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46e JAARGANG NUMMER 4 
 
In dit eerste nummer van het nieuwe seizoen 2017-20 18 een terugblik 
op gehouden toernooien van Vechtstreek en Supercup UPDB sinds onze 
deelname daaraan in 2002. Individuele scores en ein dstanden van 
teams passeren de revue met dank aan onze wedstrijd secretaris Nico 
Kruijswijk. In die zin ook een mooi stuk archiefwer k, dus zijn we er 
zuinig op. 
 
Deze DTT opent met de Zomerdamtoernooien en de deel name, in zoverre 
van toepassing, van DDV-ers. De partijfragmenten di e daarin zijn op-
genomen zijn dan ook ontleend aan partijen die zij speelden. 

 
Een hot item in deze zomer was het aftreden van het  gehele KNDB be-
stuur. In het kort staat hier iets over op pagina 3 . 
 
Allen een goed damseizoen toegewenst. 
 
 

IN DIT NUMMER O.A.   
                                                                                                
Vechtstreektoernooi en Supercup UPDB 
in cijfers en getallen 
 
Uit de zomerdamtoernooien 
 
Uitslagen en standen 
 
Probleemrubriek 46-5 
Probleem Rein Killop-Losekoot 
 
Damnieuws                                       
                                            redacti e                                                  
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13e Thailand open 26/5-4/6 2017 
 
                              

Met 44 deelnemers waaronder twee DDV-ers 
zal het ongetwijfeld een hele happening en 
mooie ervaring zijn geweest.  
Wij beperken ons in de partijfragmenten 
tot de twee deelnemers uit eigen gelederen 
t.w. Roep Bhawanibhiek en John  Chotoe. 
Roep scoorde 10 punten uit de 9 te spelen 
partijen en John Chotoe kwam uit op 5 
punten. 
Winnaar van het toernooi: Macadou                               
NDiaye: Score 9-8-1-0-17 

 
Partijfragmenten   
 
In de eerste ronde kwam Roep met winst op Panithi S eksonwiriya. Het 
werd een walk-over op de lange vleugel van zijn teg enstandster. 
John Chotoe begon ook heel goed aan dit toernooi me t zijn remise 
tegen de stugge damfriezin Iepie Poepjes. Iepie kre eg in het 
eindspel wel enig voordeel, maar niet genoeg om de winst te 
verzilveren. Uit het slot van deze partij onderstaa nd fragment: 
 
    John Chotoe 

Wit heeft in deze stand mogelijk wel iets 
voordeel, maar winnen is nog iets anders. 
John speelde op de juiste wijze naar remise. 
Spelverloop: 
46……………… 18-23        53.35x44 20-24 
47.45-40 15-20        54.32-27 23-29 
48.27-21 08-12        55.27-21 24-30 
49.40-35 …………… A      56.21-16 29-33 
49……………… 12-18        57.48-43 30-34 
50.21x12 18x07        58.17-11 07-12 
51.28-22 24-29        59.11-06 12-18  
52.22-17 29x40        wit haalde direct dam en 

Iepie Poepjes-Koopman  
 
komt daarmee op meerslag te slaan. John plakte met 33-39 waarna 
winst voor wit er niet meer in zit. Maar ook eerst 16-11, 11-07 
spelen geeft geen winst voor wit. 
 
A: een andere speelwijze bij de 49 e zet is de volgende: 49.48-43 20-
25 50.43-39 12-18 51.21x12 18x07 52.28-22 07-11 53. 32-27 24-30 
54.40-35 26-31 55.35x13 31x42 en ook nu komt een re mise dichtbij.    
 
In de tweede ronde verliezen beide DDV-ers. John ma akt na 12 zetten 
een blunder waardoor de tegenstander op dam komt en  John geeft 
direct op. Roep trof de nog jonge slimme speler Nat tawut Upiri, die 
qua rating het wel moet afleggen tegen Roep, maar a l in meer 
partijen bewees een talent te zijn. Zie fragment vo lgende pagina: 
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Thailand open 2017 
 
  Roep Bhawanibhiek 

Met de volgende zet 20.29-24  had zwart 19x30 
enz. kunnen slaan, ondanks dat 33-28 had kun-
nen volgen. Maar het schijfverlies is dan 
tijdelijk. Maar zwart sloeg 20.20x29 21.33x13 
03-08  en nu volgt min of meer onverwacht een 
dam voor wit met 22.38-33! 08x19 23.32-28 
23x32 24.47-41 36x29 25.34x03  ……………Gelukkig 
voor zwart kan de dam met gelijke schijven 
worden afgenomen: 25.22-27 26.03x17 07-11 
27.17-03 11-17 28.03x21 27x16.    
Je zou nu toch denken dat zwart er een aardi-
ge stand aan heeft overgehouden. 

   Nattawut Upiri 
 
Verder verloop: 29.48-42 05-10 30.39-33 10-14 31.44-39 18-22 32.40-
34 14-19 33.43-38 32x43 34.49x38 06-11 35.45-40 15- 20 36.33-29 19-24 
37.29-23 11-17 38.39-33 16-21 39.40-35 20-25 40.33- 29 24x33 41.38x29 
21-27 42.42-38 17-21 en dit offer van twee schijven met wel een 
doorbraak bleek toch te duur, want ook wit loopt vr olijk door naar 
de damlijn. 
 
                Roep Bhawanibhiek 

                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Iepie Poepjes-Koopman 
1e diagram 
Evenals voor John was er ook voor Roep een ontmoeti ng met Iepie 
Poepjes-Koopman als tegenstandster. Ook Roep speeld e remise, maar 
kwam daarmee wel erg goed weg. In het middenspel sp eelt Roep iets te 
roekeloos en komt zowaar een schijf achter. In diag ramstand na 
28.31-26  speelt Roep het enigszins dubieuze 28…………12-17? Waarna 
28.35-30 24x35 30.29-24  20x29 31.34x12  zo gek nog niet is. Roep zal 
gedacht hebben de schijf op 12 wel te kunnen inpikk en, maar dan niet 
zo: 31………13-19 32.33-29 08-13? 33.37-31! 17x08 34.26x17  11x22 
35.27x20 15x23 36.39x28  en zwart komt een schijf achter.  
 
2e diagram 
Deze stand loopt als volgt naar remise: 50.26-21? 09-13 51.28-23 08-
12 52.21-16 30-35 53.50-44 34-39 54.23-19 39x37 55. 19x17 37-41 
56.17-11 41-46 57.11x02 46-28 Remise. Maar winst vanuit diagramstand 
is 50. 33-29 34x23 51.28x19.  
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Thailand open 2017 
 
Voor John Chotoe volgen nu een aantal korte partijt jes, waarin hij 
zelf of de tegenstander al heel vroeg in eenvoudige  combinaties lo-
pen. Daarom kijken we alleen nog even naar zijn voo rlaatste partij. 
John wist deze partij te winnen, maar  al eerder in  de partij was 
schijfwinst voor John al mogelijk.  
 
   John Chotoe 

 
 
Na de zet 17.49-43?  is schijfwinst mogelijk 
door: 17………… 24-29 18.44-40 (verplicht) 29-33 
19.30-25 33x22 
 
 
 
 
 
    
 

    Iqbal Ahmed 
 
Ook bij Roep volgden een aantal chaotische partijen . Twee partijen  
verloor hij en gelukkig ook nog twee winstpartijen.  De chaos is zo 
groot dat je je afvraagt of er wat verkeerds in het  eten heeft geze-
ten of wat ook kan dat er teveel prik in de sinas z at. 
 
--------------------------------------------------- -----------------  
 
KNDB bestuur afgetreden 
 
Op zaterdag 17 juni 2017 is het voltallig bestuur v an de KNDB tij-
dens de vergadering van de bondsraad afgetreden. Vi a een motie van 
wantrouwen waaraan zes van de elf aanwezig bondsraa dsleden hun ak-
koord gaven stelden de KNDB bestuursleden hun porte feuilles beschik-
baar. 
In demissionaire status neemt het bestuur de nog lo pende zaken waar 
en dient de bondsraad op korte termijn te komen tot  kandidaatstel-
ling nieuwe bestuursleden. Het uitgangspunt is dat voor eind augus-
tus nieuwe kandidaten zijn aangemeld.  
 
Zoals wellicht bekend is de bondsraad het hoogste o rgaan van de 
KNDB. Deze raad bestaat uit afgevaardigden namens d e provinciale 
dambonden en rechtstreeks gekozen leden vanuit het ledenbestand van 
de KNDB. Alle leden zitten daar qua besluitvorming zonder last of 
ruggenspraak. De afgevaardigde van de PNHDB is de h eer C. van der 
Berg. Hij is ook bestuurslid van de PNHDB. De afgev aardigde is in 
rapportage verantwoordelijkheid schuldig aan de pro vinciale bond.  
In de extra belegde vergadering van de PNHDB van 26  juli heeft de 
afgevaardigde een verklaring van stemgedrag gegeven , waaruit blijkt 
dat hij gestemd heeft voor aftreden van het KNDB be stuur. Hiermee is 
voldaan aan de eis van verantwoordelijkheid aflegge n aan het bestuur 
van de PNHDB. 
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Uit de diverse damtoernooien 
 

Na deelname in Thailand reist Roep Bhawanibhiek doo r naar Praag. Van 
11 t/m 17 juni staat Golden Praque  op de agenda. Het aantal 
deelnemers is 70. Winnaar van het toernooi: Evgeni Vatutin met de 
score 9-5-4-0-14. Roep eindigde op de 26 e plaats met een score van 9-
2-6-1-10. Bij de twee overwinningen is er in de der de ronde de winst 
op Fidele Nimbi. 
Jammer genoeg staat deze partij niet in de toernooi base. Wel is de 
andere winstpartij van Roep nl. tegen Ton Weenink o pgenomen. Met 
medewerking van Ton Weenink werd het geen moeilijke  winst. In 
bijgaande stand speelde zwart 17………… 12-17! Normaal gesproken is 
deze zet vanwege de overbekende combinatie met de n aam “bomzet” niet 
toegestaan, maar in dit geval is deze zet speelbaar , zij het dat bij 
verder spelen nog moet blijken of de speelbaarheid in aanmerking 
komt om te herroepen.   
 
     Ton Weenink 

Na 17……12-17 volgde: 18. 27-21 16x27 19.32x12  
23x41 20.12x23 19x28.  Nu is het zaak om de 
schijf op 28 van een goede verdediging te 
voorzien. Zover is het niet gekomen, want 
zwart pakt dit direct verkeerd aan: 24.43-38 
12-18?  25.38-33 18-22 26.42-38 09-13? 27.33-
29 24x31 28.36x09  met winst voor wit. 
I.p.v.24………12-18 is eerst 24……… 09-13 
noodzakelijk. Er kan dan volgen: 25.45-40 11-
17 26.36-31 03-08 37.38-32 13-19 38.32x23 
19x28 39.31-27 12-18. Maar kijk je van 
hieruit nog even verder, dan wordt het toch  

   Roep Bhawanibhiek   nog moeilijk voor zwart. 
 
Aan de enige verliespartij voor Roep is echt geen e er te behalen en 
de zes remisepartijen geven geen aanleiding om hier van iets mee te 
nemen, dus gaan we door naar het volgende toernooi nl . Bunschoten 
open  dat van 10 juli t/m 14 juli met 56 deelnemers werd  gehouden. 
Dit keer geen deelname van Roep, maar wel van vier andere DDV 
deelnemers t.w. Arentes Adamson, Guus Gase, Ramon R amkisoen en Rob 
van Westerloo. Ook oud-leden van DDV t.w. Bert Roes t en Soernamin 
Saib waren daar van de partij. Winnaar van dit toer nooi werd 
Aleander Schwartzman  met de score van 7-7-0-0-14. De score van de 
DDVers was: Rob van Westerloo 7-3-3-1-9, Ramon Ramk isoen 7-1-4-2-6, 
Guus Gase 7-1-3-3-5 en Arentes Adamson 7-9-4-3-4 
                                                  A rentes Adamson    
In de eerste ronde treffen DDV clubgenoten 
Guus Gase en Arentes Adamson elkaar. De 
uitslag werd remise, maar niet nadat Arentes 
een schijfwinst liet zitten. 
In nevenstaande stand kwam Guus met 30.31-26?  
Schijfwinst is er nu met de plakker 30……… 24-
30 31.26x08 30x28    
 
                                  Guus Gase>> 
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Uit de damtoernooien 
Vervolg Bunschoten open 

    Guus Gase          Alexander v.d.Mheen         Guus Gase 

 
     Joop Briedé            Guus Gase              Hans loots                
 
1e diagram: Na een verlies voor Guus in de 2 e ronde tegen Paul Sier, 
verliest Guus in de 3 e ronde van Joop Briedé, maar nu laat Guus een 
schijfwinst zitten in nevenstaande stand. Hij speel de 22…….09-13 
maar zag daarmee 22. 26-31 over het hoofd. De schij fwinst voor zwart 
is ook niet direct door wit terug te pakken. 
 
2e diagram: Hier is Guus net even te gretig om schijf winst binnen te 
halen. 34.23-19?  Zwart wint nu via 34……… 17-21 35.19x30 23-28 
36.33x22 21-27 37.22x31 26x48. Eerst dus 34.42-37 spelen en daarna 
23-19. 
     
3e diagram : Na 41………14-20 42.27-22! 20x29 43.39-33 16-21 ? Waarom niet 
12-17? 44.33x24 11-17 ? Waarom niet 12-18? 
 
   Arentes Adamson  

De partij tegen Ton v.d.Ploeg eindigde in re-
mise. In de opening is er de mogelijkheid 
voor zwart om tot schijfwinst te komen. Ge-
speeld werd 10………… 01-07? 
Schijfwinst is: 10………26-31 11.37x17 11x31 
12.36x27 16-21 13.27x16 18-22 14.28x17 23-28 
15.34x23 19x46 16.38-32 46x11 17.16x07 01x12.  
 
                            Klaas Mondria  
 
 
 

   Ton v.d.Ploeg 
 
Een eindspel. Vaak lastig, al valt het hier 
mee. Niet te snel offeren, want een overmacht 
ligt altijd op de loer. Na het gespeelde 
46.28-23 29x38  werd dit ook realiteit en ver-
loor wit. 46.39-33 29x38 47.42x33 is voldoen-
de om rustig naar remise af te wikkelen.               
                                                 Ar entes Adamson 
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Uit de damtoernooien 
Vervolg Bunschoten open 

 Hans Loots              
 
Met enig geluk komt Ramon in deze partij toch 
nog uit op een puntendeling. De remise komt als 
volgt tot stand: 40.36-31?A 17-22 41.28x17 
21x12 42.33-28 12-17 43.40-34 17-21?B 44.38-33 
24-30 45.35x24 19x39 46.28x10 39x28 en remise 
overeengekomen. 
A. De zet 40.36-31  is niet goed. De enig andere 
speelbare zet 40.40-34 is geboden, al blijft 
zwart voordeel houden. 40……… 17-22 41.28x17 
21x12 42.33-28 23-29 43.34x23 18x29 44.38-33 
29x38 45.32x43 12-17 46.43-39 13-18  47.39-34  

   Ramon Ramkisoen   17-21 48.37-32 26-31 49.25-20 31x33 50.20x38. 
 
Dat de remise voor wit nog in zicht komt zit’m in d e foutzet B: 43  
17-21.  Hier zou zwart groot voordeel hebben gekregen met 43………17-22 
44.28x17 24-30 45.35x24 19x39 
                                                  R amon Ramkisoen 
 
De partij tegen Jaap Langerak eindigt in re-
mise 
Met 46. 44-39? 03-08 47.39-34 08-13 48.42-37 
13-18 49.30-25 18-22 50.33-29 36-41 51.29x27 
41x21 52.34-29?  En na nog een paar zetten 
wordt remise overeengekomen. 
i.p.v. 46.44-39  komt wit met 46.42-37 direct 
gewonnen te staan omdat dan 47.03-08 en 03-09 
niet speelbaar zijn vanwege 48.47-41 en 
49.30-24.Op 47.06-11 volgt 48.37-32 11-17 of 
11-16 49.32-27. 
         Jaap Langerak   
Na eerst drie remises w.o. die tegen Krijn  
ter Braake in de eerste ronde, komt in de 4 e ronde de eerste winst 
voor Rob van Westerloo. Wel en winst met enige voor spoed, want bij 
goed tegenspel door Frits Stuger zou remise ook de uitslag hebben 
kunnen zijn.                                                       
     Frits Stuger 

 
Met het spelverloop 53………… 11-16? 54.23-19!  komt 
de winst voor Rob binnen. 
 
Remise is b.v. 53………… 20-24 (op 21-16 of 22-18 
volgt 14-19) 
54.33-28 30-34 55.22-18 34-39 
 
 
 
 

  Rob van Westerloo 
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Uit de damtoernooien 
Vervolg Bunschoten open 

   
  Bert Roest   

 
Tegen oud DDV-clubgenoot Bert Roest ging het 
Rob makkelijk af. In deze korte partij tuinde 
Bert in een min of meer eenvoudige damcombi-
natie en gaf direct op. 
 
Gespeelde werd 29…………13-18? 
30.23-19 14x23  
31.37-31 26x46 
32.38-32 46x28 
33.33x04   
 

 Rob van Westerloo 
 
                  Anne Wouda 

Een remise als een dub-
beltje op z’n kant. 
Eerst komt de foutieve 
zet van Rob 45.26-21?  
45………11-16? volgt. 
Zwart had hier schijf-
winst binnen kunnen 
halen met 45……29-34 
46.30x39 23-28 47. 
32x23 (op 22x33 volgt 
12-17 en 13-18 met dam) 
19x26 +1 voor zwart. 

               Rob van Westerloo 
 
In het tweede diagram de stand van enige zetten lat er, waar wit 
schijfwinst boekt met 48.32-28  met daarna een remise overeenkomst. 
I.p.v. 48.32-28  kan ook 48.30-25 33-39 (verplicht) 49.44x33 19-24 
eveneens schijfwinst voor wit. 50.21-17 23-29 51.42 -37 29x38 
52.32x43 14-19 53.27-21 18x27 54.21x32 13-18 55.32- 28 09-14 56.28-22 
18x26 57.17-12.  
 
Het volgende toernooi is een nieuwe loot aan de sta m van zomertoer-

nooien: Rotterdam open  van 16/7 t/m 22/7. Aan dit toernooi de 
deelname van Roep Bhawanibhiek. Het toernooi kende 76 deelnemers en 
winnaar werd Martijn IJzendoorn met de score van 9- 5-4-0-14. Roep 
eindigde op de 27 e plaats met de score van 9-2-6-1-10.  
(zie verder volgende pagina) 
 

Het slot van Rotterdam open is het begin van Heerhugowaard open  
van 22/7 t/m 29/7. Dit toernooi werd in afgeslankte  vorm gehouden 
met een deelname van 54 spelers. In deze editie dit  keer geen DDV 
leden als deelnemers. 
Winnaar werd Alexander Schwarzman met de score 9-6- 3-0-15 
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Uit de damtoernooien 
Vervolg Rotterdam open 

    
Na vier remises voor Roep komt in de 5 e ronde de eerste winstpartij, 
maar wel een winst met wat vraagtekens.  
 
   Piet Rozenboom  

In nevenstaande stand staat wit er niet echt 
goed voor. Er is maar één echte remisekans na  
47.33-28 26-31 48.28-23 18x29 49.34x23 31x22 
50.23-18 13-19 51.18x27 25-30 52.32-28 30-34 
53.40x29 24x31 54.36x27. 
Wit speelde echter: 47.27-21? 16x29 48.34x12 
24-30? Deze laatste zet van zwart luidde de 
winst in voor wit. Zwart heeft het niet gezien, 
maar i.p.v. 48……. 24-30  had hij kunnen winnen 
met 48…… 
13-18 49.12x23 24-29 50.23x34 20-24. 

 Roep Bhawanibhiek    
                                                   Martin de Jong 
 
De mogelijkheid voor een winst voor Roep kwam 
al vroeg in de partij aan de orde nl. na de 
zet 25…………… 18-22? 26.27x18 13x22 en met deze 
ontstane gatenkaas wist Roep wel raad: 
 
27.26-21 17x26 28.37-31 26x37 29.38-32 37x28 
30.39-33 28x30 31.35x11. 
 
 
 
 
                                Roep Bhawnibhiek 
 

Gelijktijdig met Heerhugowaard open werd ook Nijmegen open  ge-
speeld van 23/7 t/m 29/7. 92 deelnemers met als win naar Jan Groenen-
dijk met de score 10-6-4-0-16 
 
Op 29 juli was voor de 18 e keer DAMMEN OP DE DIJK in Loosdrecht aan 
de orde. Toernooiwinnaar werd Harry de Waard. Rob v an Westerloo ein-
digde op de eerste plaats in hoofdklassegroep B. An dere DDV deelne-
mers waren in de 1 e klasse Frits Stoelwinder met in de voorronde een 
eerste plaats in groep B; Arentes Adamson en Ramon Ramkisoen, beide 
in groep C en in de 2 e klasse Guus Gase met een eerste plaats in de 
voorrondes in groep B. 
 

Brunssum open vond plaats van 4/8 t/m 12/8 met 105 deelnemers. 
1.  Christian Niami     9-5-4-0-14 
2.  Hein Meijer         9-5-4-9-14 
3.  Thomy Lucien Mbongo 9-6-2-1-14 

 

MTB open Hoogeveen 14/8-19/8 110 deelnemers 
Winnaar: Auke Scholma     8-4-4-0-12 
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46-5 probleemrubriek 

 
   G.W.Zonneveld            M.Douwes                C.K.Kaan 

 
  J.H.H.Scheijen           G.Kerkdijk             A .v.d.Elzen 

 
Zes eenvoudig op te lossen problemen. Bij voorkeur vanaf papier.  
 
Oplossingen problemen 46-5 uit DTT 246 
St.W.Duursma: 27-21(17x26)28x17(12x21)30-24(19x30)3 4x25(23x43)44-39     
              (43x34)33-29(34x23)32-27(21x32)37x10( 26x46)25x01 
              (05x14)01x05. 
Nico Keessen: 32-28(23x32)37x28(26x46)44-40(46x19)4 7-41(19x46)43-39 
              (34x43)25x01(45x34)48x19(46x14)42-37( 14x46)17-11 
              (16x07)01x05. 
C.v.d.Kuilen: 32-27(21x43)48x39(23x32)37x28(26x46)2 2-17(46x23)39- 33                                      
              (29x38)49-43(38x40)45x01(23-46)17-11( 16x07)01x05. 
 
Oplossing probleem Rein Killop-Losekoot uit DTT 246  
1.29-24 19x30 2.33-29 22x35 3.29-23 30x39 4.47-41 3 6x47 5.16-11 
47x18 
6.11x02 27x38 7.26x08 03x12 8.25-20 15x24 9.02x05 3 5-40 10.05-28 40-
45 11.28-50  
--------------------------------------------------- ----------------- 

een nieuw probleem van Rein Killop-Losekoot. 
 
Het is niet erg moeilijk om op te lossen. 
Zwart staat op slag, dus even zoeken naar de 
juiste tempo zet. 
 
 
Wit speelt en wint! 
    
 




































