-24? 
30. 37-31 26x28  
31. 38-33 28x30 
32. 42-38 24x42 
33. 35x15 21x32 
34. 48x10 
Op 29.33-29 12-17 volgt 30.37-31 26x28 
31.27-22 18x27 32.29x09 14x03 33.38-33 
28x30 34.35x02                                      Auke Scholma 
Op 33-29 23-28 30.32x23 21x32 31.38x27 19x28        
32.29-24 20x29 33.34x32 + 1 voor wit.                           
 
 
  
 Alexander Baliakin 

Uit de 5 e ronde 
 
Gemiste combinatie.     
Gespeeld werd 22. 17-21?  
Winnend is: 
22……………………16-21 
23.27x07  18-22! 
24.07x20  22x44 
25.49x40  14x45 
      
 
 

     Jitske Slump 
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Nederlands kampioenschap 2017, partijfragmenten 
 
     Nico Knoops  

Uit de 6 e ronde 
 
Spelverloop:  
 
45. 40-35 09-14   50. 17-12 08x17 
46. 28-23 14-20   51. 18-13 07-12 
47. 23-18 20-24   52. 13-09 17-21 
48. 44-39 25-30   53. 39-33 12-17 
49. 21-17 03-08   remise! 
 
Maar wit had dit eindspel wel kunnen 
winnen. Aan u om de winst te vinden. 

    Ron Heusdens 
 
                                                    Waldo Aliar 
uit de 7 e ronde 
 
Dit eindspel werd door zwart 
verloren. 
Vanuit nevenstaande stand is een 
zekere remise te bereiken: 
 
66…………………19-24 
67.30x19 36-41 
68.19-13 06-11 
69.12-08 27-31 
70.48x26 41-36 
Remise! 
                                                  M arino Barkel 
     Hein Meijer 

uit de 7 e ronde 
 
Een blunder van Hein Meijer: 
 
25………………… 14-19?? 
26.43-38  19x30 
27.38-32  27x38 
28.31-27  22x31 
29.33x02  enz. 
 
 
 

    Ben Provoost 
 
Miro Alberto, Martin en Nico Kruijswijk en Herman v an Westerloo 
waren aanwezig bij dit verlies van de enige Noord H ollandse 
deelnemer aan het NK 2017, Hein Meijer.  
Vanwege het feit dat op deze woensdag 12 april een dubbele ronde 
gespeeld zou worden, hadden wij het plan opgevat om  naar Urk af te 
reizen. Prima om de sfeer te proeven en te genieten  van de 
explicatie van Paul Oudshoorn op het demonstratiebo rd.  
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Nederlands kampioenschap 2017, partijfragmenten 
 
     Nico Knoops 

uit de 8 e ronde 
 
Na het gespeelde 23.33-29  dreigt wit met 27-
21x22. Slechts de enige remedie is 23……… 01-
07 
Maar zwart blunderde nu door 23……… 11-17 ? te 
spelen. 
want dan volgt: 
24.27-22 17x28 
25.29-24 30x19 
26.34-29 23x34 
27.32x05 

Dus gaf zwart na 24.27-22  direct op. 
  Alexander Baliakin                                  
                                                Mar tijn v.IJzendoorn    
Een misstap van Anton van Berkel met zijn 
volgende zet 10.34-30?   
10……………  20-25  
11.31-27 25x34 
12.39x30 17-22 
13.28x17 19x39 
14.30x19 14x23 
15.44x33 12-18 
Schijfwinst voor zwart. 
       
                             Anton van Berkel    
     Hein Meijer                       

                                                  
Zwart heeft als laatste zet gespeeld 35…….24-
29 36.33x24 20x29 
Nu slaat wit uit het bijna niets toe: 
 
37.47-41 36x47 
38.27-22 47x40  
39.22x02 44x06 
40.43-39 06x44 
41.40x49 29x40     <<<<<<<< 
42.35x44 
Met verlies voor zwart.  

    Wouter Sipma                                   Jitske Slump                                     
                                                          
Een bijzonder explosieve stand en moeilijk te 
doorgronden. Het vervolg is: 18.27-22 17x28 
19.33x22 24x33 20.39x28 18x27 21.31x22 10-14 
22.26x17 12x21 23.34-30 25x34 24.40x18 21-26 
25.44-39 20-24 26.39-34 08-12? 
Zie diagram op volgende pagina: 
 

                                                                      
Marino Barkel                                                                               
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Nederlands kampioenschap 2017, partijfragmenten 
 
     Jitse Slump 

Uit de 9 e ronde,vervolg vorige pagina 
 
Spelverloop:  
27.45-40  12x23 
28.22-17  11x33 
29.38x18  13x22 
30.34-29  24x33 
31.37-31  26x39 
32.40-34  39x30 
33.35x02 
En zwart verloor het eindspel. 
 

   Marino Barkel 
                                                     Nico Knoops 
uit de 10 e ronde 
 
Een gemiste combinatie met schijfwinst voor 
zwart. Gespeeld werd 19……… 01-06? 
 
Schijfwinst is: 
19……………… 17-21 
20.28x06 26-31 
21.36x27 25-30 
22.34x14 10x37 
23.42x31 21x23 
                                                      
                                                    Hein Meijer     
 Martijn v.IJzendoorn                                                     

uit de 10 e ronde 
 
spelverloop:       gemiste combinatie: 
 
39.42-38 09-13      39.28-22 17x28 
40.20x09 18-22      40.34-29 25x23  
41.09x18 22x42      41.42-38 14x25  
42.18-12 08-13      42.38-33 28x39 
43.12x21 42-47      43.40-34 39x30 
44.21-17 13-18      44.35x02 
Wit geeft op                 Waldo Aliar        
 

     Waldo Aliar  
 
Uit de 11 e ronde>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Gespeeld werd 19………… 22-28 20.33x22 05-10 
Gemiste combinatie: 
19……………  27-32 
20.38x27 23-29 
21.34x23 18x38 
22.43x32 14-20 
23.25x23 22-28 
24.30x19 28x46                   Auke Scholma  
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PAASTOERNOOI AMSTERDAM 2017 
 

De Stichting Damsport Amsterdam organiseerde van do nderdag 13 april 
tot en met maandag 17 april het 37e Amsterdams Paas toernooi. 
Tegelijkertijd werd het Studentenkampioenschap van Nederland 2017 
gehouden   
 
Leopold Sekongo wint Amsterdams Paastoernooi 
Casper Remeijer prolongeert wederom studententitel 
Leopold Sekongo heeft voor de eerste maal in zijn c arrière het 
Amsterdams Paastoernooi gewonnen. Terwijl medekoplo pers Hans Jansen 
en Casper Remeijer zich stukbeten op Krijn ter Braa ke en Guido van 
den Berg, blies Sekongo in de slotronde Andrew Tjon  A Ong van het 
bord. In het sterk bezette veld volstaan zijn 11 pu nten uit 7 
partijen voor een ongedeelde eerste plaats. Casper Remeijer en Hans 
Jansen eindigen beiden op 10 punten, maar dankzij e nkele SB-puntjes 
verschil mag Casper zich de nummer twee noemen. Tev ens pakt Casper 
op overtuigende wijze zijn derde studententitel. Op  eerbiedige 
afstand volgt Ester van Muijen en de derde plek bij  de studenten 
gaat naar Tom Swelsen.  
Eerder in het weekend won Leopold Sekongo ook al he t 
sneldamtoernooi. Twintig deelnemers meldden zich hi ervoor, wat 
betekende dat er liefst19 rondes in hoog tempo afge werkt werden. Dit 
was een kolfje naar de hand van Sekongo, die met 35  punten 
afgetekend winnaar werd. Op zes punten achterstand volgde Michel 
Stempher en één puntje daarachter eindigde de eerst e niet-
paasdammer, Rick Hakvoort.  
 
Eindstand plaats 1 t/m 6 van de 32 deelnemers 
 
Pl  

 
Naam 

 
Rating  Cat.  

    
We 

 
Wi 

 
Re 

 
Ve 

 
Pu 

 
Wp 

 
SB 

1  
 

  Leopold Sekongo   MI  1332   Alg   
    

7  
 
5  

 
1  

 
1  

 
11 

 
57 

 
84 

2  
 

  Casper Remeijer   
 

 1339   Stu   
    

7  
 
3  

 
4  

 
0  

 
10 

 
60 

 
86 

3  
 

  Hans Jansen   GMI  1465   Alg   
    

7  
 
4  

 
2  

 
1  

 
10 

 
60 

 
83 

4     Guido v.d. Berg   
 

 1265   Alg   
    

7  
 
3  

 
3  

 
1  

 
9  

 
59 

 
70 

5  
 

  Krijn ter Braake   MF  1332   Alg   
    

7  
 
2  

 
5  

 
0  

 
9  

 
56 

 
69 

6  
 

  Bas Messemaker   MI  1414   Alg   
    

7  
 
3  

 
3  

 
1  

 
9  

 
54 

 
67 

 
  Rob van Westerloo 

uit de eerste ronde 
 
Laatste zet van wit is 32.34-29?  
Rob slaat toe: 
32……………  26-31 
33.37x26 17-22 
34.28x17 12x21 
35.26x17 08-12 
36.17x19 14x32 
Het is een gelijke ruil, maat wit weet toch 
niet goed hoe om te gaan met de zwarte 
indringer op 32. Daardoor komt zwart eerder op   

     Jan Terpstra     dam en bereikt een overmachts eindspel. 
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Paastoernooi Amsterdam 2017, partijfragmenten 
 
  Rob van Westerloo 

Uit de 2 e ronde 
 
Na de zet 27.21-16  zou b.v. 27. 14-20 
Geen probleem geven. Maar Rob doet zichzelf de 
das om door te combineren met schijvenverlies: 
27……………  12-17 
28.16x07 17-22 
29.28x17 18-22 
30.17x28 24-29 
31.34x23 08-12 
32.07x18 13x44  wit geeft op! 

   Leopold Sekongo  
                                                 Ra djinder Jharap 
Uit de 2 e ronde 
 
Na de zet 14……………14-20 kiest wit voor de 
tempozet 15………… 44-39 en ziet de dan volgende 
combinatiemogelijkheid over het hoofd. 
15…………   20x29 
16.34x23 25-30! 
17.35x24 13-19 
18.23x14 09x29 
19.33x24 22x35  
Met twee schijven winst voor zwart. 
    Nordin Hammadi                                      
    Nordin Hammadi 

uit de 3 e ronde 
Een partij die voor Nordin toch nog in remise 
eindigde, maar waarin hij in de opening een 
vergissing maakt in zijn volgende zet: 
12……………  23-29? 
13.33x24 20x29 
14.44-40 19-23 
15.32-27  en nu zal zwart altijd een schijf 
verliezen. 13-19 en 15-20 kunnen niet wegens 
27-21 en 38-32 en op 14-19 volgt 30-24. Dus 
speelde              Nordin maar 29-34 en de 

schijf op 34  
   John Stins          gaat verloren. 
                                                 Ro ep Bhawanibhiek 
uit de 4 e ronde>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
42.44-39? 04-10 
43.15x04  18-22 
44.04x27  17-21 
45.26x17  12x34 
 
Niet moeilijk, maar altijd weer verrassend!  
 
 
                                                    Tom Swelsen 
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Paastoernooi 2017, partijfragmenten 
 
  Roep Bhawanibhiek       Nordin Hammadi          T om Swelsen 

  Michel Stempher         Jan Terpstra          Her man v.Westerloo 
 
1e diagram: met de volgende zet van wit 36.34-29 23x34 37.40x29  zal 
wit altijd op dam komen. 35-30,27-22 en 28-23 geeft  een dam op veld 
2. Zwart speelde 37………… 07-11, maar toen kwam de dam op veld 3: 
38.29-23 18x29 39.27-21 26x17 40.28-22 17x28 41.32x 03.  
 
2e diagram: Voor Nordin  in  deze stand schijfwinst e n later partij-
winst: 19……… 22-28 20.33X22 23-28 21.32X12 21X43 22.49X38 07X36 
 
3E diagram: Er dreigt de zoveelste aanval op schijf 2 4 en dat moet 
wel even door Herman worden opgelost: 26.41-37 14-19 27.46-41 19x30 
28.27-22! 18x27(op 17x28 volgt dam) 29.29x09 08-13 30.09x18 12x23 
31.36-31 27x36 32.32-27 21x32 33.37x28 17-21 34.26x 17 07-12 35.17x08 
02x24  Uiteindelijk een gelijke ruil dus, maar toch verli est zwart 
dit eindspel. Dat duurt dan nog wel even. In deze 7  om 7 stand 
breekt zwart nog wel door naar de damlijn, maar wel  ten koste van 
een schijf. 
 
 Herman v.Westerloo         Tom Welsen   

in het 1 e diagram wordt 
wit uit zijn lijden 
verlost: 44……… 18-22 
45.29X18 20X38 46.34-
29 25X12 47.27X07 38-
43 48.31-27 43-49 
49.07-01 49X21 50.01-
06 21-49 51.06X28 49-
43 52.28-37 43-39 
53.37-48 39-06 54.48-
43 09-14 55.43-32 13-
19 56.35-30? 06-28  WIT 

    Steven den Hollander     Nordin Hammadi    GEEF T OP. 
 
2e diagram: Een bekende manoeuvre in een dergelijke s tand met een 
aanval op schijf 24 met weinig verdediging, maar we l een combinatie-
mogelijkheid voor wit: 25……… 14-19 26.40-35 19x30 27.35x24 18-22 
28.29x09 20x40 29.27x18 03x14 30.32-27 12x23 31.27- 21 16x27 32.39-34 
40x38 33.43x01 23-28  en nu vergist Nordin zich alsnog door nu 34.01-
18?  te spelen, gevolgd door 34……08-13 met remise.  
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Veteranen strijden om nationale damtitel 
 
Wageningen – Het maximale aantal van 88 veteranen s treed van dinsdag 
18 april t/m zaterdag 22 april 2017 in Wageningen o m het open 
damkampioenschap van Nederland. Voor de dertiende k eer op rij 
fungeert ereklasser WSDV weer als gastheer. 
 
Op deze jaarlijkse reünie van oude bekenden zijn de  deelnemers in 
clubgebouw De Doorbraak (Grintweg 324A) onderverdee ld in de 
leeftijdsklassen 50+, 60+, 70+ en 80+. De totaal-wi nnaar mag zich 
nationaal titelhouder noemen en ontvangst de Geert van Dijk trofee, 
vernoemd naar WSDV’s beroemdste speler, die in 1959  zelfs vice-
wereldkampioen is geweest. Tevens is de veteranen-n ummer één de 
officiële afgevaardigde van de dambond naar het EK veteranen dat 
eind november in Noord-Polen plaats heeft. 
Titelverdediger is de Friese meester Anton Schotanu s. Zijn 
voornaamste belagers zijn Andrew Tjon A Ong, Frank Teer, Elstenaar 
Henk Grotenhuis ten Harkel, Daaf Kasse, Anton Kosio r en WSDV’er Fred 
Ivens, de kampioen van 2015. Dertien spelers zijn a lle dertien keer 
van de partij geweest onder wie WSDV’ers Arie Janss en van Doorn, 
Derk Kleinrensink en Ton Schockman. Janssen van Doo rn neemt tevens 
samen met initiatiefnemer Henk Kleinrensink en webm aster Gerrit 
Roeterdink de organisatie voor  
zijn rekening. 
Het toernooi heeft ook dit jaar een internationaal tintje met 
deelnemers uit Australië, Duitsland, Frankrijk en O ostenrijk. 
Het NK werd dinsdag 18 april om 12.00 uur geopend d oor Han ter Maat, 
de Wageningse wethouder van damzaken. Op woensdag, donderdag en 
vrijdag wordt een dubbele ronde verspeeld (om 9.30 en om 15.00 uur). 
Zaterdag 22 april weerklinkt om 10.30 uur het start sein waarna 
omstreeks 16.00 uur de prijsuitreiking volgt. Per t raditie neemt de 
voorzitter van de KNDB, Hans Vermeulen, dit voor zi jn rekening. Het 
toernooi wordt zoals gebruikelijk afgesloten met ee n stamppotbuffet. 
De wedstrijdleiding was in handen van de ervaren ar biters Jaap Heij, 
Anton Janssen, Jan Lagerweij en Hans Robben. 
 
l  

 
Naam 

 
Rating  Cat.  

    
We 

 
Wi 

 
Re 

 
Ve 

 
Pu 

 
Wp 

 
SB 

1  
 

Henk de Witt   
 

 2131   C   
    

8  
 
6  

 
2  

 
0  

 
14 

 
75 

 
127 

2  
 

Fred Roedolph   
 

 2039   A   
    

8  
 
5  

 
2  

 
1  

 
12 

 
75 

 
107 

3  
 

Daaf Kasse   MF  2117   A   
    

8  
 
5  

 
2  

 
1  

 
12 

 
71 

 
100 

4  
 

Raphaël Zdoroviak   MF  2108   C   
    

8  
 
3  

 
5  

 
0  

 
11 

 
83 

 
111 

5  
 

Andrew Tjon A Ong   MF  2155   A   
    

8  
 
3  

 
5  

 
0  

 
11 

 
81 

 
106 

6  
 

Cock van Wijk   
 

 2104   A   
    

8  
 
3  

 
5  

 
0  

 
11 

 
80 

 
106 

7  
 

Fred Ivens   MF  2215   C   
    

8  
 
3  

 
5  

 
0  

 
11 

 
74 

 
97  

8  
 

Anton Kosior   MF  2201   B   
    

8  
 
4  

 
3  

 
1  

 
11 

 
71 

 
91  

9  
 

Henk Kleinrensink   
 

 2093   C   
    

8  
 
3  

 
5  

 
0  

 
11 

 
70 

 
95  

10 
 

Pieter Wijn   
 

 2082   B   
    

8  
 
4  

 
3  

 
1  

 
11 

 
70 

 
91  

11 
 

Herman v Westerloo   MF  2116   C   
    

8  
 
4  

 
3  

 
1  

 
11 

 
68 

 
84  

 



-  13 - 
 

Open NK Veteranen 2017 
 
Partijfragmenten uit partijen van de deelnemende DD V-ers: Martin 
Kruijswijk, Gerrit van der Werff en Herman van West erloo. 
 
1e ronde 
 
   Leo Steijntjes 

Gerrit heeft een enigszins problematische 
stand opgebouwd, maar zou hier na het ge-
speelde 37……… 08-12  zich nog kunnen redden 
via een combinatie(gespeelde werd 38.43-39?)   
 
In plaats hiervan: 38.38-33 28x48 39.32-28 
23x32 40.37x28 26x46 41.28-23 19x28 42.30x06 
48x30 43.35x24 28-32 44.06-01 03-09 45.24-19 
14x23 46.01x29 
  
 
 

 Gerrit van der Werff 
 
 
   Sijmen Hansen 

Ongetwijfeld heeft Herman 
even gedacht aan neven-
staande eindstand>>>>>>>>>>  
Met winst voor wit. 
 
<<<<<Eindspel van de par-
tij: 
 
57…………   14-20 
58.27-21 17x24 
59.02x30 16-21  
Remise. 

 
 Herman van Westerloo 
                                                  M artin Kruijswijk  
 
 
 
Omdat wit nu 46.37-31 26x37 47.42x31  speelt 
kan zwart aankoersen op remise, want het be-
langrijke verdedigingsschijf op 42 is nu weg 
en schijf 24 kan aan een opmars beginnen.  
Uitslag partij remise! 
 
Veel beter voor wit is hier dan ook 46.36-31 
11-17 47.22x11 16x07 48.27-22 07-11 49.42-38 
en zwart komt in de problemen.                                                         
       Aart Walraven 
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Open NK Veteranen 2017 
 
2e ronde 
 
 Gerrit van der Werff 

 
Deze partij eindigde in remise. Via 
schijfoffer heeft zwart kunnen doorbreken 
naar de damlijn, maar is nu te gretig om dam 
te halen met 42………… 42-48? 
 
Beter en winnend is: 
 
42……………  14-20! 
43.25x23 42-48! 
44.30x19 48x26 
 

  Piet van Eeden 
 
                                                  P iet Rozeboom 
 
  
Wit gaat hier min of meer de mist in met de 
zet 44.28-22?  De volgende combinatie is 
weliswaar niet direct winnend, maar wit zou 
moeten rennen om remise te halen, zij het dat 
dit laatste er ook niet meer van kwam met 
winst van de partij voor zwart: 
 
44…………… 13-19 45.22x13 24-30 46.34x23 08x37  
 
 
 
                                                 Ma rtin Kruijswijk 
 
3e ronde 
 
 Dick den Ouden  

 
De inleiding tot de winst voor wit: 
28-22 dreigt! 
47………………… 08-12A   A: 47……………… 09-14 
48.28-22! 27x18        48.28-22 27x18 
49.23-19  12-17       49.23x03 13-19 
50.19x08  09-13        50.24x13 20-25 
51.08x19  17-22        51.03x20 15x33 
52.29-23               52.13-08 26-31 
                      53.37x26 33-38 
                      54.08-02 38-43 
                      Met een 4 om 2            

Herman van Westerloo 
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Open NK Veteranen 2017 
 
4e ronde 
 
 Gerrit van der Werff    

 
Slechts 1 positioneel minder goede 
voortzetting van zwart nl in deze stand 
waarin 47…………03-08  
wordt gespeeld. De aanval op schijf 24 is nu 
moeilijk verdedigbaar omdat na 48.34-30 
alleen 18-23 gespeeld kan worden en dan volgt 
30-25 met schijfwinst.  
 
Dus i.p.v. 47…………03-08 toch maar 47………… 20-25 
met heel goede kansen voor een ruime remise. 
 

     
    Peter Moraal 
                                                 He rman van 
Westerloo 
    
 
De partij hiernaast werd gewonnen door Herman, 
maar niet nadat wit hier verzuimt een schijf 
winst binnen te halen: 
Gespeeld werd 16.47-42?  
De volgende combinatie geeft schijfwinst: 
16. 27-22 18x27 
17. 32x21 17x37 
18. 25-20 14x34 
19. 40x16  
Schijf op 37 gaat verloren. 
                                                   Jaap van Hierden 
 
 
5e ronde                                              
 
  Leo van der Laan 

Na 34.22-18  doet zwart de tempo zet 
nl. 34………21-26 35.18x07 11x02 ,waarna wit de 
dam neemt via 36.35-30 24x35 37.29-24 20x18 
38.28-23 19x28 39.33x04. 
 
Helemaal ervan uitgaande dat nu 39……08-13 met 
afname dam zou volgen, vervolgde zwart met 
39.14-19?? Kennelijk helemaal in de war 
hiervan overzag wit de winnende zet 40. 04-
22; speelde 40.36-31 ??  en toen werd de dam 
snel afgenomen.  
Twee slapende dammers dus! 

 
  Martin Kruijswijk 
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Open NK Veteranen 2017 
 
5e ronde 
 
 Gerrit van der Werff 

Het werd nog even spannend voor Gerrit, maar 
gelukkig zag hij wel de oplossing. 
 
54.29-23! 28x19 
55.37-32         en nu de oplossing: 
55………………  17-21! 
56.26x28  04-10! 
57.32x21  19-24 
58.30x19  14x43 
 
Met remise als uitslag. 
 

   Harry Vredeveldt 
                            
                                                  T heo Tesselaar 
 
Wit ziet z’n kans schoon om enige afbreuk te 
doen aan de stevige formatie 28-22-27-27-16 
Al gaat dit even ten koste van een schijf, 
maar wel met enge druk op zwarts lange 
vleugel. 
Wel een afwikkeling naar remise: 
 
42.37-31 27x36    47.03-09 29-24 
43.47-42 36x38    48.31-37 24-19 
44.43x23 12-18    49.14x23 20-14 
45.23x21 16x27    50.09x20 25x14 
46.34-29 27-31  
                                                Her man van Westerloo   
 
7e ronde 
 
 Gerrit van der Werff  

 
Hoe dan ook zou Gerrit deze partij winnen en 
dat gebeurde dus ook. Maar enige versnelling 
daarin is ook nooit weg.  
 

• Dus i.p.v. 44………… 23-28 had hier 44. 23-
29 34.34x23 13-18 46.23x12 11-17 47.12x21 
16x47 ook gemogen. 
 
 
 
 

  Teun de Kluijver 
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Open NK Veteranen 2017 
 
7e ronde 
 
    Bert Roest 

 
Eigenlijk mag het niet en in deze stand 
ook riskant, maar het blijft altijd ver-
leidelijk om juist tegen Bert Roest op de 
combinatie te spelen. 46. 43-38 is eigen-
lijk de aangewezen zet om een zekere re-
mise te bereiken. Wit gokte op 46.43-39!?  
En inderdaad 46……… 08-12 volgde en het is 
nu direct remise door 47.27-21 16x29 
48.39-34 23x32 49.34x03 13-19 
 

 Martin Kruijswijk 
                                          
8e ronde                                     Yuri Gei senblas   
 
Zwart staat al een schijf achter en komt 
in aantal schijven wel weer gelijk, maar 
wel ten koste van een dam voor wit. Na 
41……… 04-09 volgde 42.29-24 19x30 43.34-
29 23x34 44.43-38 34x32 45.37x06  
 
Een andere mogelijkheid voor zwart i.p.v. 
41.04-09  is 41…… 04-10 42.15x04 27-31 
43.36x27 22x42 44.04x06 42-47 45.29x18 
47x09 met wel twee schijven achter. 
                                          Herman va n Westerloo  
           Hans van der Laan  

In het eerste dia-
gram zag wit al wel 
aankomen dat hij het 
benauwd zou kunnen 
krijgen, dus koos 
hij voor wat oprui-
ming: 23.35-30 24x35 
24.34-29 23x34  
25.39x30 35x24 
26.33-29 24x33 
27.28x39 17x28  

           Martin Kruijswijk              28.32x25 
 
In het tweede diagram onderneemt zwart een opruimac tie: 
Na 40.43-39!  Volgde: 40…… 19-23 41.28x19 26-31 42.36x18 17-22 
43.18x27 21x25  en wit had vooraf gezien dat 48-43 nu voldoende 
is om evenwicht te bereiken 
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Diemen winnaar Supercup-UPDB 

Verslag en foto’s van Harry de Waard 

Was het vorig jaar OG Utrecht dat af-
getekend beslag wist te leggen op de 
Supercup UPDB, deze keer was het een 
nek-aan- nek race tussen DDV Diemen en 
ADG Amersfoort. Beide teams finishten 
ex aequo met 15 punten waardoor het 
resultaat gerekend vanaf bord 1 uit-
komst moest brengen. En uitgerekend 
Leo Rosendaal, spelend voor DDV maar 
ook lid bij ADG, zorgde ervoor dat de 
cup met de grootste oren mee naar 

Diemen kon worden genomen. Hij won op het eerste bo rd van Herman 
Keereweer terwijl Cees Strooper remiseerde aan hetzelfde bord met 
Arne van Mourik. Al met al was het weer een ouderwe ts g ezellig da-
mavondje in het Nationaal Denksportcentrum dat in f eite de afslu i-
ting van het UPDB damseizoen inluidde.  

De avond begon goed voor ADG. De klok was nog maar nauwelijks in g ang 
gezet of Wim Martin had de eerste punten al op zak.  Een klassieke Haar-
lemmer (onvoorstelbaar!) tegen Fred van Ee ging hie raan vooraf. Kassa! 
Zonde van de avond voor beide spelers.  

Vervolgens duurde het tot een uur of tien alvorens de volgende punten 
werden gescoord. De meest spraakmakende partijzege w as die van Bryan 
Brank op Cock van Wijk die ruim 200 ratingpunten me er heeft. Er kwam 
spannend flankspel op bord, het favoriete spel van de ADG- er. Toch 
speelden beiden niet op zijn sterkst en had de OG-e r het betere van het 
spel. Maar Bryan kon zijn ogen niet geloven want op  de 27e zet blunderde 
Cock waardoor de Amersfoorter een simpele winnende doorbraak nemen. Bry-
an: “Winnen van een van de sterkere dammers van de provincie Utrecht 
geeft een goed en volda an gevoel. Ik ben nog steeds aan het genieten van 
de overwinning.”  

In de partij tussen Gerrit de Bruijn en Henk Zoonen  had Gerrit vanaf de 
meet het initiatief. In het middenspel leidde dit t ot concreet voordeel: 
wit op het centrum en zwart kampte met een achtergebleven schijf. De 
vraag of dat voordeel doorslaggevend was, werd niet  beantwoord, want de 
speler van Austerlitz overzag bij zijn pogingen de stand te vereenvoudi-
gen een combinatie die Gerrit terloops in het spel had gevlochten.  
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Ook ADG-er Paul Everloo kwam tot winst. In zijn par tij tegen DDV-
speler Rob van Westerloo leek het in de opening dam men op lange 
afstand. Er werd in de beginfase veel geruild en er  waren na 16 
zetten aan beide kanten al 7 schijven van het bord ‘geharkt’. De 
vijandelijke schijven stonden op dat  
moment mijlenver van elkaar. Na de (her)opbouwfase duurde het dan 
ook (wederom) 16 zetten alvorens Paul kon toeslaan.  Hij verraste de 
Amsterdammer met een venijnige doorbraakcombinatie die echter veel 
hout kostte: 2 schijven. Waarschijnlijk dat de spel er van DDV met 
het opkomen van zijn rechter randschijf meer spel h ad gekregen dan 
wat hij nu deed. Enkele zetten later kon Paul een e xtra schijfje 
oppeuzelen en was het gedaan.  
Harry de Waard (ADG) had in Hennie van Lambalgen (A usterlitz) een 
taaie verdedigingskunstenaar. Halverwege de partij had hij nog niets 
bereikt en stond alles nog volkomen gelijkwaardig. Pas in de 2e 
helft kreeg Harry enkele aanknopingspunten, maar no g steeds…. geen 
duidelijke winstkansen. De speler van DAWO, die inv iel bij 
Austerlitz, speelde in de eindfase plots wat passie f en kreeg Harry 
licht terreinvoordeel. Het dammeneindspel leek gewo nnen waardoor 
Hennie van verder spelen afzag. Direct daarna toond e Harry echter 
nog de flinterdunne remise die hij op dat moment ha d kunnen nemen.  
Alle overige partijen eindigden in een puntendeling . Arne van Mourik 
(Ons Genoegen) nam tegen Cees Strooper (ADG) vlak n a de opening een 
wilde hak. Het gevolg daarvan was voor de OG-er een  scheve 
schijvenverdeling en een onderontwikkelde lange vle ugel. In het 
vervolg probeerde hij noodgedwongen een beetje half -open klassiek 
maar Cees wist dit te verijdelen. “In het late midd enspel leek ik 
met een verre voorpost concreet voordeel te halen, maar mijn 
tegenstander verdedigde naar behoren. Weliswaar hie ld ik een fractie 
beter spel, maar dit was niet genoeg voor de winst” , aldus Cees.  
DDV-er Ruph Bhawanibhiek had spannend spel met ADG- er Ton 
Bollebakker. Hilversummer Ton bouwde een mooie aanv al op, maar de 
Diemenaar zette daar een scherpe omsingeling tegeno ver. “Mijn aanval 
zag er mooi uit, maar was misschien over ontwikkeld . Ik moest voor 
mijn gevoel pas op de plaats maken”, aldus Ton. Ana lyse moet nog 
uitwijzen of dat klopt. Met nog 6 minuten voor 17 z etten bood de 
ADG-er remise aan in een onduidelijke stelling. Rup h stemde in.  
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Marcel Everloo deelde de punten met Auke Zijlstra, die na 4 zetten 
al de hekstelling in dook, maar wel met nog twee sc hijven op de 
lange lijn. Het duurde lang alvorens er een beetje spanning in de 
partij kwam. Na vele ruilen kreeg Marcel weer aankn opingspunten door 
met combinaties te dreigen en met ontsnapping uit h et hek. De 
Utrechter stond vervolgens een afwikkeling toe en m eende dat dit met 
een gelijk aantal schijven gepaard ging. Hij had ec hter verkeerd 
geteld waardoor de ADG-er plots op klaarlichte dag een schijfje 
voorstond. Auke had het zelf niet eens door. Maar i n het vervolg 
speelde de Marcel te passief en belandden zijn schi jven in een 
blokje midden op het bord. De OG-er – met een schij f minder - zette 
zijn tegenstander klem en koos uiteindelijk voor ee n twee om twee 
met een gezamenlijke doorbraak naar dam. Toen merkt e Auke pas dat 
hij een schijf achter stond! Maar de schijven van d e ADG-er stonden 
zo opgesteld dat al ras een schijf werd teruggewonn en en er 
uiteindelijk remise werd overeengekomen.  
Na een erg rustige opening waarin weinig te halen w as kreeg Evert 
van de Pol (ADG) op de 26ste zet een briljant idee om te ruilen (34-
29- 23x34 - 39x30) en meende dat tegenstander Dick de Boer (OG) er 
met 20-25 niet achter mocht lopen vanwege een verme ende doorbraak. 
Dat was echter helemaal niet het geval en zo stond de Barneveldse 
dammer gewoon een schijfje achter met geen enkele c ompensatie. 
Integendeel, de OG-er had daarnaast nog dijk van ee n stand. “Tussen 
de vele winst- mogelijkheden wist Dick toch een var iant te vinden 
die mij remise gaf. Nadat hij vervolgens remise aan bood heb ik dan 
ook twee handen in de lucht gestoken”, aldus een op geluchte Evert.  

 
Siegfried Parbhoe ten slotte 
remiseerde met Hans Mulder. Een 
gelijk opgaande strijd maar in het 
middenspel kon de ADG-er toch licht 
druk op het centrum zetten. De 
Diemense dammer wist deze “aanval” 
af te slaan maar dat ging wel met 
enkele terugwaartse ruiltjes. Plots 
gingen er belletjes rinkelen bij 
Siegfried die een damzetje zag 
twinkelen met naslag. Het was wel 
even schrikken voor Hans maar toch 

bleek de combinatie niet meer dan  een remise op te  leveren. 
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Supercup, partijfragmenten DDV-ers 
 
     H.Keereweer 

Het is altijd goed om aan het eerste bord een 
winst te realiseren. Bij gelijk eindigen met 
een ander team geeft als eerste de uitslag 
aan bord 1 de doorslag. Dat bleek dus ook 
weer in deze wedstrijd, waarin ADG en DDV met 
15 punten gelijk eindigden. Leo dus op zoek 
naar de winst, maar enige hapering na 18. 43-
38  trad wel op, want zwart neemt hier een in 
deze stand bekende damcombinatie en na afname 
van dam blijft een 10 om 10 stand over en dan 
moet opnieuw gekeken worden naar winstmoge-
lijkheden. Het lukte uiteindelijk Leo op de  

  Leo Rosendaal        38 e zet schijfwinst te boeken en in het ver  
                       volg de Partijwinst. 
Hier de damcombinatie: 18…………… 16-21 19.27x16 26-31 20.37x26 13-19 
21.24x22 12-17 22.29x18 17x46 en nu de damafname: 23.18-12 08x17 
24.38-32 46x40 25.45x34.                     
  
Aan bord 2 speelden Roep Bhawanibhiek en Ton Bolleb aaker vlot rich-
ting  een (salon)remise.  
                                               Herm an van Westerloo 
De basis voor de winst van Herman wordt ge-
legd in deze stand nadat hier 47.27-21  heeft 
gespeeld. Zwart laat nu volgen: 47………… 23-28! 
48.21x14 28x37 49.29-23!20x18 50.30-24 37-41 
51.24-20 15x24 52.14-10 41-47  en vanuit deze 
stand koerst zwart aan op overmacht.    
 
Wit zou meer bereikt hebben met 47.49-43 06-
11 48.43-38 11-17 49.27-21 en een winst voor 
zwart is ver weg. 
 
                                                
                                                  W outer van Beek  
 
Martin aan bord 4 won zijn partij door schijfwinst in het middenspel 
en het rustig uitspelen van het eindspel naar winst . 
 
Nordin Hammadi, voor het eerst in de supercup van d e partij voor DDV 
speelde een zeer regelmatige partij die in remise e indigde. Wel, 
daar valt niemand zich een buil aan. Gewoon goed ge daan! 
 
Ricardo Bona kon toch nog als reservist aan de bak omdat John Eekel-
schot, weliswaar toch gekomen, maar meer ziek dan f it zijn plaats 
graag afstond aan Ricardo. Hoe zijn partij nu preci es verliep is 
niet helemaal duidelijk. Wel dat hij gewonnen heeft , maar het zou 
zelfs op de klok geweest kunnen zijn.  
Aan bord 5 verliest als enige DDV-er Rob van Wester loo tegen de ADG-
er P. van Everloo zijn partij. Een ongedachte combi natie brengt 
zwart de winst. (zie volgende pagina) 
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Supercup, partijfragmenten uit de partijen van DDV- ers 
 
    P.van Everloo 

 
Wit speelde hier 33.43-39?  Een ongedachte 
combinatie naar veld 44 volgt: 33…………19-24  
 
34.30x10 15x04 
35.25x14 04-10 
36.14x05 18-23 
37.05x28 17-21 
38.26x17 11x44   
 
Winst voor zwart. 
 

   Rob van Westerloo 
 
                                                     H.Mulder    
Siegfried behaalde remise, maar er zat toch 
iets meer in, beredeneerd vanuit deze stand: 
Wit speelde nu 38.30-25  
Maar veel beter is 38.29-24 08-13(verpl.) 
39.24-20 15x35 
40.34-30 35x24 
41.33-28 22x33 
42.38x09 18-22 
43.09x27 
met schijfwinst. 
 
                                                                      
                                                  S iegfried Parbhoe 
  Milton Menso                                    

 
Milton boekt via een omweg schijfwinst en 
daarmee partijwinst: Na 30.42-37  volgt: 30……… 
28-33 31.39x28 17-22 32.28x17 12x41 33.36x47 
14-19! 34.43-39 19x30 35.40-35 09-14 36.35x24 
18-23 37.49-43 14-20 38.44-40 20x29. Het 
heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat. 
 
 
 
 
 

     P.Kolkman 
 
Nico Kruijswijk speelde een gedegen partij en verkr eeg vanuit het 
middenspel de betere positie en won toen vrij eenvo udig zijn partij. 
 
Na 12 keer een deelname aan de Supercup nu dan eind elijk de eerste 
plaats bereikt. Wel apart natuurlijk omdat het een provinciaal 
Utrechtse aangelegenheid betreft en DDV nu eenmaal een Noord 
Hollandse club is.  
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Damnieuws/Clubnieuws 
 
MF Roep Bhawanibhiek (Ned.) heeft het toernooi om d e International Cup van 
Lublin  gewonnen. Hij behaalde 16 punten uit 9 partijen en  bleef daarmee 
Leszek Stefanek (Pol.) een wedstrijdpunt voor. Op d e derde plaats eindigde 
Marcin Wocial (Pol) die de beste weerstand van een vijftal spelers, die 13 
punten hadden gescoord. Jan Terpstra (Ned.) behaald e een achtste plaats met 
12 punten, terwijl Bert Begeman (Ned.) met eveneens  12 punten maar mindere 
weerstand op de elfde plaats eindigde. Het toernooi  in Lublin – en meer 
exact in Firleju (Pol.) telde in totaal 98 deelneme rs met naast de drie 
Nederlandse spelers deelname van spelers uit Polen en Tsjechie. 
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--------------------------------------------------- ----------------- 
Damtoernooi Thailand open. 
 
Roep Bhawanibhiek en John Chotoe namen samen met no g zo’n 20 dammers 
uit Nederland deel aan het open damtoernooi in Thai land. Totaal 
kende dit toernooi 44 deelnemers. Roep behaalde met  zijn score van 
10 punten uit de negen te spelen partijen  de 18 e plaats. John 
scoorde 5 uit 9 en eindigde op de 41 e plaats. Voor John dus ook een 
goede leerschool en hij kan alleen nog maar beter w orden. 
Het toernooi werd gewonnen door Macadou NDiaye met 17 punten. 
In de volgende DTT hopen we op dit toernooi, middel s 
partijfragmenten uit de door beide DDV-ers gespeeld e partijen, terug 
te komen. 
--------------------------------------------------- ---------------- 
Zomerdamtoernooien 
 
Van de te houden zomerdamtoernooien gaat onze aanda cht m.n. uit naar 
toernooien waaraan leden van DDV deelnemen. Boboli 10/7-14/7 en 
Heerhugowaard 22/7-29/7 en Dammen op de Dijk, Loosd recht, eind juli 
zullen daar wel weer bijzitten. 
 
Nieuw lid. 
 
We heten een welkom toe aan Arender Adamson. Zijn e erste 
verrichtingen bij ons op het dambord laten al zien dat hij aardig 
doorheeft waar het in een partij om gaat. Siegfried  werd zijn eerste 
echte slachtoffer terwijl bekend is hoe taai Siegfr ied is.  
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I.M. Piet Schuurman 09-11-1932 – 24-3-2017 

door Ad Vreeswijk, voorzitter, DC Loosdrecht. 
 
LOOSDRECHT - Tot grote verslagenheid onder de leden  van damvereni-
ging Loosdrecht is vorige week vrijdag 24 maart het  oudste lid van 
onze vereniging: Piet Schuurman, op 84-jarige leeft ijd in zijn slaap 
overleden. 
Hoewel Piet er de laatste jaren wat zijn gezondheid  betreft in toe-
nemende mate slecht aan toe was, bleef hij er tot z ijn laatste dag 
er in geloven nog weer de damschijven op te kunnen pakken. Vorige 
week vrijdag heb ik nog telefonisch met hem gefilos ofeerd over een 
mogelijkheid met de damvereniging gebruik te maken van een accommo-
datie in de Emtinckhof waar hij zijn laatste jaren sleet. Het heeft 
niet zo mogen zijn. 
 
Piet is korte tijd na zijn huwelijk met een Loosdre chts meisje in 
Loosdrecht gaan dammen, en is de damvereniging zest ig jaar trouw ge-
bleven. Piet heeft in de vereniging bijna elk denkb are functie met 
grote inzet vervuld. Toen twintig jaar geleden gemo pperd werd dat de 
damvereniging te weinig initiatieven had voor activ iteiten afgezien 
van de reguliere damavond, bleek Piet er meteen voo r te porren om 
daadwerkelijk mee te werken aan “Dammen op de Dijk” . Jaren lang 
heeft hij in Loosdrecht en omgeving vele mogelijke sponsoren be-
zocht, en er daar mee gezorgd dat een kleine vereni ging ook nog wel 
iets “groots” voor allerlei kan krijgen. 
 
Piet was niet alleen een behoorlijk goede dammer di e menig topper 
één of meer punten heeft weten af te snoepen, maar hij was ook zeer 
aanwezig bij wedstrijden, maakte met iedereen een p raatje, en was 
nooit om een antwoord verlegen. Piet is altijd in L oosdrecht zeer 
actief geweest niet alleen op sportgebied, zoals da mmen, bowling 
maar ook een trouw lid van de zangvereniging. Hij w as een echte bui-
tenman, die vele jaren naast zijn werk tuintjes hee ft beheerd. 
Als vereniging zullen wij Piet niet alleen als damm er maar ook als  
Mens missen. Moge hij rusten in vrede. 
 

Foto gemaakt tijdens het Vechtstreektoernooi 
van vorig jaar (2016). Toen stond daar het 
volgende onderschrift bij: "Piet Schuurman, de 
enige speler, die alle 47 edities van het 
Vechtstreektoernooi heeft meegespeeld! Een ge-
weldige prestatie. De nu 83 jarige Schuurman 
is al ruim 56 jaar lid van de bond speelt om 
gezondheidsredenen niet zoveel wedstrijden 
meer, maar het Vechtstreektoernooi wil hij 
niet missen. Hij hoopt ook nog een keertje mee 
te maken, dat hij een speldje van de bond gaat 
krijgen,na zo’n lang lidmaatschap!” 
Gelukkig kan ik nu melden dat hij het door hem 
zo fel begeerde speldje heeft gekregen. Een 
mooie en zeer terechte bekroning van zijn rij-
ke damcarrière. Piet Schuurman, echt een dam- 
mer in hart en nieren. We zullen hem missen! 
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DDV 40 jaar geleden 
 
Uit DTT 41 van juni 1977 komen de volgende gegevens : 
 
Opgenomen is een kort overzicht van de opkomst van de leden op de 
clubavonden vanaf seizoen 1970-1971: 
 
1970-1971 76%   1972-1973 80%   1974-1975 75%   197 6-1977 63% 
1971-1972 73%   1973-1974 78%   1975-1976 65% 
 
Ook wel eens aardig is om aan de hand van de ledenl ijst te zien wie 
toen lid waren van onze vereniging. Hierbij tekenen  wij aan dat van 
de 23 leden van toen er voor zover bekend nog vijf in leven zijn, 
waarvan alleen onze huidige voorzitter nog lid is v an DDV. 
 
 1. J.van Amstel     Rode Kruislaan     495   Dieme n     90.31.93 
 2. J.van Amstel jr. Rode Kruislaan     495   Dieme n     90.31.93 
 3. R.O.Baars        Tidorestraat        30-1 Amste rdam  92.29.56  
 4. P.D.Day          Grunder            306   A’dam  Z.O.  
 5. D.van Dijk       Buitenlust          29   Dieme n     99.82.73 
 6. J.M.Duinker      Pythagorasstraat    88B  Amste rdam  35.88.07 
 7. J.Fakkeldij      Egidiusstraat       22   Amste rdam  84.11.43 
 8. J.G.Fakkeldij    P.Emtinckweg        31   Dieme n     92.73.44 
 9. P.J.Johannesen   Beukenhorst        828   Dieme n      
10. P.van Klooster   Reaumustraat        31   Amste rdam    
11. M.Kruijswijk     Pr.Beatrixlaan      44   Dieme n     99.81.04 
12. J.van Loo        C.J.der Kinderenpl. 15   Dieme n     99.16.33  
13. M.Nap            Hakfirt            752   A’dam  Z.O. 98.42.75 
14. F.J.Peijs        Pr.Margrietstraat   29   Dieme n 
15. C.J.A.Rozekrans  Pr.Beatrixlaan      51   Dieme n      
16. T.Starink        Rode Kruislaan     701   Dieme n     90.32.08 
17. C.Stigter        Burg.van Tienenweg  41   Dieme n     93.34.28 
18. C.van Tilburg    Verrijn Stuartweg   71   Dieme n     90.18.53 
19. M.van Tilburg    Onze Woning km     715   Dieme n      
20. H.Veltink        Pr.Beatrixlaan     107   Dieme n     90.22.19 
21. J.J.Vos          Adm.de Ruijterweg  137-3 Amste rdam   
22. W.Wasseur        Overtoom           356-2 Amste rdam  18.35.43 
23. H.J.Zoontjes     Harmonielaan        28   Dieme n     99.22.83 
 
Wat opvalt is dat 40 jaar geleden nog zo’n 2 /3 van  de leden 
woonachtig waren in Diemen. Nu is dat met 25 leden nog maar een 
vierde. 
Ook het feit dat toen meer dan een kwart geen telef oon had. Dat is 
heden niet meer het geval. Iedereen hetzij naar een  mobieltje, dan 
wel naar een vast toestel is telefonisch bereikbaar .  
 
Het bestuur bestond toen uit de volgende leden: 
Voorzitter:         C. van Tilburg 
Secretaris:         F.J. Peijs 
Penningmeester:     W.Wasseur 
Algemeen Adjunct:   H.J.Zoontjes 
Lid(wedstrijdcomm.) M.Kruijswijk    
 
De wedstrijdcommissie bestond uit de leden: M.Kruij swijk, 
wedstrijdsecretaris, J.G.Fakkeldij en J.Vos. 




