GELDERS DAMNIEUWS
48e JAARGANG – NR. 4

1

2008

oktober
PERIODIEKE UITGAVE VAN DE GELDERSE DAMBOND

Alle deelnemers en begeleiders van het EK jeugd

GDN 48-4

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave............................................................................................................... 2
Sluitingsdatum Kopij....................................................................................................... 2
WK Dames ..................................................................................................................... 3
WK Aspiranten ............................................................................................................... 3
Wereldrecord Blindsimultaan.......................................................................................... 4
Wereldrecord Kloksimultaan........................................................................................... 4
EK Jeugd........................................................................................................................ 4
EK Algemeen ................................................................................................................. 5
NK Sneldammen ............................................................................................................ 6
Open NK clubteams ....................................................................................................... 6
Zomertoernooien ............................................................................................................ 7
Nationale Competitie ...................................................................................................... 9
KNDB Beker ................................................................................................................. 10
NK Junioren.................................................................................................................. 10
NK Aspiranten .............................................................................................................. 11
NK Meisjes ................................................................................................................... 11
NK Welpen Algemeen en Meisjes ................................................................................ 12
Kijkjes in de Gelderse Damwereld................................................................................ 13
Jan van der Zwan Cup ................................................................................................. 15
Notulen Voorjaarsvergadering GDB ............................................................................. 15
Bondsraadsvergadering ............................................................................................... 20
Bestuursmededeling..................................................................................................... 21
Adres- en Bestuurswijzigingen ..................................................................................... 21
Belangrijke Adressen ................................................................................................... 22
Colofon......................................................................................................................... 24
Damprobleem............................................................................................................... 24

Sluitingsdatum
Sluitingsdatum
KopijKopij
Kopij voor het volgende nummer van het Gelders
Damnieuws, dat begin december 2008 uitkomt, kan tot
uiterlijk 8 november (bij voorkeur per email) aangeleverd
worden bij Eric Sanders (eric@damcombinatienijmegen.nl).
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WK Dames
Eric Sanders
De twee sterkste damsters van de wereld zijn al enige tijd de Russische Tamara
Tansykkuzhina en Darya Tkachenko uit de Oekraine. Eerstgenoemde onttroonde vorig
jaar laatstgenoemde als wereldkampioene in het WK toernooi. Tkachenko had echter
het recht om Tansykkuzhina uit te dagen en te proberen de titel te heroveren. Dat
geschiedde halverwege juni. Er werd gespeeld over drie sets van elk vier partijen. De
eerste set werd gespeeld in Dniprodzerzjynsk in de Oekraine en de laatste twee in Ufa
te Rusland. Bij 4-4 zou er worden gebarrageerd om setwinst. Dat was in de eerste set
meteen nodig. Na vier remises trok Tkachenko de set naar zich toe door twee
sneldamwinsten. De tweede set won de uitdaagster door de tweede partij op haar
naam te schrijven. Daarmee mocht ze zichzelf weer de beste van de wereld noemen.
Zonder dat er nog veel op het spel stond werd de derde set ook nog gespeeld. Ook die
ging naar de kersverse kampioene door winst in de eerste partij van de set.
Wie het Russisch machtig is kan informatie over deze tweekamp vinden op
www.fmsr.ru/2008/wcw08.htm

WK Aspiranten
Eric Sanders
Aansluitend op de tweekamp om het wereldkampioenschap bij de dames in Ufa,
streden 20 aspiranten om hun wereldtitel. Zij speelden negen ronden Zwitsers.
Namens Nederland namen deel Roel Boomstra, Michel Stempher en Thijs van de
Broek. Drie spelers waren duidelijk de besten met 14 punten, vier punten meer dan
een achtervolgend groepje van acht. De drie waren de Russen Nikolaj Nikanorov en
Aynur Shaybakov en onze eigen Roel Boomstra. Ook op alle verdere sorteringscriteria
waren zij gelijk geeindigd. Het reglement voorzag niet in een verdere onderscheiding.
Er werd toen ter plekke besloten om een barrage te houden, die werd gewonnen door
Nikanorov, voor Boomstra. Later werd de barrage ongeldig verklaard, omdat deze niet
gereglementeerd was. Een paar maand later echter, werd de barrage door het FMJDbestuur alsnog als bepalend voor de eindstand verklaard. Of dit definitief zal zijn, is nu
nog niet bekend.
Het Engelstalige deel van de website staat op fmsr.ru/2008/wcc08eng.htm

Op zoek naar oude nummers van het Gelders Damnieuws?
Het secretariaat beschikt over oude nummers, die besteld kunnen
worden voor anderhalve euro (inclusief verzendkosten) per stuk.
Mail, bel of schrijf uw bestelling naar het secretariaat (zie colofon).
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Wereldrecord Blindsimultaan
Anton Janssen
Op 4 juli begon grootmeester Prosman (35) in Delft aan zijn poging het wereldrecord
blindsimultaan scherper te stellen. Ton Sijbrands had dat vorig jaar op 25
tegenstanders gezet. De oud Nederlandse kampioen uit Delft ontmoette 27
tegenspelers en bekroonde een dag later, na ongeveer 22 uur en 15 minuten, zijn
aanval. Zijn score kwam op ruim 70%. Op de deelnemerslijst stond één Gelderse
dammer: Niek Smeitink van DUO. De jeugdige Doetinchemmer verloor van de
blindspeler.

Wereldrecord Kloksimultaan
Anton Janssen
Grootmeester Jeroen van den Akker (27) uit Amsterdam, nog steeds lid van Denk en
Zet in Culemborg, beroofde wereldkampioen Alexander Schwarzman op 13 juli 2008 in
Den Haag van zijn wereldrecord kloksimultaan. Dat stond op 25 partijen. Jeroen bracht
het op 30 partijen en scoorde met 15 keer winst en 15 remises precies 75%, ruim
voldoende voor de FMJD norm. Het was voor deelnemers en toeschouwers een mooie
damhappening die veel spanning bracht. De aanvaller (Jeroen) moest diep gaan om
het record te breken. De uitslag was lang onzeker. In de beslissende fase, na bijna 5½
uur spelen, sloeg de balans door: Jeroen kon na zijn dertigste partij opgelucht de
felicitaties van onder andere Schwarzman incasseren.
Jeroen van den Akker trof bij deze kloksimultaan enkele tegenspelers met een
Gelderse achtergrond aan de borden. Hij won van Ad Bronk, Bram Verhoef en Ebbo de
Jong (allen Denk en Zet Culemborg) en deelde de punten met Anton Janssen, Jan
Jacobs (Damcombinatie Nijmegen) en Daan van Os (ook Denk en Zet).

EK Jeugd
Eric Sanders
De beste Europese jongens en meisjes uit alle leeftijdscategorieen meldden zich van 1
tot 7 augustus in het Poolse Szczecin om te strijden om het Europees kampioenschap.
De Nederlandse delegatie had tradititegetrouw een goede bezetting in elke categorie,
waarvan een aantal tot kanshebbers voor een titel gerekend konden worden gerekend.
Van de 23 oranjespelers vielen er drie in de prijzen; Roel Boomstra maakte zijn
favorietenrol waar en werd kampioen bij de aspiranten jongens terwijl Heike Verheul
derde werd bij de aspriranten meisjes. Jan Groenendijk uit Wageningen schreef het
kampioenschap bij de welpen jongens op zijn naam. De overige Gelderse resultaten
waren als volgt. Tessa Aleven uit Huissen werd 18e bij de welpen meisjes en haar
zusje Lotte viel bij de pupillen meisjes net buiten de prijzen met een vierde plek.
Nederlands pupillen-kampioen Arwin Lammers uit Lunteren kwam op Europees niveau
nog net even te kort en moest tevreden zijn met de 14 stek. De Wageningse Ester van
Muijen werd 13e bij de aspiranten meisjes en Thijs Gerritsen tenslotte eindigde als
zevende bij de junioren jongens.
Alles over het toernooi vindt u op www.mme2008.warcaby.pl/eng
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EK Algemeen
Erik van de Weerdhof
Van 20 tot en met 27 augustus werd in
Tallinn
(Estland)
het
Europees
Kampioenschap gespeeld. Dit toernooi
kent tegenwoordig een open inschrijving,
zodat ook gewone dammers kunnen
proberen zich te meten met de toppers.
Er werden negen rondes gespeeld
volgens het Zwitsers systeem op rating.
Bij dit systeem wordt de ranglijst niet
opgemaakt
op
basis
van
weerstandspunten, maar op basis van de
gemiddelde tegenstanderrating.

R. Vipulis – A. Schwarzman 0-2

Bij de heren waren er 66 deelnemers.
Guntis Valneris uit Letland, in de
De wereldkampioen trok in deze
bondscompetitie uitkomend voor DV VBI
partij na 32.40-34? aan het langste
uit Huissen, werd na zestien jaar weer
eind, maar niet nadat wit het
Europees kampioen. Hij startte stroef
winnende 32.33-29! 24x44 33.30-24
maar had een sterke eindsprint, zodat hij
19x30 34.35x24 44x35 35.24-19!
met 4 overwinningen en 5 remises
had gemist.
Alexander Georgiev en Edvard Boezjinski
een punt voorbleef. Hoogstgeklasseerde
Nederlander was Kees Thijssen die met 11 punten een zevende plaats behaalde. Bij
hem zal echter de teleurstelling over zijn gemiste kansen hebben overheerst. Ook de
Nederlanders Alexander Baljakin en Martin
Dolfing eindigden in de top tien. Nederlands
K. Thijssen – A. Georgiev 0-2
kampioen Ron Heusdens stelde teleur en
eindigde na een nederlaag in de laatste
ronde zelfs als 33e.

Met 28.35-30? 24x35 29.33-29
dacht de witspeler het zwarte
centrum op te blazen, maar hij
kwam van een koude kermis thuis:
29... 26-31! En direct opgegeven.

Naast Valneris en Baljakin deden er nog
meer GDB-leden mee. Rik Keurentjes
speelde een sterk toernooi en bleef,
ondanks het feit dat hij maar liefst vijf
grootmeesters
trof,
ongeslagen.
Hij
behaalde een MI-norm. Ook Pim Meurs
speelde een goed toernooi, maar viel door
een nederlaag in de voorlaatste ronde wat
terug. Björn Winkel zal ook erg tevreden
zijn geweest over zijn toernooi en behaalde
een MF-norm door zijn gemiddelde te halen
tegen een serie hoger aangeslagen
tegenstanders. Ook Erik van de Weerdhof
slaagde erin om zijn gemiddelde te halen.
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Bij de vrouwen waren er 48 deelnemers. Hier eindigden maar liefst zes speelsters op
12 punten. Van hen had Tamara Tansykkuzhina de hoogste tegenstanderrating, zodat
zij zich kampioene mocht noemen. Nina Hoekman was één van de andere dames die
op 12 punten eindigden. Gezien de tegenstanders die zij had gehad werd ze
uiteindelijk als vijfde geklasseerd. Brenda van Voorthuizen kwam na een sterke
eindsprint op 8 punten uit.
Kijk ook op de website www.kabeliit.ee/index.php/Euroopa_meistrivõistlused_2008

NK Sneldammen
Anton Janssen
Dit NK werd op 14 juni in Utrecht gehouden. De berichtgeving hierover moet summier
zijn. De nieuwsvoorziening vanuit de organisatie was zeer beperkt en bijzonder laat.
Uiteindelijk kon ik na vele omzwervingen de volgende info van de KNDB site plukken.
Anton van Berkel werd Nederlands kampioen in Categorie A. De resultaten van de in
Gelderland wonende of spelende deelnemers: 4e Sven Winkel Arnhem, 6e Jochem
Zweerink DUO, 7e Bennie Provoost BDC Beusichem, 8e Jeroen van den Akker Denk
en Zet.
Cor Langeveld van WSDV haalde ongeslagen de titel in categorie B waarin Henk
Timmer van PDC 4e en Gerold Kosman 6e werden.
Henk Brouwer van DCE Ederveen werd gedeeld 4e in categorie C.
Ingrid de Kok van BDV en WSDV werd uitstekend 2e bij de vrouwen.
Pieter Steijlen van Denk en Zet was 3e bij de junioren, Thijs Gerritsen van DC Lent 4e
en Niek Smeitink van DUO 8e.
Harmjan Lammers van DES eindigde als 7e bij de aspiranten.
Jannes Kromhout van WSDV werd 2e bij de pupillen, Arwin Lammers van DES 3e en
Tim Vermeulen van DEZ Laren 5e.
Tot slot mooie Gelderse successen bij de welpen: Jan Groenendijk van WSDV
kampioen, Melanie Voskuil van DES 3e, Damyan van Sommeren van DV VBI 7e en
Robert-Jan van de Kieft van BDSV 8e.
De resultaten in de overige finalegroepen zijn niet bekend.

Open NK clubteams
Anton Janssen
Witte van Moort in Westerhaar organiseerde dit Open NK voor de 3e keer op zaterdag
30 augustus 2008. Er waren verschillende Gelderse deelnemers én de Open titel ging
naar een Gelders team. VBI Huissen pakte die titel met 18 punten uit 10 wedstrijden
dankzij de inbreng van Alexander Baljakin (17), Geert van Aalten (16), Gérard Jansen
(16) en Jasper Lemmen (16). BDC Beusichem was met 16 punten een opmerkelijke
2e. Voor BDC speelden Jean-Marc Ndjofang (17), Pim Meurs (16 punten), Jeroen van
den Akker (16) en Bennie Provoost (15).
De noteringen van de overige Gelderse deelnemers: 4. DUO 1 14 punten, 12. DC
Harderwijk 9, 13. DC Lent 7, 14. WSDV 6 en 16. DUO 2 1.
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Zomertoernooien
Eric Sanders
Voor het vierde achtereenvolgende jaar werd in het Thaise Jomtien een damtoernooi
(www.ericsdamsite.com/Thailand_Open_2008.html) georganiseerd. Er waren 40
deelnemers, waaronder 6 dames uit India, niet gezegend met al te veel damkunde en
verder wereldkampioen Alexander Schwarzman, Nederlands kampioen Ron Heusdens
en internationaal grootmeester Jean-Marc Ndjofang. Deze laatste wist het toernooi na
9 ronden Zwitsers zeer overtuigend op zijn naam te schrijven met 16 punten. Dat deed
hij onder andere door een overwinning op de wereldkampioen, die derde werd met 12
punten. Tweede werd Michiel Kroesbergen met een punt meer. Evert van der Pol en
Eep van Maanen eindigden als degelijke GDB-ers in de middenmoot.
Het
deelnemersveld
van
het
toernooi
in
Praag
(www.damweb.cz/gprague/2008/gp2008.html)
bevatte
halverwege
juni
geen
grootmeesters, maar was wel sterk bezet. Arjen de Mooij, komend seizoen uitkomend
voor DC Lent, leverde een unieke prestratie door in het zevenrondige toernooi geen
punt af te staan. Hij bleef daarmee Theo Dijkstra (10 punten) en Mark Deurloo (9) ruim
voor.
Den Haag
Den Haag
A. Getmanski – D. van Schaik jr. 2-0
H. Clasquin – W. Ludwig 0-2

De zwartspeler dacht te profiteren
van 36.28-22? met de combinatie
36... 8-12? 37.22x4 12-18 38.4x22
23-28 39.32x23 19x48. Nu levert
40.38-32? 48x31 41.27x36 21-27!
een goede stand op voor zwart. Zijn
opponent
had
echter
verder
gekeken en de inleidende zet 28-22
bleek een lokzet: 40.47-41! 21x43
41.22-36 48x31 42.36x49 en wit
won.

Na
30.34-30?
volgde
grote
opruiming via 30… 24-29! 31.33x22
20-25 32.28x19 17x37 33.42x31
25x21!

Het
damfestival
in
Delft
(www.duwodamfestival.nl) stond dit jaar
voornamelijk in het teken van de
wereldrecordpoging blindsimultaandammen
van Erno Prosman (zie elders in dit blad).
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Er werden begin juli echter ook de gebruikelijke toernooitjes gespeeld, waarbij het open
toernooi het voornaamste is. Vanwege de blindsimultaan was het open toernooi een
paar dagen ingekort en om toch voldoende ronden te kunnen spelen was er een
rapidtoernooi van gemaakt (20 minuten per persoon per partij plus 5 seconden per
zet). Er werden in vier dagen 13 ronden gespeeld en het toernooi werd met 22,5
punten (er wordt met een alternatieve telling gewerkt) gewonnen door oudwereldkampioen Alexander Georgiev. Naamgenoot en huidig wereldkampioen
Alexander Schwarzman werd op twee punten tweede, een half punt voor Jean-Marc
Ndjofang. Wouter Ludwig was de beste Gelderlander op plek 8.
Tegelijk met het toernooi in Delft vond in Tallinn een rondtoernooi
(www.kabeliit.ee/index.php/Tallinn_2008) plaats met vier Esten en zes internationaal
grootmeesters, waaronder namens Nederland Kees Thijssen en Hein Meijer. De voor
DVVBI Huissen uitkomende Guntis Valneris scheef het toernooi op zijn naam met 13
punten. Op 1 punt volgde Anatoli Gantwarg. Hein Meijer eindigde op de gedeeld derde
plek.
The Hague Open (www.damweb.nl/tho) was halverwege juli toe aan zijn dertiende
editie. Het dit jaar als open NK dienstdoende toernooi werd gewonnen door
wereldkampioen Schwarzman. Hij bleef na negen ronden twee punten voor op een
peletonnetje van zes 13-punters. Daarvan had Valneris tegenstanders met de hoogste
rating ontmoet, waardoor hij als tweede
eindigde. Hans Jansen werd derde.
Nijmegen
R. Keurentjes - M. van Bronswijk 1-1
Brunssum
M. Monteba – S. Wijker 0-2

De witspeler vond na de wedstrijd
de zeer verrassende dam op bezet
veld: 19.27-22! 18x27 20.36-31
27x36 21.28-22 17x28 22.39-33
28x30 23.37-31 36x27 24.32-28
23x32 25.43-39 32x34 26.40x7 2x11
27.35x2!
Gespeeld werd echter 19.39-33 en
de partij eindigde uiteindelijk in
remise.
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verliezende
23.37-31?
26x28
24.33x11 21x32 25. 38x27 want nu
volgde
immers
25...
12-17!
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Direct na Den Haag vindt Nijmegen
(www.nijmegenopen.nl) plaats. De Jan
Massinkhal was weer goed gevuld met
140 deelnemers, mede dankzij een tien
man en vrouw sterke delegatie uit
Jakoetsk. Ondanks de aanwezigheid van
tien GMI's, wist (nog) niet-grootmeester
Martin Dolfing het toernooi naar zijn
hand te zetten. Na een spannende
tiende en laatste ronde belandde hij op
16 punten, waarmee hij Ron Heusdens
en Alexander Baljakin een punt voor
bleef. Eerstgenoemde werd tweede op
weerstandspunten.

Martin Dolfing, winnaar in Nijmegen

De traditionele zomerdamtrilogie wordt
afgesloten
in
Brunssum
(www.brunssumdamtoernooi.nl). Steven
Wijker toonde zich de sterkste. Hij
behaalde in negen partijen 15 punten.
Andrei Kalmakov, Theo Schippers en
Ricardo Pierre volgden op een punt door
weerstandspunten in genoemde volgorde.

Het Zeeland Open Damtoernooi te Goes (www.adbouwens.nl/hiltex2008.html) beleefde
zijn eerste lustrum. Het invitatietoernooi werd gewonnen door Georgiev die in de finale
van Schwarzman won. De derde plek ging naar Anikejev. Guntis Valneris bleef zijn
kersverse Huissense teamgenoot Pim Meurs net voor (1,01-0,99) in de strijd om de
vijfde plaats. Het open toernooi werd gewonnen door Kalmakov voor Jakoetsenaren
Nikanorov en Platonova. Henk Kleinrensink eindigde daar knap direct achter.

Nationale Competitie
Anton Janssen
De landelijke competitie is op 20 september weer begonnen, de tweede ronde is
intussen op 27 september gespeeld. De derde ronde is na het dammen in Beijing pas
op 25 oktober.
Het competitiegebouw is weer gegroeid en telt nu 133 teams. Ook uit de Gelderse
bond zitten meer teams ’s zaterdags achter de borden. Dat zijn er nu 23.
De Gelderse teams: DUO Doetinchem, DV VBI Huissen 1 (Ereklasse), Apeldoorn, DES
1 Lunteren, DIOS Achterhoek 1 Eibergen, DC Harderwijk 1 (Hoofdklasse A), Denk en
Zet 1 Culemborg, DC Lent (Hoofdklasse B), CTD Arnhem, DUO 2 (1e klasse A), DC
Nijmegen, DV VBI 2 en 3. WSDV 1 Wageningen (1e klasse C), BDV Bennekom, DES
2 en 3, DIOS Achterhoek 2, DV VBI 4, WSDV 2 en 3 (2e klasse C) en Denk en Zet 2
en DC Harderwijk 2 (2e klasse D).
Succes gewenst voor alle ± 250 Gelderse dammers in deze competitie.
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KNDB Beker
Anton Janssen
Denk en Zet werd winnaar van de KNDB beker. De Culemborgers versloegen in de
finale Van Stigt Thans uit Schiedam. Na 4-4 in de reguliere wedstrijd (vier remises)
werd de landskampioen in de barrage bij het sneldammen met 5-3 verslagen. Dat
resultaat kwam op het onzichtbare scorebord (lees: de laptop van arbiter Henk van de
Vegte) via de remise van Pim Meurs (tegen Rob Clerc), verlies van Jan Peter Patist
(tegen Hans Jansen) en winst van Jeroen van den Akker (tegen Anton van Berkel) en
van Tjeerd Harmsma (tegen nationaal kampioen Ron Heusdens).
Opmerkelijk was dat Denk en Zet ook tegen DUO Doetinchem (ronde 3) en tegen Ons
Genoegen Utrecht (ronde 4) na 4-4 via de snelle partijen de volgende ronde haalde.
Pim Meurs (8 uit 5) en Jeroen van den Akker (7 uit 5) waren bij de Culemborgers in dit
bekertoernooi de productiefste spelers.
Wat ging voor de Gelderse deelname aan deze finale vooraf?
In ronde 1 verloor DC Lent met 3-5 van Witte van Moort 2, won DES met 7-1 van
Roden/Leek, ging DUO door na de 4-4 tegen HDC Hoogeveen, verloor De Kroonschijf
Ede met 2-6 van Heijmans Excelsior, won Denk en Zet 1 met 7-1 van Het Noorden 2
en verloor Denk en Zet 2 met 1-7 van het Limburgse Roderland.
In ronde 2 klopte Denk en Zet Roderland met 8-0, won DUO met 6-2 van DC IJmuiden
en DES deed hetzelfde met 5-3 tegen Denk en Zet uit Hardinxveld/Giessendam.
Ronde 3 leidde voor DUO, via sneldammen, tot de uitschakeling door latere
bekerwinnaar Denk en Zet en verloor DES met 2-6 van Van Stigt Thans.
In ronde 4 (de halve finale) was de uitslag tussen Denk en Zet en OG Utrecht opnieuw
4-4 en ook dit keer sloeg Denk en Zet de beslissende slag bij het sneldammen.

NK Junioren
Johan Haijtink
Van 9 t/m 19 juli werd in Westerhaar de finale van de junioren gehouden. Vooraf was
het internationaal talent Roel Boomstra, wat leeftijd betreft nog steeds aspirant, favoriet
voor de titel. Hij bewees zijn klasse en behaalde de titel met maar liefst vier punten
voorsprong. De Gelderse deelnemers deden in het sterke deelnemersveld goed mee.
Provinciaal kampioen Thijs Gerritsen en Niek Smeitink behoorden tot het viertal dat
met evenveel punten en hetzelfde aantal overwinningen op de tweede plaats eindigde.
Via een barrage klasseerde Thijs zich uiteindelijk als vierde en Niek als vijfde. Joppe
Lemmen kon niet meekomen in de strijd om de ereplaatsen en werd tiende.
Zie ook www.damclubwittevanmoort.nl/toernooi/2008/comp68.htm
Geinteresseerd in een abonnement op het Gelders Damnieuws?
Voor slechts 7,50 euro krijgt u het GDN een jaar lang thuisgestuurd.
Mail, bel of schrijf hiervoor naar het secretariaat (zie colofon).
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NK Aspiranten
Johan Haijtink
Van 14 t/m 19 juli werd in Wapenveld gestreden om de aspirantentitel. Voor het eerst
werd het toernooi in zes dagen afgewerkt. Dat hield in dat er op drie dagen een
dubbele ronde moest worden gespeeld. Omdat aspirantenkampioen Roel Boomstra bij
de junioren speelde, was de titel vacant. De strijd was fel maar nationaal talent Michel
Stempher toonde zich de sterkste. De Gelderse deelnemers Harmjan Lammers en
Sjoerd ten Brinke konden goed meekomen. Harmjan eindigde met een derde plaats
nog net op het podium. Sjoerd nestelde zich met een punt minder keurig in de
middenmoot. Jesse van Beek en Derk-Jan Riesthuis eindigden in de onderste
regionen.
Alle nformatie is te vinden op www.nkaspiranten2008.nl

NK Meisjes
Johan Haijtink
In het voormalige gemeentehuis van Rijnsburg werden van 14 t/m 19 juli alle finales bij
de meisjes afgewerkt. Bij de junioren was één Gelderse deelnemer namelijk Brenda
van Voorthuizen. Alhoewel Brenda een trainingsprogramma als nationaal talent volgt,
kon zij zich niet mengen in de strijd om de titel, die werd behaald door Mei-Jhi Wu.
Bij de aspiranten waren Heike Verheul en Karlijn Overes favoriet. Beiden scoorden 10
punten.
In
het
onderlinge duel had
Karlijn
van
Heike
gewonnen
maar
Heike had in totaal
één overwinning meer
geboekt en dat telt
eerst.
Alle
drie
Gelderse deelnemers
eindigden
in
de
middenmoot
maar
Ester van Muijen was
met haar derde plaats
de beste van het
drietal. Lotte Aleven
en Vivian Moorman
eindigden net even na
de middenmoot.
Alle deelnemers van het NK meisjes
De website van het NK meisjes is te vinden op www.dambonddmh.nl/NKmeisjes2008
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NK Welpen Algemeen en Meisjes
Eric Sanders
De organisatie van het NK Welpen algemeen en meisjes was in handen van damclub
WSDV uit Wageningen. Op 24 mei gingen twee keer 16 jongens en meisjes achter het
bord zitten om de titel voor zich op te eisen. In beide categorieen werden negen ronden
gespeeld. Bij de meisjes was maar liefst de helft van de deelneemsters uit Gelderland.
Gelders succes kon dan ook nauwelijks uitblijven. Eerste werd Melanie Voskuil uit
Lunteren met 16 punten, op een punt gevolgd door Tessa Aleven van de succesvolle
damfamilie uit Huissen. Michelle de Jong uit Hoogblokland was op de derde plaats de
eerste niet Gelderse.
Bij het algemeen welpen NK deden zeven deelnemers uit Gelderland mee. Toch
ontsnapte hier de titel uit Gelders handen. Jitse Slump uit het Limburgse Landgraaf en
plaatselijk favoriet Jan Groenendijk staken met kop en schouders boven de rest uit en
eindigden op 16 punten. Jan Groenendijk had echter een paar weerstandpuntjes
minder en moest genoegen nemen met de tweede plek. Niels Hartman uit Doetinchem
belandde net niet op het podium. Hij had net als Thijs Verboon, uit Hoogblokland, 11
punten en evenveel weerstandspunten maar kwam een paar SB punten te kort.
Zie ook de toernooiwebsite op www.wsdv.nl waaronder andere deze fraaie foto te
vinden is

Alle deelnemers van het NK welpen
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Kijkjes in de Gelderse Damwereld
Peter Hoogteijling
De eerste fragmenten in deze rubriek zijn afkomstig uit het Kampioenschap van
Gelderland 2008 voor Senioren. Inmiddels is dit toernooi halverwege (er zijn 5 van de 9
ronden gespeeld) en op dit moment leiden Gerrit Boom en Theo Berends (8 uit 5)
gevolgd op één punt door René Vos en Maarten Linssen.
Via de website van de Gelderse Dambond zijn de uitslagen én de partijen te volgen!
R. Vos – D. Joosten 2-0

Na 44... 24-29? zorgde dit witspeler voor een fraaie
einde van de partij: 45.28-22! 17x37 46.16-11
21x43 47.11x2 29x40 48.35x44 49.25x34 2x13!

E. van de Weerdhof – S. Spaans 0-2
Zwart begon correct met 32... 24-30! 33.25x34
maar speelde toen 33... 13-18, terwijl de dam via
27-32, 13-18, 14-19 en 20x49! winnend zou zijn. In
de partij volgde (na 33... 13-18) 34.33-29? hier is
34-29 stukken beter, na 20-24 halen beide spelers
dam en is er van voordeel voor zwart niet veel
sprake meer 34... 20-24 35.29x9 18x49 36.42-38 93? 21-26! 36... 49x23 37.9-3 23x46 38.3x26 27-31
39.26x5 4-10 40.5x14 46x10 en zwart won
eenvoudig. (Met dank aan de analytische
kanttekeningen van Gerrit Boom op de GDwebsite).
T. Gerritsen – R. Vos 2-0

De partij was nog maar net op gang, of de schijven
konden alweer in het doosje worden opgeborgen.
De zwartspeler vervolgde namelijk met 16... 23-28?
waarna wit met twee drieslagen de beide
winstpunten binnenhaalde: 17.34-30! 25x23 18.2419 13x24 19.31-27 22x42 20.33x2! 42x33
21.39x10!

13

GDN 48-4

E. van de Weerdhof – B. van Engelen 0-2

Toen de witspeler 36.23-18? had genoteerd,
toverde zijn tegenstander een verrassende dam op
het bord: 36... 13-19! 37.24x13 7-11 38.18x27
21x23 39.29x18 14-19 40.13x24 20x49!

A. Janssen – H. Grotenhuis ten Harkel 1-1
Het volgende diagram komt uit een bekercompetitieeditie van het Uitslagen en Nieuwsbulletin van DUO
(Doetinchem/Vorden).
De zwartspeler vervolgde met 40... 8-13 waarna dit
duel twintig zetten later in remise eindigde. Hij had
echter winnend kunnen combineren: 40... 19-23!
41.28x30 25x34 42.33x24 34-40 43.45x34 12-18
44.22x13 8x50!)

Dam 2.2 – P. Hoogteijling 2-0
De laatste diagramstand komt uit een eigen
sneldampartijtje tegen Dam 2.2 van Harm Jetten. Ik
dacht de witte stand aardig onder controle te
hebben en speelde 44... 14-20? Verrassend volgde
toen 45. 24-19! 13x24 46.29-23 28x19 47.34-30
24x35 48.15x2!
Niet echt een alledaagse slag vanaf veld 15. Als er
mensen zijn met vergelijkbare voorbeelden, graag!

Zie de colofon voor de adressen van Peter waar de aan- of opmerkingen, fragmenten,
clubbladen en dergelijke naar toe gestuurd kunnen worden.
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Jan van der Zwan Cup
Erik van de Weerdhof
Het Gelderse bekertoernooi is dit jaar gewonnen door de Beusichemse Damclub
(BDC). ‘Door wie?’zult u zich wellicht afvragen. BDC is in 2007 opgericht als afsplitsing
van DEZ Culemborg, en omdat deze vereniging niet aan de bondscompetitie
deelneemt was de Jan van der Zwan Cup 2008 de eerste competitie waar deze
vereniging aan mee deed. Om dan gelijk de hoofdprijs binnen te slepen is natuurlijk
een fraaie prestatie. Toch hoeft een en ander ook niet al te verrassend te heten, want
met spelers als Boudewijn Derkx, Bas Messemaker, Bennie Provoost en Dik de Voogd,
de vier spelers die de finale speelden, beschikken zij over een uitstekende ploeg.
Ondanks het feit dat BDC niet in de bondscompetitie uitkomt, was er daarom voor
gekozen om de vereniging op het hoogste niveau in te delen. Zodoende waren zij
vrijgesteld van het spelen van de eerste ronde. Hierna wonnen zij twee wedstrijden
reglementair, omdat de tegenstanders geen team op de been konden brengen. Een
merkwaardig begin derhalve van het bekeravontuur van deze nieuwe vereniging.
Daarna konden zij echter laten zien wat ze in hun mars hadden. In de kwartfinale werd
VADAC met 6-2 verslagen, en in de halve finale versloegen zij DV VBI Huissen in het
eigen Koelhuis met 6-2.
Tegenstander in de finale werd Dammers uit Oost (DUO), dat in de halve finales
betrokken was bij een opmerkelijke gebeurtenis. Nadat een spannende wedstrijd in 4-4
eindigde moest een sneldambarrage de beslissing brengen. Toen sloeg de bliksem
echter in in het speellokaal van tegenstander VTD Tiel, en vanwege het daardoor
geactiveerde alarm was verder spelen onmogelijk. De sneldambarrage moest daarom
op een andere dag worden gespeeld. Omdat één van de spelers van VTD Tiel echter
met vakantie ging, en de barrage met dezelfde spelers moest worden gespeeld als de
reguliere wedstrijd, zagen zij zich genoodzaakt zich zonder verder te spelen gewonnen
te geven. DUO mocht derhalve in eigen huis aantreden tegen BDC.
Net als de twee voorgaande ronden wist BDC ook deze wedstrijd met 6-2 te winnen,
en werd zodoende winnaar van de Jan van der Zwan Cup 2008, en plaatst zich
daarmee tevens voor de KNBD beker 2009. Aannemende dat de GDB wederom vier
teams mag afvaardigen naar dit toernooi, zullen zij daar worden vergezeld door DUO,
DV VBI Huissen en VTD Tiel.

Notulen Voorjaarsvergadering GDB
Jan Huisjes
Notulen van de Voorjaarsvergadering van de Gelderse Dambond met de districten,
gehouden op woensdag 28 mei 2008 in het Koelhuis te Huissen.
Aanwezig: De heren A.W.A. Janssen, J.P.H. Linssen en H.G.J. Spaan, ereleden van
de Gelderse Dambond.
Gelderse Dambond: De heren J. Haijtink (voorzitter), H. Spaan, J. H. Huisjes, Th.
Berends, G. Roeterdink, R. van Marle en H. Vos.
district Oost: De heren H. Beuzel en G. Brummelman
district Noord: De heren J. Heij en M. van Panhuis
district Zuid: Mevrouw T. Kemperman alsmede de heren J.T. van Brakel, G. Kosman
en J. Weijman
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De voorzitter merkt op dat vanwege acties in het openbaar vervoer het voor E. van de
Weerdhof niet mogelijk is de vergadering te bezoeken.
Bericht van verhindering is ontvangen van:
De heren W. Kingma en G. Nillessen.
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom op deze
Algemene Vergadering. Een bijzonder woord van welkom wordt geheten aan de
ereleden van de GDB alsmede aan de heer Th. Berends, kandidaat-bestuurslid. Verder
wordt welkom geheten de heer G. Roeterdink uit Laren, vanaf het begin van dit jaar de
webmaster van de GDB. De webmaster is een nieuw binnen het bestuur. De
webmaster maakt echter formeel geen deel uit van het bestuur.
De vergadering stemt in met het verzoek van de voorzitter om het punt jeugdzaken (8)
en het punt bestuursverkiezingen (10) naar voren te halen.
2. Notulen Najaarsvergadering, gehouden op woensdag 30 mei 2007.
Zowel redactioneel als inhoudelijk heeft niemand iets te vragen over de notulen. Deze
worden derhalve ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen en Ingekomen stukken.
Er zijn geen ingekomen stukken waarvan het belangrijk is om deze in deze vergadering
te melden.
8. Jeugdzaken.
Op verzoek geeft de voorzitter het woord aan R. van Marle, jeugdleider van de GDB.
Het beloofde beterschap, aldus R. van Marle, zoals toegezegd in de AV van 2007, is er
niet gekomen. Hij heeft ook niet het gevoel dat het in de toekomst beter zal gaan. Op
basis daarvan trekt hij de conclusie en consequentie om geen jeugdleider meer te
willen zijn van de GDB. Dit ondanks het feit dat in de agenda staat dat hij herkiesbaar
is. Hij hoopt dat er iemand komt met meer tijd en meer ambitie.
Desgevraagd deelt hij mede dat er bij het NK 4-tallen geldt dat de verenigingen zich
zelf bij de KNDB nu moeten aanmelden. Hierop geeft J. Linssen, jeugdcoordinator
KNDB, te kennen, dat vereningen met veel jeugdleden zullen worden aangeschreven
om zich aan te melden.
Verder merkt R. van Marle op dat hij het lopende seizoen in elk geval zal afmaken.
10. Bestuursverkiezingen.
De voorzitter geeft te kennen dat hij zich de situatie van R. van Marle kan voorstellen.
Hij bedankt hem op de gebruikelijke wijze voor de uitgevoerde werkzaamheden.
Th. Berends werkt al voor het GDB-bestuur als vervanger voor M. Rutten-Lemson.
Zoals bekend organiseert Th. Berends inmiddels het PK Gelderland in Huissen. Zijn
benoeming moet formeel nog bekrachtigd worden door de AV. De vergadering gaat
met zijn benoeming akkoord.
De voorzitter merkt op dat er nog steeds een vacature is van penningmeester. Een
oplossing daarvoor is nabij geweest, doch is echter niet doorgegaan. De voorzitter
vraagt om kandidaten en hoopt op een oplossing in verband met de opheffing van de
districten.
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4. Financiele zaken
A. verslag kascommissie.
De voorzitter merkt op dat de stukken niet gecontroleerd zijn door de kascommissie,
zoals die vorig jaar door de AV is ingesteld. Deze commissie bestond uit de heren E.
Loozen, A. Kokke en W. Kingma. De oorzaak daarvan ligt bij de penningmeester en
niet bij de kascontrolecommissie.
De stukken zullen alsnog gecontroleerd worden. De bevindingen van de commissie
zullen in het Gelders Damnieuws worden gepubliceerd. De formele goedkeuring zal
echter geschieden in de (opheffings)vergadering.
B. Financieel verslag penningmeester 2007.
De penningmeester geeft een toelichting op het verslag. Naar zijn mening is het een
rustig financieel jaar geweest. Het jaar is afgesloten met een batig resultaat. De
voorzitter geeft naar aanleiding van de toelichting de vergadering de gelegenheid
vragen te stellen over het verslag.
H. Vos vindt de bijdrage van de GDB voor wedstrijden aan de KNDB extreem hoog. De
penningmeester licht dit toe. De bijdrage is afhankelijk van het aantal deelnemers uit
de provincies. In 2007 was er een grote deelname vanuit de GDB.
H. Beuzel vindt de uitgave van de organisatie van het PK Gelderland ook aan de hoge
kant. Het betreft hier volgens de penningmeester een nagekomen declaratie van de
vorige wedstrijdleider. Beseft dient echter ook te worden dat hier verschillende kosten
onder vermeld staan, zoals de huur van de speelruimte, arbitersvergoedingen, bekers,
etc.
De penningmeester merkt nog op dat in tegenstelling tot het verslag er nog één
vereniging is die een achterstand heeft met betrekking tot de contributiebetaling.
J. Linssen vraagt of er als gevolg van de toename van de post ´uitgave voor
damscholen´ er ook een toename is van het aantal jeugdleden. Dit is naar de mening
van de voorzitter niet het geval.
De voorzitter merkt nogmaals op dat de goedkeuring van het verslag wordt uitgesteld.
C. begroting 2008
De penningmeester geeft hier ook een uitgebreide toelichting. Ook voor 2008 geldt een
overschot.
D. Nieuwe Kascontrolecommissie .
In principe zal de lijn worden voorgezet dat uit elk district een kandidaat moet komen.
Voor 2008 worden de volgende heren benoemd:
• De heer J.T. van Brakel.
• De heer J. Reiffers
• De heer H. Beuzel
5. Bestuursvoorstellen.
De voorzitter merkt op dat het voorstel betreffende de reorganisatie is behandeld in de
districtsvergaderingen. Verder is het onderwerp besproken in een bestuursvergadering
van de GDB met de districtsvoorzitters.
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Punt e.
De discussie van het voorstel spitst zich met name toe op het systeem van boetes
indien verenigingen de vergaderingen van de GDB niet bezoeken. Deze regeling is
overgenomen mede aan de hand van de ervaringen uit district Noord. In Noord ervaart
men een grotere opkomst bij een dergelijke regeling. District Zuid laat bij monde van J.
van Brakel weten een averechts effect te verwachten. Verder verwacht men in Zuid dat
dit ten koste gaat van de verenigingen.
District Oost kan voorwaardelijk instemmen met de boeteregeling. Voorwaarde is wel
dat de verenigingen op basis van één auto een kilometervergoeding krijgen, die
gebruikelijk is binnen de GDB.
Noord stemt in met dit voorstel. District Zuid had liever iets anders gezien, doch blijven
tegen deze boeteregeling.
De voorzitter zegt toe dat de boeteregeling over een jaar of twee zal worden
geevalueerd.
Punt h.
De coördinator teamwedstrijden zal het initiatief nemen om vóór het komende seizoen
een bijeenkomst te beleggen met de huidige coördinatoren van de districten. Diverse
zaken betreffende de komende competitie zullen hierbij worden besproken.
Eenzelfde regeling zal ook gelden voor de jeugdwedstrijden, incl. de
schooldamwedstrijden.
Punt i.
Achteraf bezien had hier niet de datum van 1 juli 2007 moeten worden vermeld. De
bedoeling is geweest om de ledenstand per 30 juni 2007 als uitgangspunt te nemen.
De AV stemt in met deze verandering.
De penningmeester neemt het initiatief om alle penningmeesters van de districtsten bij
elkaar te roepen inzake een regeling met betrekking tot de uitbetaling van de saldo’s.
Ook de voorzitter zal daarbij aanwezig zijn. Overigens wordt opgemerkt dat de
districten vrij zijn om een regeling te treffen.
Verder wenst Noord graag inspraak met betrekking tot de concepten van de nieuwe
regelingen, zoals het statuut, het huishoudelijk reglement, het SWR, etc. De voorzitter
zegt toe daarvoor een extra overlegvergadering te beleggen.
Met inachtneming van hetgeen hiervoor is afgesproken stemmen de districten in met
het bestuursvoorstel. De voorzitter ziet één en ander met vertrouwen tegemoet.
6. Bestuursbeleid.
De voorzitter geeft te kennen veel tijd en energie te hebben gestoken in de nieuwe
organisatie. Zodra dit achter de rug is zal bekeken worden op welke wijze de damsport
gepromoot kan worden. Naar zijn mening moet er aan kader gewerkt worden.
De destijds gehouden verkorte kadercursussen zijn stil komen te liggen. Het ligt in de
bedoeling om de mensen die deze cursus gevolgd hebben te benaderen en te
activeren.
Daarnaast zou de voorzitter graag zien dat er in Gelderland weer een arbiterscursus
komt die meer actieve arbiters opleidt.
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7. Wedstrijdzaken.
De voorzitter geeft het woord aan H. Vos. Deze merkt op dat de competitie goed is
afgerond maar dat hij bij de voorbereiding voor het nieuwe seizoen problemen tegen
komt. Het blijkt nl. moeilijk te zijn om 12 teams te krijgen, die aan de competitie in de
GH wensen deel te nemen. Er worden enkele varianten geopperd die besproken zullen
worden in de commissie wedstrijdzaken.
M. van Panhuis vraagt waarom de GDB geen signaal heeft afgegeven richting KNDB
vanwege de afstemming van de Nationale Competitie op de World Mind Sports Games
in Peking.
De voorzitter merkt op dat er sprake is van een unieke kans; de accommodatie wordt
gratis beschikbaar gesteld en de denksporten worden op een grandioze manier
gepromoot. Mede op basis daarvan hebben het KNDB-bestuur en de Bondsraad
besloten om de NC af te stemmen op dit toernooi, waardoor de data van de NC
moesten worden aangepast.
M. van Panhuis blijft van mening dat dit niet had moeten gebeuren. Je moet het nl. aan
de spelers zelf overlaten en deze vrij laten in hun keuze. Kan men dan niet deelnemen
aan de NC, dan is dat helaas zo.
De heer A. Janssen merkt op dat het eigenlijk niet zou moeten kunnen dat het bestuur
van de KNDB zich op het gebied van uitvoerende taken laat leiden door de Bondsraad.
De Bondsraad is er naar zijn mening om het beleid te bepalen en niet om uitvoerende
zaken te regelen.
9. Ledenadministratie.
Er blijkt een grotere afname dan verwacht. Hierna wordt per damschool nagegaan hoe
daar de stand van zaken is. Saillant detail is dat de damschool Achterhoek is
opgeheven vanwege het feit dat er geen trainer te vinden was, die les kon geven. Dit
ondanks het feit dat alle beschikbare damtrainers benaderd zijn.
Dit geeft volgens de voorzitter nogmaals aan dat er gewerkt moet worden aan kader.
11. Rondvraag.
A. Janssen vraagt om aandacht voor de akoestiek bij het houden van deze Algemene
Vergaderingen. Naar zijn mening is het geen goed idee dat er tussen de dammers en
de bridgers slechts een simpel dun kunstoffen afscheiding aanwezig is.
De webmaster mist de uitslagen van district Zuid op de website. Zuid zegt toe alle
beschikbare info hierover aan te leveren.
12. Vaststellen vergaderdata.
De vergadering gaat akkoord met de
voorjaarsvergadering: woensdag 27 mei 2009.

voorgestelde

datum

voor

de

14. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter omstreeks 21.30 uur deze
vergadering.
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Bondsraadsvergadering
Johan Haijtink
Kort verslag van de bondsraadsvergadering van 21 juni 2008 te Woerden.
De bondsraadsleden Piet Bouma en Henk Fokkink hebben voor het lidmaatschap van
de bondsraad bedankt. Voor hen in de plaats komen Rein van der Wal en Cees van
den Berg.
De Promotieprijs 2007 van de KNDB is toegekend aan de Universiteit van Tilburg
vanwege de organisatie van de wereldrecordpoging blindsimultaandammen door Ton
Sijbrands. De prijs zal in oktober a.s. worden uitgereikt tijdens een poging om het
wereldrecord kloksimultaandammen te verbeteren door Anton van Berkel.
Er werd een voorstel aangenomen m.b.t. het terugtrekken van een team uit de
nationale competitie. Tot voorheen mocht alleen het laagst spelend team van een
vereniging teruggetrokken worden. Nu luidt de formulering zo dat nooit het hoogst
spelend team kan worden teruggetrokken. In de praktijk betekent dit dat verenigingen
met drie teams in de nationale competitie, eventueel hun tweede team terug mogen
trekken.
Naar aanleiding van een incident afgelopen seizoen is het verlaten van het
speelgebouw, terwijl de partij nog bezig is, aangescherpt. Zonder toestemming van de
arbiter mag het speelgebouw niet worden verlaten.
Bij de jeugdfinales is geformaliseerd wat al jaren gebruikelijk was, namelijk dat de
hoogstgeplaatsten die nog leeftijdgerechtigd zijn, zich plaatsen voor de finale van het
volgende jaar.
Het nieuwe dopingreglement met de lijst van verboden stoffen, werd aangenomen.
Het voorstel van een nieuw tuchtreglement werd opnieuw aangehouden. Er werd een
commissie benoemd die de taak heeft de knelpunten nog eens goed te bekijken en in
november met en goed stuk te komen dat zonder discussie kan worden aangenomen.
De bondsraad ging akkoord met de aanstelling van een topsportcoach. Deze coach zal
uitsluitend de categorie A en B-topsporters coachen en begeleiden. De kosten worden
vrijwel geheel door subsidie van NOC*NSF gedekt uit de Lotto-inkomsten.
De bond heeft het jaar 2007 met een positief resultaat van ruim 40 000 euro
afgesloten.
Bij het agendapunt “Bestuursactiviteiten” werd uitgebreid stilgestaan bij de Damserver.
Al jaren is dit programma een bron van ergernis voor de spelers. Het probleem is zo
complex dat het uitermate moeilijk is om het op te lossen. Er zal nog een allerlaatste
poging worden ondernomen en als dat niet lukt, zal dit het einde van Damserver zijn.
Het bestuur beloofde beterschap voor wat betreft de publiciteit bij het NK sneldammen.
Er zijn onvoldoende financiële middelen om een professionele PR-persoon aan te
stellen.
Er loopt een onderzoek naar de haalbaarheid van het onderbrengen van de schaak- en
de dambond in het kantoor van de bridgebond in Utrecht.
In de loop van dit jaar zal de nieuwe opzet van het meisjesdammen worden
geëvalueerd.
Penningmeester Jeanine van der Horst trad af. Haar plaats werd ingenomen door
bondsraadslid Harry de Groot uit Gieten. Jozef Linssen en Ben Smeenk, beiden
periodiek aftredend, werden herkozen. Er is nog steeds een vacature voor de
portefeuille trainingen, opleidingen en topsport. Mocht een Gelders lid hiervoor voelen,
dan kan hij/zij zich bij het KNDB-bestuur vervoegen.
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Bestuursmededeling
Het bestuur van de Gelderse Dambond is op zoek naar een plaatsvervangend lid van
de Gelderse Protest Commissie. Het huidig plaatsvervangend lid, Piet Spaan, heeft
vanwege gezondheidsreden moeten bedanken als lid van deze commissie.
De Gelderse Protest Commissie heeft als belangrijkste taak te beslissen op protesten
die betrekking hebben op een door of namens de Gelderse Dambond georganiseerde
wedstrijd. Protesten kunnen zowel door leden als verenigingen worden ingediend.
Nadere informatie met betrekking tot deze commissie en de door deze commissie
behandelde zaken kunt u vinden op de site van de Gelderse Dambond, t.w.
www.geldersedambond.demon.nl. Hans Robben als secretaris van deze commissie is
bereid nadere toelichting te geven. Voorzijn contactgegevens zie eveneens de site van
de GDB.
Indien u belangstelling heeft kunt u contact opnemen met de secretaris van de GDB,
Jan Huisjes. Dat kan zowel telefonisch als via de email.

Adres- en Bestuurswijzigingen
De secretaris van district Noord heeft een nieuw adres:
Jacob Reiffers
Taminiausingel 1
6662 MD Elst (Gld)
0481-351449
DCE Ederveen heeft een nieuwe penningmeester:
W. van Ek
Krommesteeg 20
6718 TW Ede
0318-611395
BDV Bennekom heeft een nieuwe secretaris:
Chris Versteegen
Leonard Roggeveenstraat 28
6708 SL Wageningen
06-10246814, chrisversteegenbennekom@hotmail.com
PDC uit Putten heeft een nieuwe secretaris:
Jaap van de Werfhorst
Bruno Fabriciusstraat 47
3881 CL Putten
0341-375353, jaap.manuela@planet.nl
De adresgegevens van het Denksportcentrum van PDC:
Jacob Catsstraat 76
3881 XR Putten
Het adres van de website is: www.pdcputten.nl
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Belangrijke Adressen
Gelderse Dambond
Voorzitter J. Haijtink, 0575-562172, joh.haijtink@planet.nl
Gasfabriekstraat 14, 6971 ZL Brummen
Secretaris J. Huisjes, 0575-511352, secretaris@geldersedambond.demon.nl
het Have 20, 7211 NB Eefde
Waarnemend penningmeester H. Spaan, 024-3452683, hjgspaan@zonnet.nl
Tolhuis 13-36, 6537 MT Nijmegen
Jeugleider vacature
Teamwedstrijden H. Vos, 0575-451113, g.vos53@chello.nl
Vloed 51, 7255 WS Hengelo
Persoonlijke wedstrijden T. Berends, 026-3258245, theo.berends@versatel.nl
Endepoel 17, 6852 LE Huissen
Snel+Beker E. van de Weerdhof, 0318-516044, erikvandeweerdhof@hotmail.com
Doddegras 9, 3902 AN Veenendaal

ProtestCommisie
Voorzitter J. Masselink, 0575-551064, j.masselink@hccnet.nl
Insulindelaan 13, 7251 EJ Vorden
Secretaris H. Robben, 0318-690079, h.robben@tiscali.nl
Dubceksingel 118, 6716 RE Ede
Lid A.P. Bouw, 0342-414252, a.bouw@chello.nl
Roemer Vischerpark 48, 3771 DJ Barneveld
Plaatsvervangend lid vacature

Ledenadministratie
H. Groen, 0575-511870, hgroen3@hetnet.nl
Bronkhorststraat 9, 7203 BR Zutphen

Uitslagendienst
Leo en Paulien Ribbers, 0544-481365, lribbers@planet.nl
Mölleweg 3, 7156 LJ Beltrum

Webmaster GDB
G. Roeterdink, 06-51932850, geldersedambond@planet.nl
Elsmaat 13, 7245 BB Laren

Internetadressen
GDB www.geldersedambond.demon.nl
KNDB www.kndb.nl
FMJD www.fmjd.org
Startpagina dammen dammen.startpagina.nl
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District Noord
Voorzitter M. van Panhuis, 0341-412565, novycon@planet.nl
Busken Huetlaan 37, 3842 CR Harderwijk
Secretaris J. Reiffers, 0481-351449, jacob.reiffers@wanadoo.nl
Taminiausingel 1, 6662 MD Elst
Penningmeester E. Loozen, 026-3392200, ewloozen@freeler.nl
Dalweg 138, 6865 CW Doorwerth
Jeugleider J. Lagerwey, 06-53934884, janlagerwey@solcon.nl
Nieuweweg 58, 6744 PM Ederveen
Schooldammen C.N.R. de Jong, 0341-421342, cnr@chello.nl
Beethovendreef 13, 3845 AR Harderwijk
Teamwedstrijden A.van der Kuilen, 0341-558562, a.kuilen@chello.nl
Dirk Staalweg 53, 3851 LH Ermelo
Persoonlijke wedstrijden J. Heij, 0318-630143, jaapheij@wanadoo.nl
Moreelsestraat 65, 6717 TP Ede

District Oost
Voorzitter B. Hiddink, 0575-441645, felix.hiddink@12move.nl
Hanekamp 26, 7251 CJ Vorden
Secretaris post naar voorzitter
Penningmeester W.D. Kingma, 0316-330103, wkingma1@telfort.nl
’t Bieltje 8, 6903 WJ Zevenaar
Jeugdleider Gerco Brummelman, 0575-530144, adsl780038@tiscali.nl
Ruijs de Beerenbrouckstraat 31, 7204MK Zutphen.
Schooldammen G.W. Klompenhouwer, 0543-514848, klowin@chello.nl
Abeelstraat 46, 7101 LG Winterswijk
Teamwedstrijden H. Beuzel, 0573-253411, beuzeljh@planet.nl
Tusseler 150, 7241 KK Lochem
Persoonlijke wedstrijden zie jeugdleider

District Zuid
Waarnemend voorzitter G. Nillessen, 024-3972227
Zegerstraat 10, 6561 BS Groesbeek
Secretaris T. Meurs, 0345-518342, thmeurs@hotmail.com
Kastanjeboom 8, 4101 VT Culemborg
Penningmeester J.T. van Brakel, 026-4743732, jtvanbrakel@hetnet.nl
De Bouwert 8, 6666 DW Heteren
Jeugdleider J. Weijman, 0481-378409, jo.weijman@planet.nl
Vivaldistraat 26, 6661 BX Elst
Team-/pers. wedstrijden G. Kosman, 0481 - 373066, geroldkosman@hotmail.com
Van Limburg Stirumstraat 12, 6661 ZM Elst

Bondsbureau KNDB
Cultureel Centrum ‘de Cirkel’, 026-4952309, bondsbureau@kndb.nl
Dorpsstraat 49A / Postbus 100
6990 AC Rheden
Ledenadministratie: 026-4954198
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Colofon
Colofon
Eindredactie + Layout
Eric Sanders, 024-3440972, eric@damcombinatienijmegen.nl
Daalseweg 72, 6521 GN Nijmegen

Secretariaat
Henk Spaan, 024-3452683, hjgspaan@zonnet.nl
Tolhuis 13-36, 6537 MT Nijmegen

Redacties
Gelderse bestuurszaken
Jan Huisjes, 0575-511352, secretaris@geldersedambond.demon.nl
het Have 20, 7211 NB Eefde
Gelderse wedstrijdzaken
Erik van de Weerdhof, 0318-516044, erikvandeweerdhof@hotmail.com
Doddegras 9, 3902 AN Veenendaal
Landelijke wedstrijdzaken
Anton Janssen, 0487-501408, aaa.janssen@wanadoo.nl
Hollenhof 16, 6659 BC Wamel
Jeugdzaken
vacature
Fragmenten
Peter Hoogteijling, peter.hoogteijling@gmail.com
p/a Kazernelaan 17, 6711 RJ Ede
Damprobleem
Arjen Timmer, 0318-484826, arjen.timmer@gmail.com
Scharrenburgersteeg 34, 6741 LT Lunteren
Sluiting kopij GDN 48-5: 8 november 2008

Damprobleem
Arjen Timmer
Bij wijze van opening van het nieuwe seizoen 20082009 krijgt u deze keer 2 composities van mijzelf ter
oplossing aangeboden. De eerste ziet u hiernaast op
diagram en de tweede geef ik in cijferstand:
Wit = 28,29,33,37,38,39,47,50 (8 schijven)
Zwart = 2,9,13,17,20,26,30,45 (8 schijven)
Beide composities bevatten dwangmomenten én een
nieuw motief met 2 (!) scherpe varianten. Succes!
Oplossing vorige editie: 22-17! (12x23) 39x10 (9-14) 10x19 (13x24) 26-21 (16x27)
31x2 (30-35) 2x30 (25x45) 43-38 (35-40) 38-32 (40-44) 50x39 (45-50) 32-27 (50x31)
36x27 W+
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