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Sluitingsdatum Kopij
Kopij voor het volgende nummer van het Gelders
Damnieuws, dat eind november 2012 uitkomt, kan tot uiterlijk
3 november (bij voorkeur per email) aangeleverd worden bij
Eric Sanders (geldersdamnieuws@geldersedambond.nl).
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World Mind Sport Games
Erik van de Weerdhof
Van 9 tot 23 augustus vonden in Lille de World Mind Sports Games plaats, zeg maar de
olympische spelen van de denksport. Bij dit evenement kon men schaken, ‘’Chinees
schaken’’, bridgen, go spelen en natuurlijk dammen. De meeste dammers in het toernooi
speelden ons spel op de 100 velden, maar er waren ook toernooien voor het Braziliaanse
spel (zelfde spelregels als bij ons, maar dan op 64 velden) en checkers (eveneens op 64
velden, met ook verder afwijkende spelregels). In ons spel, waartoe ik me in dit stuk zal
beperken, werden maar liefst vijf toernooien gespeeld.
Er werd begonnen met een ‘’world cup’’-toernooi van negen ronden. Dagelijks speelden de
deelnemers een minimatch, waarin hoe dan ook een beslissing moest vallen. Per minimatch
waren er twaalf punten te verdelen. Die kreeg je allemaal als je je tegenstander in een
gewone partij wist te verslaan, maar als die partij remise werd dan moest je herkampen.
Allereerst een rapidpartij met 9-3 als inzet, werd ook die gelijk dan een sneldampartij om 8-2,
en als er dan nog geen winnaar was net zo lang sneldammen tot er een beslissing viel,
welke dan met 7-5 werd beloond. In die laatste sneldambarrage had men in totaal vijf
minuten (ongeacht het aantal partijen) plus twee seconden per zet voor een onbeperkt aantal
partijen, zodat er hectische taferelen konden ontstaan. Om de zaak enigszins onder controle
te houden werden alle partijen op vaste tijdstippen gespeeld: om 10:00 uur begon men met
de partij om 12-0, om 16:30 ging men om 9-3 spelen, om 17:30 begon de barrage om 8-4 en
om 18:00 startten de laatste barrages om 7-5.
In de laatste ronde stond een rechtstreeks duel op het programma tussen de nummers één
en twee, Alexei Tsjizjov en Alexander Schwarzman. Nadat de gewone partij in remise was
geëindigd en ook de uitslagen van de andere gewone partijen bekend waren, werd duidelijk
dat Schwarzman een 8-4 overwinning nodig had om Tsjizjov te passeren en zo het toernooi
te winnen. Voorafgaand aan de barrage ving ik in de lift een gesprek op tussen Alexander
Schwarzman en een collega-grootmeester. Beiden leken er van overtuigd dat Schwarzman
de barrage zou gaan winnen, maar de Rus vreesde dat dat niet vroeg genoeg in de match
zou gaan gebeuren. Dat bleek een juiste inschatting, want Schwarzmans 7-5 overwinning
was net niet voldoende om Tsjizjov in te halen, zodat Tsjizjov met 79 punten ‘stilletjes’ de
overwinning voor zich opeiste. Stilletjes omdat, zoals een Nederlandse dammer het een
week na afloop van het toernooi verwoordde, je het hele toernooi eigenlijk naar andere
spelers keek en niet op Tsjizjov lette, maar hij uiteindelijk wel bovenaan stond. De tweede
plaats was voor Schwarzman, die als enige deelnemer al zijn minimatches wist te winnen,
terwijl onze landgenoot Roel Boomstra de derde plek voor zich opeiste. De wijze waarop hij
grootmeesters als Kirzner en Watoetin versloeg biedt veel hoop voor de toekomst.
Die toekomst bleek zich in zekere zin zelfs al heel snel aan te dienen, want enkele dagen na
afloop van het zojuist beschreven toernooi eiste Boomstra de eerste plaats en daarmee de
wereldtitel in het individuele Rapid toernooi voor zich op. Hij eindigde voor de Russen Alexei
Tsjizjov, Ainur Shaibakov, Alexander Georgiev en Mourodoullo Amrillaew, die net als hij
allemaal op twaalf punten uit acht partijen eindigden, maar minder weerstandspunten dan
Boomstra hadden behaald. Gezien het grote aantal Russen dat vlak achter Boomstra
finishte, zal het geen verbazing wekken dat het Russische team, waarvoor naast het
genoemde viertal ook Alexander Schwarzman, Alexander Getmanski en Ivan Trofimov
uitkwamen, het goud voor zich opeiste in het rapidtoernooi voor teams.
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Ons nationale team, bestaande uit Roel Boomstra, Alexander Baljakin en Pim Meurs, werd
daarin tweede voor Kameroen. Ook bij het sneldamtoernooi (‘’blitz’’) voor teams eiste de
Russiche ploeg het goud voor zich op. Nederland moest hier naast de Russen ook de Letten
voor laten gaan. Het Nederlandse team kende dezelfde samenstelling als bij het
rapidtoernooi, terwijl de Russen het in dit toernooi zonder Schwarzman en Trofimov af
konden. En dat terwijl Schwarzman zich een dag eerder nog tot winnaar van het individuele
wereldkampioenschap blitz had weten te kronen, door meer weerstandspunten te behalen
dan Getmanski, Boomstra, Tsjizjov, Georgiev,
T. Tansykkuzhina – Mei-Jhi Wu 0-2
Roberts Misans en Yuri Anikeev, die net als hij in
WMSG World cup woman
elf ronden vijftien punten wisten te verzamelen.
De hiervoor beschreven toernooien werden niet
alleen bij de heren gespeeld, maar ook bij de
dames. Vermeldenswaardig zijn de prestaties van
Nina Hoekman: tweede in het world cup toernooi
en wereldkampioene rapid. Bovendien won zij met
het nationale team, dat verder bestond uit Vitalia
Doumesh en Mei-Ji Wu, de wereldtitel in het
blitztoernooi en de tweede plaats in het
rapidtoernooi.

Tot slot enkele persoonlijke indrukken en
anecdotes. Het toernooi werd gespeeld in het
Mei-Jhi wist hier prachtig uit te halen
Grand Palais, een uitstekende locatie, maar wel
middels: 1. … 22-28 2. 32x1 8-12 3.
dermate groot dat je weinig van de andere
1x20 14x41 4. 46x37 2127 5. 31x22
denksporten meekreeg (althans, wanneer je daar
17x50 en wit gaf op.
niet echt je best voor deed). Dat de denksporters
uit de andere disciplines wel aanwezig waren,
merkte je wel als je in het hotel of op straat mensen tegen kwam die de badge om hadden,
die alle deelnemers aan de World Mind Sports Games moesten dragen. Zelf heb ik alleen
aan het world cup toernooi meegedaan, en ik vond de formule met de minimatches erg
geslaagd. Wel betwijfel ik of deze puntentelling echt geschikt is voor toernooien die volgens
het Zwitserse systeem worden gespeeld. Dit minpuntje daargelaten was het toernooi
uitstekend georganiseerd, met strenge regels over bijvoorbeeld te laat komen (waarschijnlijk
is het om die reden dat ik een Nederlands toptalent al tandenpoetsend (tijdens de partij) bij
de toiletten tegenkwam), maar gelukkig ook met arbiters die daar op passende wijze mee om
wisten te gaan. Teleurstellend was dat een groot deel van de niet-Europeanen niet op kwam
dagen, waardoor het aantal spelers uit ‘’exotische’’ landen minder was dan gehoopt.
Desondanks was soms nog voldoende spraakverwarring mogelijk, bijvoorbeeld toen Valeri
Kudriavcev een schijf offerde tegen Edwin de Jager. Laatste zei vriendelijk thank you,
waarna Kudriavcev zijn hand uitstak en vervolgens beide spelers meenden dat de ander had
opgegeven, met uiteraard een hoop tumult tot gevolg. Dit was evenwel een enkel incidentje
in een verder, ondanks het forse prijzengeld, naar mijn weten vrij probleemloos verlopen
toernooi.
De toernooiwebsite is te vinden op wmsgfmjd.org
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Nijmegen Open
Eric Sanders
In heel Nederland staat Nijmegen vooral bekend om zijn vierdaagse, maar dammers weten
dat dit slechts een aanloopje is naar het Nijmegen Open Internationaal Damtoernooi
(www.nijmegenopen.nl). In aantal deelnemers weliswaar iets kleiner, maar qua belang
minstens zo groot, althans voor ons. Over de zwaarte van de geleverde inspanning valt te
discussieren, maar beide zijn op hun gebied behoorlijk pittig te noemen. Er zijn geen andere
open damtoernooien waar in zeven dagen tien partijen worden afgewerkt. Dat maakt dat
Nijmegen voornamelijk echte damliefhebbers trekt. Nu geeft Nijmegen normaal misschien
ook niet zoveel aanleiding om iets anders te doen dan dammen in vergelijking met
bijvoorbeeld zonnige oorden als Salou, Thailand of de Algarve, maar dit jaar was het
Nijmegen Open weer eens een echt zomertoernooi. De zon scheen de hele week en de
temperaturen waren ruim boven de 20. Dat zorgde ervoor dat in de vierde week van juli de
terassen in de binnenstad van Nijmegen als vanouds weer bezet werden door groepen
dammers.
Na een tweetal jaren waarin het aantal dammers dat aan Nijmegen meedeed onder de 100
was gebleven, had de organisatie aangegeven tevreden te zijn met 100 deelnemers. Met het
uiteindelijke aantal van 112 kon men dan ook niet anders dan uitermate content zijn. Er
waren nogal wat aan- en afmeldingen wat betreft topspelers, maar er was een mooi veld bij
het begin van het toernooi met de Afrikaanse grootmeesters Macodou N’diaye en Jean-Marc
Nfjofang en de Nederlandse GMI’s Alexander Baljakin, Kees Thijssen, Ron Heusdens, Geert
van Aalten en Johan Krajenbrink, die het toernooi al vier keer op zijn naam heeft
geschreven, maar de laatste keer al weer 19 jaar geleden. De kampioen van vorig jaar,
Jasper Lemmen en Cor van Dusseldorp mochten ook niet bij voorbaat kansloos geacht
worden.

De top 5 van Nijmegen Open
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Halverwege het toernooi, dat dit jaar het predikaat open Nederlands damkampioenschap
droeg, gingen er tien man aan de leiding, waarvan Pim Arts de opvallendste naam was. Hij
verloor echter in de zesde ronde van Johan Krajenbrink, die de leiding tot de voorlaatste
ronde zou vasthouden. In de negende ronde werd hij bijgehaald door Cor van Dusseldorp,
die van zowel Kees Thijssen als van Jean-Marc Ndjofang had gewonnen. In de laatste ronde
mochten de twee koplopers tegen elkaar uitmaken wie de titel zou winnen. Van Dusseldorp
ging al op de 20e zet vreselijk in de fout, waardoor Krajenbrink met een eenvoudig zetje de
overwinning greep. Van Dusseldorp werd nog wel tweede voor Macodou N’diaye, Jasper
Lemmen en Alexander Baljakin.
Bij de afsluiting was er speciale aandacht voor de oudste en de jongste deelnemer. De 86jarige Jo Geuke deed al voor de 25e keer mee en werd ter gelegenheid van deze
gebeurtenis in het zonnetje gezet. De net 13-jarige Jitse Slump speelde een ijzersterk
toernooi en werd maar liefst vier keer gehuldigd: als winnaar van het bergklassement (voor
de grootste ratingstijging), het ploegenklassement (als lid van het beste viertal), een
ratingklassement en als open Nederlands jeugdkampioen.
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B. Aalberts – J. Krajenbrink 0-2

J. Krajenbrink – C. v Dusseldorp 2-0

In een mooie partij van Johan
Krajenbrink was het wit die steeds
verder onder druk kwam te staan.
Johan wist ten koste van schijf door
te breken naar dam. Wit heeft zojuist
27-21 gespeeld in de hoop nog in
een eindspel te komen, maar Johan
gaf hem hier geen kans toe. Er
volgde hardhandig: 1. … 14-20 2.
25x12 47-33 3. 30x19 33x16 en
Johan
mocht
twee
punten
bijschrijven.

De organisatie had zich geen mooier
slotdag kunnen voorstellen. De
nummers 1 en 2 mochten tegen
elkaar. Cor had de beste papieren,
maar hij ging tegen ernstig in de
fout. Zijn laatste zet was 12-18 en
nu was Johan er als de kippen bij. 1.
2419 13x24 2. 29x20 25x14 3. 3832
27x29 en zonder af te wachten hoe
Johan zou gaan slaan gaf zwart het
op.
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Zomertoernooien
Eric Sanders
Het damtoernooi in Salou (www.salou-open.nl) heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot
het grootste en bestbezette open damtoernooi ter wereld. Gegarandeerd goed weer plus de
goedkope reis- en verblijfskosten zorgen voor een onklopbare formule. De inschrijving voor
de volgende jaargang is tijdens het toernooi al bijna vol. Twaalf internationale grootmeesters,
twee internationale grootmeesteressen en een heleboel andere titelhouders traden eind mei
met elkaar in het strijdperk onder de Spaanse zon. Neerlands hoop (en kampioen) Roel
Boomstra schreef het toernooi op zijn naam voor wereldkampioen Alexander Georgiev en
puntenkanon uit de Huissense eersteklasser Guntis Valeneris. Diens teamgenoot Alexander
Baljakin eindigde als zesde. Maarten Linssen en Wouter Ludwig stonden nog net in de top
20 en Gelders hoop Jan Groenendijk bleef daar net buiten op een nog steeds knappe 23e
plek.
Ook het toernooi in Thailand (www.ericsdamsite.com/Thailand_Open_2012.htm) begint
serieuze proporties aan te nemen. Waar in voorgaande jaren het aantal deelnemers op of
onder de 40 bleef steken, waren er dit jaar 69 dammers in Jomtien bij elkaar gekomen en dat
terwijl het grotendeels overlapte met Salou. De herkomst van de deelnemers was niet altijd
een voor de hand liggend damland. Zo waren er dammers uit Toerkmenistan, Trinidad en
Tobago en Japan. Ook Curacao, China en Thailand zelf waren vertegenwoordigd. Vanaf het
begin was het duidelijk dat Alexei Tsjizjov en de titelhouder Macodou N’diaye zouden
uitmaken wie de grootste bokaal in de handen gedrukt zou krijgen. Afgezien van de
onderlinge remise wist de Rus al zijn partijen winnend af te sluiten en eindigde twee punten
voor de Afrikaan. Andrew Tjon A Ong bleek naast
Krijn ter Braake – A. Georgiev 0-2
het organiseren van het toernooi nog genoeg
Heerhugowaard open
energie over te hebben om de derde plek veilig te
stellen. Nijmegenaar Jan Jacobs was op de 25e
plek de eerste Gelderlander. Veel concurrentie had
hij daarbij echter niet.

Dat Georgiev momenteel de beste
speler van de wereld is zullen veel
mensen beamen. Hij laat dit keer op
keer zien en dit keer was Krijn het
slachtoffer. Na een mooie partij
maakt Georgiev het sierlijk af
middels: 1. … 2631 2. 37x26 1621
3. 26x17 1823 4. 28x8 4-9 5. 15x4
45-50 6. 4x31 50x3

Vorig
nam
Heerhugowaard
(www.heerhugowaardopen.nl) het stokje over van
Den Haag wat betreft het organiseren van een
groot damtoernooi in het westen van het land in de
derde week van juli. Als voorprogramma van
Nijmegen Open, zeg maar. De organisatie nam
haar taak serieus en nodigde een flink deel van de
wereldtop uit. In het deelnemersveld bevonden
zich de drie Alexanders uit de top 5 van de
wereldranglijst (Georgiev, Schwarzman, Baljakin),
nog eens drie spelers uit de mondiale top 10
(Boomstra, Virny, Dolfing), een aantal voormalig
Nederlands kampioenen (Thijssen, Scholma,
Heusdens, Hans Janssen) en nog 87 spelers, wat
het totaal net onder de 100 hield. Na alle negen
ronden stonden er zes spelers met 13 punten
bovenaan. De volgorde werd vervolgens bepaald
door de gemiddelde rating van de tegenstanders.
Die bleek bij wereldkampioen Alexander Georgiev
7
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het hoogst, wat hem de titel opleverde voor Evgueni Vatoetin en Kees Thijssen. Eerste
Gelderlander was niet helemaal onverwacht Alexander Baljakin, maar de 16e plek zal toch
enigszins als teleurstellend zijn ervaren.
Moeder aller (nog bestaande) zomerdamtoernooien is het toernooi in Brunssum
(www.brunssumdamtoernooi.nl) dat in augustus al weer voor de 35e keer met 112
deelnemers gehouden werd. De zaal wordt er doorgaans niet platgelopen door
grootmeesters, maar met Macodou N’diaye en Jean-Marc Nfjofang had men toch een paar
toppers in huis. Hoewel de toernooioverwinning van één van deze twee verwacht werd,
stond na vier ronden Rienk van Marle (tevens lid van de organisatie van Nijmegen Open)
alleen en zonder puntverlies bovenaan. Uiteindelijk zou hij op een nette derde plek eindigen,
onder andere door een nederlaag tegen N’diaye die in de eindrangschikking op de eerste
plek terug te vinden was, één punt voor Ndjofang. Marcel Monteba en Matthias de Kruijf
eindigden ook nog in de top 10.
Het MTB Open in Hoogeveen (www.damclubhoogeveen.nl/toernooien) is met 92 deelnemers
tijdens haar derde editie ook een serieus te nemen toernooi. Jean-Marc Nfjofang schreef het
achtrondig toernooi op zijn naam met een punt voorsprong op Michel Koop en Andrew Tjon
A Ong. Bert Woolschot eindigde op de achttiende plek.
Hans Jansen – Flaubert Ndonzi 2-0
Heerhugowaard open

Jansen heeft zijn eigen fraaie
speelstijl. Opvallend genoeg speelt
hij dit tegen alles en iedereen en dus
ook tegen Ndonzi. Na een
schitterend opgezette partij wist
Jansen dit af te maken door een
typisch zetje achterom. Zwart heeft
zojuist 1218 gespeeld, er volgde: 1.
2924 18x27 2. 2823 19x28 3. 2621
30x19 4. 21x12 en zwart gaf zich
gewonnen.
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R. Koopmanschap – M. de Jong 0-2
Brunssum open

Martin mocht voor deze combinatie
de combinatieprijs mee naar huis
nemen. 1. … 2328 2. 32x3 1721 3.
26x17 12x34 4. 3x23 29x47 5.
23x40 2429 6. 40x9 4x13 en wit gaf
een zet later op.
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Bobolitoernooi
Erik van de Weerdhof
In Bunschoten wordt al dertien jaar lang een meerdaags open damtoernooi
(www.damclubbunschoten.nl) gespeeld. Waar het toernooi gedurende haar eerste jaren in
het vroege voorjaar werd gespeeld, is het nadien steeds verder richting de zomer
geschoven. Dit jaar werd het toernooi gespeeld in de week van maandag 9 tot vrijdag 13 juli.
Deze tijd van het jaar is voor dit toernooi al niet meer nieuw, wel is de naam veranderd. Tot
vorig jaar heette het toernooi het Barnsteentoernooi, maar vanaf dit jaar heeft Boboli, een
bedrijf dat handelt in deegwaren, haar naam aan het toernooi verbonden. Ondanks deze
sponsoring is het prijzengeld relatief laag, en wellicht is dat de reden dat de echte toppers
het Boboli toernooi links lieten liggen.
Dit leidde er toe dat 52 hoofdzakelijk regionale en uitsluitend in Nederland woonachtige
spelers gedurende zeven ronden de degens kruisten in een toernooi met een wat
ongebruikelijke variant van het Zwitsers systeem op rating. Dat ongebruikelijke zat hem in de
systematiek van paren, die waarschijnlijk tot een minder zuivere eindstand leidt dan het
geval is bij het normale Zwitserse systeem op rating. Voor de toernooizege maakte dat
echter niet uit, want één man stak met kop en schouders boven de rest uit.
Andrew Tjon A Ong had na zes ronden al elf punten verzameld en reeds bij het ingaan van
de laatste ronde was bekend dat hij het toernooi zou winnen. Weliswaar waren er drie
spelers die nog op gelijke hoogte konden komen in punten, maar de tegenstanderrating van
Tjon A Ong kon niet meer worden overtroffen, zodat hij zich bij gelijke aankomst tot
toernooiwinnaar zou mogen laten kronen. Zo ver liet Tjon A Ong het echter niet komen.
Schrijver dezes wist de toernooiwinnaar na een voordelige afwikkeling (die overigens
mogelijk werd door de eerste zet die Tjon A Ong speelde, nadat hij tijdens de partij een
interview had gegeven aan radio 1) wel onder druk te krijgen, maar winst bleek een utopie.
Zodoende werd Tjon A Ong met twaalf punten (en de hoogste tegenstanderrating van alle
deelnemers) toernooiwinnaar, gevolgd door Ruph Bhawanibhiek (11), Krijn ter Braake (10)
en Erik van de Weerdhof (10), de overige prijswinnaars in het algemeen klassement. Naast
het algemeen klassement waren er tevens enkele nevenklassementen. Alex Ketelaars won
het klassement voor spelers met een rating tot 1100, terwijl GDB-er Michel Hendriksen het
klassement voor spelers met een rating onder de 900 op zijn naam winst te schrijven.
Laatstgenoemd klassement was tevens de categorie met de meeste deelnemers, en dat
toont wel aan dat dit toernooi zeker niet alleen voor sterke spelers was bestemd. Met
meespelende arbiters en elke dag voor alle deelnemers een gratis lunch heeft het toernooi
een betrekkelijk gemoedelijk karakter, hetgeen haar een heel eigen plaats geeft tussen de
andere zomertoernooien.

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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EK Jeugd
Eric Sanders
Talentvolle jonge dammers hebben met grote letters in hun agenda bij 1 augustus staan: EK
Jeugd! Dat is namelijk al jaren de vaste begindatum. Net als het EK voetbal vond het dit jaar
plaats in Oekraine en wel in het schier onuitsprekelijke Dneprodzherzhinsk. De hoop en
verwachting was dat onze jongens en meisjes het beter zouden doen dan hun voetballende
landgenoten, wat op zich niet zo moeilijk zou moeten zijn. Er werd als vanouds zowel bij de
jongens als de meisjes gespeeld in vier leeftijdscategorieen in normaal en versneld tempo.
Bijna elke eindstand werd bepaald na een negenrondig Zwitsers toernooi.
Bij de welpenjongens kwam de enige Nederlandse deelnemer Berke Ygitturk terecht op de
negende plek van de 21. De top drie werd bevolkt door spelers uit Rusland, Moldavie en Witrusland. Bij de welpenmeisjes was de hele top 3 Russisch. De Nederlandse meisjes Kirsty
Wahjuwibowo en Suzanne Staal eindigden op de 11e en 15e plek.
Bij de pupillenjongens was de Nederlandse inbreng een stuk groter en werd er ook meer van
verwacht. De troeven Jitse Slump en Nick Waterink hadden in het verleden al verschillende
malen laten zien een aardig potje te kunnen schuiven, zoals Jitse nog zeer recentelijk bij het
Nijmegen Open. Toch moesten onze talenten twee Russische jongens voor zich dulden en
moest Jitse genoegen nemen met de bronzen plak. Marsel Sharafutdinov en Anton Bursuk
namen de hoofdprijzen mee naar huis. Thijs Verboon en Wouter Morsink werden 9e en 15e.
Er was geen Nederlandse deelneming bij de pupillenmeisjes. Het goud en brons ging naar
Rusland, het zilver was voor een Oekrainse.
Bij de aspirantenjongens had Nederland twee belangrijke titelkandidaten. Van Martijn van
IJzendoorn en Wageninger Jan Groenendijk mocht een en ander verwacht worden.
Groenendijk liep tegen twee nederlagen aan en kwam op een teleurstellende negende
plaats. Van IJzendoorn deed het beter en eindigde met de twee Russen Damir Rusaev en
Anton Permyakov op 13 punten. De tegenstanderrating was in het nadeel van onze
landgenoot die zodoende brons won. Rik Hakvoort werd 22e. Ook de aspirantenmeisjes
vochten het uit zonder Nederlanders. De eerste plek ging naar een Wit-russische en de rest
van het podium was Russisch.
Bij de junioren -de bijna-volwassenen en daardoor met speciale aandacht bekeken- was er
veel succes. De jongens kwamen met twee Nederlanders in de arena: Wouter Sipma en
Koos van Amerongen. In de vierde ronde won eerste genoemde van laatsgenoemde en
legde daarmee de basis voor zijn Europees kampioenschap. Sipma eindigde met 15 punten
twee punten voor de Rus Alexander Safonov. Van Amerongen pakte ondanks zijn uitglijder
het brons. De juniorenmeisjes waren de enigen die slechts acht ronden speelden, vanwege
het relatieve kleine deelnemersaantal van achttien. Daaronder drie Nederlandse meiden.
Derde Nederlandse werd Laura Timmerman op de vijfde plek. Zij had evenveel punten als de
Poolse Arletta Flisikowska, die derde werd vanwege een hogere gemiddelde
tegenstanderrating. Het zilver was voor onze landgenote Karlijn Overes, ondanks een
overwinning op de uiteindelijke Europees kampioene Heike Verheul.
Bij het sneldammen waren er ook nog drie Nederlands medailles, alle overigens gewonnen
door dammers die ook een medaille bij normaal tempo wonnen. Martijn van IJzendoorn won
zilver bij de aspirantenjongens. Brons was er voor Jitse Slump bij de pupillenjongens en
Karlijn Overes bij de juniorenmeisjes.
Toernooiwebsite: eyc-2012.vdamki.pp.ua
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Wereldrecord Blindsimultaandammen
Eric Sanders
Het is misschien wel het meest tot de verbeeldingsprekende onderdeel van het dammen
voor niet-dammers: het wereldrecord blindsimultaandammen. Voor menig dammer is het al
nauwelijks voor te stellen dat iemand een partij kan dammen zonder bord. Een heleboel
tegelijk is duizelingwekkend alleen al bij de gedachte. Toch zijn er twee dammers die zich
meermalen aan een wereldrecordpoging hebben gewaard. Lange tijd was het alleen Ton
Sijbrands die als een dammende Boebka het record telkens ietsje scherper stelde, maar een
aantal jaar geleden meldde ook Erno Prosman zich bij het FMJD-recordbureau voor een
poging. Hij verbeterde in 2008 met 2 partijen het record van Sijbrands, die op zijn beurt er
een jaar later weer eentje bovenop deed. Het was dus weer de beurt aan Prosman en begin
juli probeerde hij het record in Gouda naar 30 te tillen. Er is een duidelijk verschil in stijl
tussen de twee blindsimultaadammers. Waar Sijbrands, perfectionist als hij is, altijd de beste
zet zoekt in elke partij, pakt Prosman het veel pragmatischer aan. Hij probeert zo snel
mogelijk het minimum aantal punten te verzamelen dat nodig is om het record te breken. De
reglementen schrijven voor dat er een score van minstens 70% gehaald moet worden.
Sijbrands zat met zijn records vaak rond de 90%. Bij zijn laatste poging haalde hij 77% en
deed daar maar liefst 41 uur over. Prosman had bij zijn vorige record een score van precies
70%, maar deed dat in “slechts” 22 uur.
De poging in Gouda zou tot het laatst toe bloedstollend spannend blijven. In de nachtelijk
uren had Prosman de stand niet altijd goed voor ogen, wat hem een aantal foutzetten
opleverde. Vijf foutzetten blijven zonder consequentie, daarna wordt bij elke foutzet de partij
verloren verklaard. Dit gebeurde drie keer. Daarnaast verloor hij ook nog twee keer omdat hij
weliswaar geen illegale zet deed, maar de stand niet helemaal goed in zijn hoofd had. Dat
gebeurde onder andere tegen Culemborger Henk Stoop, die een prima partij speelde en met
een fraaie slagzet de winst naar zich toe trok. Ook Eep van Manen van Damclub Lent deed
zijn best de recordpoging te laten mislukken en behaalde een remise. Na 29 uur wist
Prosman echter met een gelukje hier en daar precies de 70% weer te halen en mag zich
opnieuw wereldrecordhouder blindsimultaandammen noemen, iets wat op zijn visitekaartje
overigens aardig wat ruimte in neemt. Alle damliefhebbers hopen dat Sijbrands de
handschoen weer op zal pakken, maar te vrezen valt dat hij zich voornamelijk zal beperken
tot het schrijven van zijn lijvige dambiografie.
De website voor dit evenement is www.blindsimultaangouda.nl

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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Kijkjes in de Gelderse Damwereld
Matthias de Kruijf
Het damseizoen staat op het punt van beginnen. Sterker nog, het is al begonnen en
sommigen zijn nooit gestopt met dammen. Gelukkig maar, want er was weer genoeg te doen
deze zomer. Hopelijk wordt het komende seizoen weer een succes met vooral veel vuurwerk
op het bord!!
Cor Langeveld – Thijs Gerritsen 0-2
Nijmegen open
Zwart heeft zojuist slim 18-23 gespeeld en brengt wit in
de verleiding. Wit kan de verleiding niet weerstaan en
speelt 1. 3328 1419 2. 4035 19x30 3. 35x24 en nu is het
zwart die op zijn beurt 3. … 1218 4. 28x19 1823 5. 19x28
1721 6. 26x17 11x31 7. 36x27 speelt. Nu is het
weliswaar gelijk wat stukken betreft, maar zwart won
schijf 24 eenvoudig en later de partij.

Valere Hermans – Marcel Monteba 0-2
Brunssum open
Zwart stond gedurende partij erg onder druk. Marcel wist
zijn stand steeds krachtiger en verder uit te bouwen en
wist een orgineel damzetje te nemen. 1. … 2833 2. 39x28
1822 3. 27x18 23x12 4. 34x23 1218 5. 23x21 16x47 en
zwart won een kleine 10 zetten daarna de partij.

Alexander Baljakin – Thomy Mbongo 2-0
Heerhugowaard open
Mbongo zette zijn partij voortvarend op, maar dat had hij
beter niet kunnen doen tegen Baljakin. Na het snel
gespeeld 8-12 nam wit een licht zetje door 1. 2923 18x38
2. 43x21 16x27 3. 3429 24x33 4. 39x19 en wit won. Merk
overigens op dat als in plaats van 8-12 iets als 2-8 wordt
gespeeld, dat wit dan ook kan uithalen door: 1. 3530
24x35 2. 2924 20x38 3. 43x21 16x27 4. 3631 27x36 5.
4741 36x38 6. 3933 38x29 7. 34x5. Vreemd genoeg had
Mbongo dit zetje dan weer wel gezien.
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Pim Meurs – Peter van der Stap 0-2
WMSG World cup
Pim was in de partij een schijf voorgekomen en leek het
helemaal voor elkaar te hebben. Pim wist zijn hoofd
echter niet koel te houden en knoopte zichzelf op, hij liet
zich ook nog gemeen foppen want hij speelde 1. 2924?
Peter hoopte hierop en sloeg 1. … 18x40 2. 24x11 1419
3. 35x44 1217 4. 11x22 1923 5. 28x19 2024 6. 19x30
25x43 7. 38x49 2127 8. 32x21 26x50 en enkele zetten
later gaf wit het op.

Losseni Savané – Nico Valkenburg 2-0
Brunssum open
Wit heeft zijn gebruikelijke kamikaze-stijl op het bord
gebracht. In een spannende stand wist wit dam te halen
door 1. 3731 26x37 2. 32x41 21x23 3. 4338 18x27 4.
29x18 13x22 5. 24x4 en enkele zetten later kon wit
tevreden 2 punten bijvoegen aan zijn totaal.

Michel Stempher – Michel Koops 0-2
MTB open Hoogeveen
Zwart is onderweg een schijf achtergekomen, maar blijft
toch hopen op kansen. En terecht, want hij wist de partij
alsnog fraai te winnen. 1. … 1217 2. 21x3 6-11 3. 3x29
23x45 4. 32x21 1924 en zonder 5. 16x7 4550 6. 30x19
50x8 af te wachten gaf de witspeler het op.

Stuur uw combinaties en fragmenten op naar het (email)adres van Matthias in de colofon.
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NK Sneldammen
Erik van de Weerdhof
Het Nederlands kampioenschap sneldammen werd dit jaar georganiseerd door de
jubilerende vereniging DEZ Laren. De hoogste titel is daarbij een prooi geworden voor Roel
Boomstra. Nadat beide spelers in de finale op tien punten uit zeven wedstrijden waren
geëindigd, wist hij Ben Provoost na barrage te verslaan. Die barrage verliep tumultueus. De
barrage werd gespeeld met een systeem van een beperkte bedenktijd voor een onbeperkt
aantal partijen. Provoost kreeg groot (waarschijnlijk winnend) voordeel op het bord en had
daarnaast voordeel op de klok. Het voordeel op het bord verwaterde echter en sloeg om in
een winnende stand voor Boomstra. Het had misschien nog spannend kunnen worden met
de klok, maar uitgerekend toen, in de barrage om het kampioenschap van Nederland, viel de
digitale klok uit. Wat de wedstrijdleiding vervolgens heeft beslist is me niet bekend, maar
Provoost zag van verder spelen af. In de A-categorie behaalden de GDB-ers Jeroen van den
Akker (7 punten) en Rik Keurentjes (5 punten) de vierde respectievelijk gedeeld zesde /
zevende plaats. Vermeldenswaardig is nog de gedeelde eerste plaats van Jochem Zweerink
in de B-finale. De overige GDB-ers zullen het toernooi waarschijnlijk snel willen vergeten.
Gezien het grote aantal GDB-leden in deze en de andere categorieën, beperken we ons
verder hoofdzakelijk tot de prestaties van GDB-ers in de eerste finalegroepen van de
verschillende categoriën waarin werd gespeeld.
In de B-groep behaalde Larenaar Egbert Harkink de derde plaats, een prestatie die Henk
Brouwer evenaarde in de C-categorie. Ook Bernard Renting haalde de finale in deze groep,
waarin hij gedeeld vijfde / zesde werd. Bij de vrouwen treffen we het eerste kampioenschap
voor een GDB-er aan. Heike Verheul verloor weliswaar van de nummer twee Rianka
Rentmeester, maar omdat zij de andere finalewedstrijden wist te winnen werd Verheul
Nederlands kampioene met een puntje meer dan Rentmeester en de nummer drie, Mei-Jhi
Wu. Denise van Dam werd in deze categorie vierde. Bij de junioren waren er twee Gelderse
finalisten, Pepijn van den Brink en Arwin Lammers behaalden de vijfde respectievelijk
achtste plaats. Meer Gelders succes was er bij de Aspiranten, waar Jan Groenendijk de titel
voor zich opeiste met drie punten voorsprong op nummer twee Jannes Kromhout. Bij de
pupillen behaalden de GDB-leden Jorne Huiting (4e), Melanie voskuil (5e) en ''thuisspeler''
Tom Knapen (gedeeld 7e) de finale. Ook bij de welpen waren er drie Gelderse finalisten:
Tristan van der Velde behaalde het brons, terwijl Pieter van Asseldonk en Cas Aleven de
zesde en achtste plaats bezetten.

Overzicht van de Nederlandse kampioenen 2012:
Categorie A:
Roel Boomstra
Categorie B:
Dennie van Dijk
Categorie C:
Mohammed Aliem Wagid Hosain
Vrouwen:
Heike Verheul
Junioren:
Koos van Amerongen
Aspiranten:
Jan Groenendijk
Pupillen:
Thijs Verboon
Welpen:
Berke Yiğittürk
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KNDB Beker
Eric Sanders
De KNDB-beker wordt tegenwoordig in drie ronden gespeeld, alle in een rapidtempo van 30
minuten + 20 seconden per zet. In de eerste ronde spelen 32 teams in acht groepen van vier
viertallen. De twee hoogsteindigende teams gaan door naar de halve finales, die uit vier
teams van vier viertallen bestaat. Ook hieruit plaatsen twee teams zich voor de finaleronde.
Daarin wordt een afvalsysteem gespeeld. De winnaars gaan door naar de volgende ronde tot
er twee teams overblijven die de finale finale spelen. Dit jaar waren dat de twee noordelijke
teams Hijken DTC en Damcombinatie Fryslan. Het kwartet uit Hijken met Roel Boomstra,
Martin Dolfing, Hans Jansen en Wouter Sipma bleek de sterkste en won de beker.
Dammers uit Oost was het enige Gelderse team in de finaleronde en eindigde op de vijfde
plaats.
Kijk op toernooibase voor volledige uitslagen

Jan van der Zwancup
Erik van de Weerdhof
DV VBI uit Huissen was dit jaar heer en meester in het bekertoernooi van de GDB, dat is
vernoemd naar ons oud-bestuurslid Jan van der Zwan, die helaas onlangs is overleden (zie
elders in dit blad). VBI nam met drie teams deel aan het bekertoernooi, en bereikte met twee
teams de finale. Daarin was het team met volgnummer 2 uiteindelijk de sterkste. Dit team
was met spelers als Pepijn van den Brink, Rob Schrooten, Geert van Aalten, Geert Berends,
Leen de Rooij en Willem Hoek feitelijk het sterkste team dat VBI in dit bekertoernooi op de
been bracht. Waarschijnlijk was het uit tactische overwegingen (relatief gemakkelijk
programma) dat deze spelers in het team met volgnummer 2 speelden. Het team versloeg
achtereenvolgens WSDV Wageningen 2, DIOS Achterhoek 1, DC Nijmegen 1, Dammers uit
Oost 1 en tot slot hun clubgenoten van DV VBI Huissen 1. Beide Huissense teams plaatsten
zich door dit resultaat voor de KNDB-beker 2012, net als verliezend halve finalist CTD
Arnhem 1.
De andere verliezende halve finalist, Dammers uit Oost 1 (DUO), werd het slachtoffer van
het lagere aantal plekken, dat de KNDB voor het seizoen 2013 aan de GDB heeft
toegewezen voor het landelijke bekertoernooi. Hun reglementaire nederlaag in de halve
finale (DUO kon geen team op de been brengen) kwam ze daardoor achteraf duur te staan.
Het is jammer dat de KNDB tot deze (naar onze mening niet goed te verdedigen) wijziging
over is gegaan, al zal DUO ook zelf in de spiegel moeten kijken. Behalve in de halve finale
tegen VBI, was het team door interne misverstanden namelijk ook al niet opgekomen voor
hun thuiswedstrijd tegen DEZ Laren 1. Dankzij een sportieve opstelling van DEZ Laren 1 kon
die wedstrijd evenwel alsnog worden gespeeld, een voorbeeld voor ons allen!
Zie de website van de GDB voor details
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Jubileumtoernooi DVV
Erwin van Hierden
Jubileumtoernooi DVV goed geslaagd
Vanwege haar 75-jarig jubileum heeft Dam Vereniging Voorthuizen zaterdagmiddag 25
augustus met succes een dam-koppeltoernooi gehouden. Dammers uit de wijde regio gingen
in koppels met elkaar de strijd aan. Na zeven gezellige maar ook zeer spannende ronden
werden om 17:30 uur de prijswinnaars gehuldigd.
Het toernooi kende een hoofdgroep, met de 16 sterkste dammers, en een B-groep met 28
deelnemers. Bij aanvang van het toernooi werden de koppels binnen de genoemde groepen
door middel van een gerichte loting samengesteld. Nadat alle spelers hun plaats hadden
gevonden heette DVV-voorzitter Aalt van de Kuilen een ieder van harte welkom op het
jubileumtoernooi. Namens Gemeente Barneveld was wethouder De Kruijf aanwezig. Na een
korte toespraak verrichte de wethouder de openingszet aan één van de borden en kon het
toernooi beginnen.
Gedurende de middag werden er zeven ronden gespeeld met een tempo van 15 minuten per
persoon per wedstrijd. In de B-groep werd het koppel Hans Luchies uit Wageningen en
Lucas Veldhuizen uit Bunschoten de grote winnaar. Met een score van 11 punten bleven zij
nummer twee ruimschoots voor. In de hoofdgroep stak het sterkste team met kop en
schouders boven de rest uit. Het koppel René Alderliesten uit Putten en Egbert Harkink uit
Laren scoorden maar liefst 13 punten, waarmee ze nummer twee vier punten voor bleven.
Na afloop werden de prijzen door organisator Erwin van Hierden uitgereikt aan de winnaars.
De prijzen werden ter beschikking gesteld door VDB Dienstverlening uit Renswoude.

Overzicht van het geslaagde DVV-jubileumtoernooi
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NK Aspiranten en NK Junioren Meisjes
Ralf Richters
Van maandag 9 t/m zaterdag 14 juli vond in Wageningen het NK Aspiranten en NK Junioren
Meisjes plaats. In clubgebouw De Doorbraak streden tien aspiranten en negen junioren
meisjes onder de ervaren organisatie van WSDV Wageningen om hun nationale titel. De
partijen waren live via internet te volgen.
Bij de aspiranten deden twee troeven van WSDV Wageningen zelf
mee, Jannes Kromhout en Jan Groenendijk. De andere
Gelderlanders die zich hadden weten te plaatsen waren Stijn
Overeem (DES Lunteren) en Tim Vermeulen (Dammers Uit Oost).
Dat het een sterk toernooi zou worden, bleek wel uit het feit dat de
twee topfavorieten Jan Groenendijk en Martijn van IJzendoorn al
eerder dit jaar 1e en 2e waren geworden bij de junioren! En ook
Rik Hakvoort speelde dit jaar al mee in de finale van de junioren.
Het bleek uiteindelijk ook tussen deze drie topavorieten te gaan.
Kampioen werd Martijn van IJzendoorn nadat hij in de achtste
ronde het onderlinge topduel tegen Jan Groenendijk had weten te
winnen. De tweede plaats ging naar Jan en Rick pakte de derde
plaats. Een goede score was er ook voor Tim Vermeulen die in zijn
eerste finale dicht aansloot bij de top drie en vierde werd.
Martijn van IJzendoorn
Na afloop van de negende ronde speelden Jannes Kromhout en Nick Waterink nog een
barrage om uit te maken wie er als vijfde was geëindigd, dit i.v.m. plaatsing voor het WK in
december in Drenthe. Onder grote publieke belangstelling trok Jannes beide partijen naar
zich toe, waarmee hij zich verzekerde van de vijfde plaats.
Gelijktijdig met de aspiranten streden de meisjes in de oudste jeugdcategorie om de
nationale titel. Onder de deelnemers de Gelderlanders Gerlinda
Schaafsma, WSDV Wageningen troef Denise van Dam en de
zussen Lisa en Lotte Aleven. Ook hier ging de strijd tussen de
twee favorieten Karlijn Overes en Heike Verheul. Beiden gingen
voortvarend van start en wonnen hun eerste vijf rondes. In de
zesde ronde wist Gerlinda door knap verdedigingswerk het eerste
punt van Heike afhandig te maken. In de zevende ronde eindigde
de tweestrijd tussen Karlijn en Heike in remise, waardoor Karlijn
voorop bleef in de strijd. Echter in de laatste ronde wist ze niet te
winnen van de uiteindelijke nummer drie Laura Timmerman.
Hierdoor eindigde Heike en Karlijn op gelijke punten, maar dankzij
een plusremise mocht Heike Verheul de bloemen in ontvangst
nemen. De Gelderse deelneemsters eindigden net achter het
podium met een vierde plaats voor Denise en een vijfde plaats
voor Lotte.
Heike Verheul
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NK Pupillen Meisjes en NK Welpen
Ralf Richters
Dit jaar vond in het Groningse Warffum op 17, 18 en 19 mei het NK Pupillen meisjes plaats.
Gelijktijdig werd er op zaterdag gestreden om het NK bij de Welpen algemeen. Aan het
pupillen meisjes toernooi deden tien finalisten mee en bij de welpen streden achttien jonge
dammers op het dambord tegen elkaar.. De pupillen speelden een rond toernooi. Bij de
welpen werden acht ronden gespeeld volgens het Zwitsers systeem.
Bij de meisjes staken er twee pupillen duidelijk bovenuit. Na 8 ronden stonden Tessa Aleven
en Melanie Voskuil op een gedeelde 1e plek. Kampioen werd Tessa Aleven uit Huissen met
16 punten uit 9 wedstrijden. De tweede plaats ging naar Melanie Voskuil uit Lunteren met 14
punten. Zij verloor haar laatste wedstrijd tegen Mabel van Leeuwen. De derde podiumplek
was met 9 punten uiteindelijk voor Ilse Barf, na een barrage met Mabel van Leeuwen en
Ninah Rosema.

Alle deelneemsters aan het NK Pupillenmeisjes
Bij de welpen is Kirsty Wahjuwibowo uit Den Haag met overmacht kampioen geworden! Op
vier punten werd ze gevolgd op de 2e plek door Suzanne Staal. Dat betekent dat twee
meisjes op de bovenste twee plaatsen zijn geëindigd in een kampioenschap waar zowel
jongens als meisjes meedoen. Een unieke prestatie dus! Op de 3e en 4e plek eindigden met
evenveel punten als Suzanne Staal de jongens Pieter van Asseldonk (WSDV Wageningen)
en Berke Yigittürk. Machiel Weistra van Damclub Heteren en Tristan van der Velde van
damclub Putten eindigden vermeldenswaardig met een zevende en achtste plaats bovenin
het deelnemersveld.
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EK Rapid + Blitz
Eric Sanders
De Europese dambond had bij het vaststellen van haar programma vergeten op de
damkalender te kijken en plande het EK Rapid te houden in Stockholm en het EK Blitz te
houden in Talinn in de week van het Nijmegen Open NK. Een verzoek van de KNDB om dit
te wijzigen leverde (uiteraard) niets op en zodoende werden de Scandinavische en Baltische
EK’s in de schaduw van Nijmegen afgewerkt. Het deelnemersveld bestond bij beide
toernooien voornamelijk uit Oost-europese spelers en de enige Nederlandse deelnemer was
de partner van de Litouwse arbiter.
Bij het rapidtoernooi werden door 30 spelers, waarvan 14 met een Russisch paspoort, een
negenrondig Zwitsers toernooi afgewerkt, dat gewonnen werd door Alexander Georgiev voor
Alexander Schwarzman en Andrej Kalmakov. Ook bij de vrouwen, 28 in totaal en geen
Nederlanders, was het podium geheel Russisch met Tamara Tansykkuzhina voor Ayyyna
Sobakina en Nika Leopoldova.
Het blitzen gebeurde met 10 spelers die een dubbelrondtoernooi speelden. De nummers één
en twee van het rapid wisselden stuivertje en de bronzen plak was voor Guntis Valneris. Bij
de dames, 10 Russinnen en 2 Oekraiensen, bestond het podium uit Matrena Nogovitsyna,
Tamara Tansykkuzhina en Olga Balthazi.
Wie het naadje van de kous wil weten kijkt op toernooibase.

In Memoriam Evert Jan van de Kraats
Op woensdag 23 mei is na een periode van afnemende krachten op de leeftijd van 88
jaar, van ons heengegaan, ons erelid Evert Jan van de Kraats. Hij was gedurende 65
jaar onafgebroken lid van de KNDB en van onze vereniging waarvan vele jaren als
bestuurslid.
Van 1958-1968 was Evert Jan secretaris en van 1978-1988 penningmeester. Evert Jan
was sinds januari 1998 weduwnaar en werd de laatste jaren verzorgd in verzorgingshuis
Nieuw Avondrust in Voorthuizen.
Lange tijd bleef hij, ondanks langzame teruggang van zijn gezondheid, trouw de
verenigingsavonden bezoeken.
We herinneren Evert Jan als een trouwe, gedreven en vooral sportieve dammer, die
zelden een wedstrijd oversloeg. Jarenlang was hij een vaste kracht voor het tweede
team. Heel motiverend was het spelplezier wat hij uitstraalde. Altijd was hij mild in kritiek
over medespelers en was iemand die altijd het belang van de vereniging op het oog had.
Een verenigingsmens in hart en nieren. Naast de damvereniging had hij ook een grote
passie voor de plaatselijke voetbalvereniging.
We zullen hem missen als lid, die in staat was andere te motiveren en stimuleren. Ons
medeleven gaat uit naar zijn kinderen en verdere familie.
Namens Damvereniging Voorthuizen
Voorzitter: Aalt van de Kuilen
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In Memoriam Jan van der Zwan
Op 19 juli jl. is op 91-jarige leeftijd Jan van der Zwan uit Rheden overleden. Jan was lid
van verdienste van de KNDB sinds 1969 en erelid sinds 1996. Dat was hij niet zo maar
geworden. Een groot deel van zijn leven stond in het teken van de damsport. Hij was
geboren en opgegroeid in Leiderdorp maar verhuisde na de oorlog naar Rheden, omdat
hij een baan bij betonfabriek De Meteoor kreeg aangeboden. Al snel werd hij opgenomen
in het bestuur van de Gelderse Dambond, eerst als jeugdleider en later als voorzitter.
Deze functie heeft hij bekleed van 1961 tot 1988. De GDB heeft zijn inzet gewaardeerd
door de bekercompetitie de 'Jan van der Zwan-cup' te noemen. Jaarlijks was Jan bij de
prijsuitreiking aanwezig om de beker aan het winnend team te overhandigen. Van 1964
tot 1969 was Jan lid van het hoofdbestuur van de KNDB.
Jan was een geweldige promotor van de damsport. Het duurde niet lang of er werd op
zijn initiatief in Rheden een damclub opgericht met de naam De Meteoor. Zijn specialiteit
was: jeugd opleiden. Hij wist als geen ander dat wie de jeugd heeft, de toekomst heeft.
Op diverse scholen in Rheden gaf hij damlessen en veel van zijn leerlingen werden
jeugdlid bij De Meteoor. Talentjes nodigde hij thuis uit om ze daar in een rustige
omgeving de geheimen van het damspel bij te brengen. Opmerkelijk was dat Jan met
name de meisjes kon interesseren voor de damsport. Zijn jeugdafdeling bestond voor de
helft uit meisjes, hetgeen geen andere vereniging kon presteren.
Op zijn initiatief werd in 1993, samen met het bondsbureau, het WK meisjes in sporthal
De Hangmat in Rheden georganiseerd. Daarna jaarlijks het NK vrouwen dammen en
schaken. Het hield op toen hij door een ongelukje zijn gehoor kwijt raakte.
Communiceren ging voornamelijk nog via pen en papier. Hij kon geen damles meer
geven. Zijn jeugdclub miste zijn leiding en al snel was alle jeugd weg bij De Meteoor.
Zelfs moest hij meemaken dat de gehele club ter ziele ging. Maar dammen zat in Jans
bloed en zodoende werd hij lid van de Brummense Damvereniging. Iedere donderdag,
weer of geen weer, kwam Jan met zijn auto naar Brummen. Tot er een jaar geleden een
eind aan kwam, omdat het niet meer verantwoord was om auto te rijden.
Jarenlang zorgde Jan dat er op maandag damuitslagen in de Gelderse kranten werden
gepubliceerd. Daarvoor moest hij op zaterdag diverse clubbestuurders benaderen. Elke
zondagmiddag stond de typemachine op tafel om de kopij op tijd bij de kranten te krijgen.
Ook was hij vaste bezoeker van de thuiswedstrijden van damvereniging Huissen. Op het
bureau zeiden we altijd: Als de KNDB 50 Jannen van der Zwan zou hebben, had de bond
tweemaal zoveel leden als nu!
Zijn enthousiasme, zijn medeleven, we zullen het missen maar zullen altijd in onze
herinnering blijven!
Johan Haijtink
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In Memoriam Leo Ribbers

27 juli j.l. overleed op 73-jarige leeftijd onze secretaris Leo Ribbers. Na behandelingen
zo’n 5 jaar geleden werd Leo vorig jaar opnieuw ernstig ziek en nu bleek geen herstel
meer mogelijk te zijn.
Samen met zijn echtgenote Paulien was hij al sinds 1964 zeer betrokken bij het dammen
in Beltrum, Eibergen en Gelderland met name District Oost. In de loop van de jaren 70
ging DIOS over op aparte onderlinge competities in Eibergen en Beltrum. De clubavond
in Beltrum draait nog steeds, Je kreeg daar ook het gevoel bij de familie Ribbers te gast
te zijn. In Eibergen was het na 2005 afgelopen.
Leo was zo’n 20 maal kampioen van de Beltrumse onderlinge. Hier regelde Leo samen
met Paulien bijkans alles. Daarnaast was Leo jarenlang secretaris of penning meester
van DIOS (Eibergen en Beltrum samen). Vanaf 2006 ging DIOS landelijk verder als DIOS
Achterhoek. Leo werd opnieuw secretaris. De thuiswedstrijden van de landelijke
competitie waren jarenlang in De Huve in Eibergen gespeeld. Toen de onderlinge
competitie aldaar ter ziele was gegaan werd een andere lokatie hiervoor gezocht. Na
enkele omzwervingen o.a. in Lichtenvoorde, kwamen we op de meest geschikte lokatie
uit, uiteraard Beltrum!
Een jaar of tien was Leo actief als competitieleider in District Oost.De Gelderse
uitslagendienst was bij Leo en Paulien in vertrouwde handen, tot op heden ook alweer
een jaar of tien.
Zijn uitvaartdienst is door zeer veel mensen bijgewoond waaronder leden en oud-leden
van DIOS en ook van overige Achterhoekse damclubs. Als mens en als damvriend zullen
we hem zeer missen.
Namens DIOS Achterhoek: Jan Dallinga
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Belangrijke Adressen
Gelderse Dambond
Voorzitter
G. Gerritsen, 0317-423740 / 06-20431014, Groenendaalseweg 34, 6871CR Renkum
voorzitter@geldersedambond.nl
Secretaris
vacant, wordt tijdelijk waargenomen door de voorzitter
Penningmeester
D. van Ommeren, 06-22742777, Nw. Tielseweg 20-42, 4001 JW Tiel
penningmeester@geldersedambond.nl
Jeugleider
R.A.G. Richters, 06-22477598, Prinses Margrietlaan 9, 6986 AP Angerlo
jeugdzaken@geldersedambond.nl
Teamwedstrijden
E. van de Weerdhof, 0318-516044, Doddegras 9, 3902 AN Veenendaal
wedstrijdzaken.beker@geldersedambond.nl
Persoonlijke wedstrijden
wordt waargenomen door wedstrijdleider teamwedstrijden
wedstrijdzaken.persoonlijk@geldersedambond.nl
Snel+Beker
Zie teamwedstrijden

Commissie jeugdzaken
Voorzitter: R.A.G. Richters, zie bestuur
Noord:
J. Heij, 0318-630143, Moreelsestraat 65, 6717 TP Ede
jeugdzaken.noord@geldersedambond.nl
Oost:
G. Brummelman, 0575-530144, Ruijs de Beerenbrouckstraat 31, 7204MK Zutphen
jeugdzaken.oost@geldersedambond.nl
Zuid:
Vacant.

Commissie wedstrijdzaken teams
Voorzitter en Hoofdklasse: E. van de Weerdhof, zie bestuur
Noord:
A. van der Kuilen, 0341-558562, Dirk Staalweg 53, 3851 LH Ermelo
wedstrijdzaken.noord @geldersedambond.nl
Oost:
W. Bennink, 0545-473835 / 06-27428056, Ramsbeekweg 2 7152 JT Eibergen
wedstrijdzaken.oost@geldersedambond.nl
Zuid:
A. Janssen, 0487-501408 / 06-53798985, Hollenhof 16, 6659 BC Wamel
wedstrijdzaken.zuid@geldersedambond.nl
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ProtestCommisie
Voorzitter
J. Masselink, 0575-551064, Ruurloseweg 67, 7251 LB Vorden
voorzitter.protestcommissie@geldersedambond.nl
Secretaris
vacant
secretaris.protestcommissie@geldersedambond.nl
Lid
A.P. Bouw, 0342-414252, Roemer Vischerpark 48, 3771 DJ Barneveld
lid.protestcommissie @geldersedambond.nl
Plaatsvervangend lid vacature

Ledenadministratie
Dick van Ommeren, zie penningmeester GDB, ledenadministratie@geldersedambond.nl

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

Internetadressen
GDB www.geldersedambond.nl
KNDB www.kndb.nl
FMJD www.fmjd.org
Startpagina dammen dammen.startpagina.nl
Toernooibase toernooibase.kndb.nl

Bondsbureau KNDB
Landjuweel 62, 3905 PH Veenendaal, bondsbureau@kndb.nl
Postbus 326, 3900 AH Veenendaal
Telefoon: 0318-581288
Fax: 0318-559348
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Colofon
Eindredactie + Layout
Eric Sanders, 06 52070649, Delistraat 41, 6524 KN Nijmegen
geldersdamnieuws@geldersedambond.nl

Secretariaat
Henk Spaan, 024-3452683, Tolhuis 13-36, 6537 MT Nijmegen
secretaris.geldersdamnieuws@geldersedambond.nl

Redacties
Gelderse bestuurszaken
Gerhard Gerritsen, 06-20431014, Groenendaalseweg 34, 6871CR Renkum
voorzitter@geldersedambond.nl
Gelderse wedstrijdzaken
Erik van de Weerdhof, 0318-516044, Doddegras 9, 3902 AN Veenendaal
wedstrijdzaken.beker@geldersedambond.nl
Landelijke wedstrijdzaken
Vacature
Jeugdzaken
Ralf Richters, 026-8485905, Prinses Margrietlaan 9, 6986 AP Angerlo
jeugdzaken@geldersedambond.nl
Fragmenten
Matthias de Kruijf, m_dkruijf@hotmail.com
Slangenburg 53, 6711 RJ Ede
Damprobleem
Arjen Timmer, 0318-484826, arjen.timmer@gmail.com
Scharrenburgersteeg 34, 6741 LT Lunteren
Sluiting kopij GDN 52-5: 3 november 2012

Damprobleem
Arjen Timmer
Oplossing vorige keer (compositie Pieter Kuijper, Hoorn): 2520 (14x25) 37-32! (27x29) 34x05 (25x45) 05-14! (22x33) 1425! (26x37) 44-40 (45x34) 25x47 en wit wint. Fraai zijn de
subtiele witte dambewegingen 05-14-25!
De nieuwe compositie is een miniatuur van Arne van Mourik.
Als de eerste zet gevonden is loopt het vanzelf.
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