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PERIODIEKE UITGAVE VAN DE GELDERSE DAMBOND

De laatste en beslissende partij in het kampioenschap van Gelderland. De kampioen van
vorig jaar, Maarten Linssen tegen de nieuwe kampioen, Pepijn van den Brink. Maarten
voerde de partij in op een tablet, zodat hij live via toernooibase was te volgen.
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Sluitingsdatum Kopij
Kopij voor het volgende nummer van het Gelders Damnieuws,
dat begin april 2014 uitkomt, kan tot uiterlijk zaterdag 8 maart
(bij voorkeur per email) aangeleverd worden bij Eric Sanders
(geldersdamnieuws@geldersedambond.nl).
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World Mindgames
Eric Sanders
Voor de derde keer op rij werd medio december de Olympische Denkspelen in Peking
georganiseerd. Naast schaken, bridge, go en xiangqi (Chinees schaken) was dammen een
onderdeel. In de voortdurende drang het remisespook van het toneel te verdrijven had men dit
keer bedacht de speeltijden te beperken. Er waren zodoende drie aparte disciplines: rapid
(20m+5s), blitz (5m+3s) en superblitz (5m+2s). Bij de mannen waren er telkens 16 deelnemers
en bij de vrouwen 12. Namens Nederland betraden the usual suspects Roel Boomstra, Pim
Meurs en Alexander Baljakin het speelveld. Bij de vrouwen verdedigde Vitalia Doumesh de
Nederlandse vlag.
Het rapid toernooi werd gespeeld met zeven ronden Zwitsers. De twee finalisten van de
WorldCup in Wageningen eindigden ook hier bovenaan. Alexander Georgiev en onze eigen
Roel Boomstra hadden allebei 12 punten en ook allerlei weerstandsberekeningen brachten
geen uitsluitsel, zodat er een (Georgiev-Lehman)barrage (3m+2s) aan te pas moest komen. In
tegenstelling tot in Wageningen wist Georgiev hier te winnen. Guntis Valneris legde beslag op
de derde plaats. Meurs en Baljakin eindigden als zevende en tiende. Het podium bij de vrouwen
bestond uit Zoja Golubeva, Olga Federovich en Tamara Tansykkuzhina. Doumesh werd
negende.
Bij het blitzen werd een rondtoernooi gespeeld. Ook hier eindigde Georgiev qua punten op een
gedeelde eerste plaats. Hij moest zich echter met het zilver tevreden stellen, mede door zijn
nederlaag tegen de als sneldamspecialist bekend staande Ivoriaan Ncho Joel Atse. Deze
behaalde evenveel punten, maar een overwinning meer. Derde werd Alexey Chizhov voor
Boomstra en Baljakin. Meurs werd achtste. Het vrouwengoud was voor Matrena Nogovistyna
voor Golubeva en Tansakkhuzhina. Doumesh werd op eennalaatste.
Het superblitz werd eerst gespeeld in vier groepen van vier, waarvan de eerste twee doorgingen
naar de eliminatieronden. Meurs werd derde in zijn groep en kon na een redelijk kleurloos
toernooi naar huis. Boomstra en Baljakin zaten samen in een groep en gingen beiden door. De
eliminatieronden bestonden steeds uit een best-of-three (wie twee partijen won ging door).
Boomstra verloor van Ndjofang
met 4-2 en lag er uit. Baljakin
won met 4-0 van Georgiev(!) en
stuitte
op
Alexander
Schwartzman in de halve finale.
Daarin moest hij het hoofd buigen
met 4-2 en ook de plaats om het
brons verloor Baljakin van
Ndjofang. De finale werd door
Schwartzman gewonnen van
Valneris. Bij de vrouwen was
Darya Tkachenko de sterkste
voor
Tansakkhuzhina
en
Nogovitsyna. Doumesh kwam
niet door de voorronden.
Toernooiwebsite:
www.worldmindgames.net
Het ereschavot met de mannen en vrouwen top 3's van het Blitztoernooi
met een roze konijn in hun handen en bobo's die het zicht op hen deels ontnemen
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WK Blitz
Eric Sanders
Net uitgepuft van de WorldMindGames stapte het internationale gezelschap in het vliegtuig om
aansluitend het WK Blitz af te werken. Dit WK is vanaf 1998 onregelmatig zeven keer gehouden
met twee keer Valneris en vijf (waaronder de laatste drie) keer Schwarzman als kampioen. Het
in Den Helder gehouden toernooi was een louter mannelijk aangelegenheid met vier groepen
van veertien spelers, wereldtoppers aangevuld met aanwezige Nederlanders, die een
rondtoernooi sneldamden (5m+3s). De eerste vijf van elke groep gingen door naar de
finaleronde. In groep A gingen Ndjofang, Schwarzman en Ndiaye niet onverwacht verder samen
met Bemmelnaar Jasper Lemmen. Enigszins verrassend had Ivo de Jong uit Heerhugowaard
zich daar als derde tussengenesteld. Jochem Zweerink kwam te kort. Baljakin, Atse en
Amrillaew waren de sterksten in groep B en gingen verder met Hein Meijer en Jos Stokkel uit
Huissen. In groep C kwam Jan Groenendijk te kort, maar wel door gingen Shaibakov, Georgiev,
Mbongo, Michiel Kroesbergen en Jankunas. Johan Krajenbrink en Wouter Sipma vergezelden
Getmanski, Valneris en Trofimov naar de finale vanuit groep D, waarin Han Seinhorst en de
talentvolle, maar nog zeer jonge Jorne Huiting uit Doetinchem er niet aan te pas kwamen.
Met acht spelers was Nederland goed vertegenwoordigd in de finale, maar onze landgenoten
kwamen er niet echt aan te pas. Baljakin scoorde nog het beste met een vijfde plek. Tweede
Nederlander was Wouter Sipma op de elfde plaats. Stokkel, Lemmen en Krajenbrink eindigden
op plaatsen 16 tot en met 18. De beste sneldammer van het moment en misschien wel
allertijden, Alexander Schwarzman, eindigde ook nu weer bovenaan. Een punt daarachter
eindigde de beste dammer van het moment en misschien wel allertijden, Alexander Georgiev.
Derde werd Guntis Valneris, die daarmee als teamspeler van Huissen voor enig Gelders succes
zorgde.
Toernooiwebsite: www.wcblitz2013.fmjd.org
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T. Mbongo – M. Kroesbergen 2-0

Ncho Joel Atse – Wouter Sipma 2-0

Zwart heeft zojuist 24. … 21-26
gespeeld en na 25. 30-24 gaf zwart op
omdat 25. … 20x29 26. 37-31 26x39
27. 44x24 19x30 28. 28x06 zou
volgen.

A tse haalde hier een goed verborgen
dam uit. 28. 24-19 13x24 29. 32-27
22x42 30. 36-31 26x37 31. 38-32
27x28 32. 33x04 20x29 33. 47x29
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WK Junioren
Eric Sanders
Mirepoix-sur-Tarn is een gehucht van 700 inwoners in het zuiden van Frankrijk vlakbij Toulouse,
waar de meeste dammers waarschijnlijk nooit van gehoord zouden hebben, ware het niet dat
daar rond en tijdens de kerst het WK dammen voor junioren plaats vond. Een toernooi waarin
de Nederlanders geregeld succesvol in zijn en bijna altijd wel met één of meer medailles naar
huis gaan. Ook dit jaar had Nederland weer een aantal toppers afgevaardigd met Martijn van
IJzendoorn (dit jaar Europees kampioen en in 2011, 2012 en 2013 wereldkampioen bij de
aspiranten en twee jaar geleden al derde bij het WK junioren), Thijs van de Broek (dit jaar
Europees kampioen junioren, in 2009 eerste en in 2010 tweede bij het WK aspiranten), Jitse
Slump (vorig jaar tweede bij het EK pupillen) en Wageninger Jan Groenendijk (in 2010 en 2011
nog Europees kampioen bij de pupillen en in 2011 en 2013 tweede bij het WK aspiranten). De
verwachtingen waren dus hooggespannen. Dan kan het haast alleen maar tegenvallen en dat
deed het ook. De eerste vier plaatsen gingen naar Litouwen, Wit-Rusland, Brazilie en Frankrijk.
Landen die niet allemaal zoveel geld en moeite aan het jeugddammen spenderen als
Nederland. Toch bleven Anri Plaksij, Aleksei Kunitsa, Lucas Oliveira Massola en Kevin
Machtelinck onze jongens voor. IJzendoorn, Slump, van den Broek en Groenendijk eindigden in
een mooie rekenkundige reeks op plaatsen 5, 10, 15 en 20. Sommigen van hen, waaronder Jan
Groenendijk kunnen nog jarenlang proberen het beter te doen. Veel meer succes hadden de
jongen bij het sneldammen. Groenendijk werd daar wereldkampioen voor IJzendoorn en
Machtelink.
Bij de meisjes deden Denise van Dam uit Wageningen en Stella van Buren mee. Zij konden zich
niet mengen in de strijd om de top en werden respectievelijk 15e en 20e (en laatste) terwijl de
hoofdprijzen er waren voor Aygul Idrisova, Ayyyna Sobakina en Vera Kvashinskaja. Bij het
sneldammen eindigden de Nederlandse meisjes op de onderste twee plekken.
Toernooiwebsite: jeudedames-mondial-junior.clubeo.com
M. v IJzendoorn – K. Machtelinck 1-1

J. Slump – A. Zajanckovskis 2-0

In de partij volgde 54. … 23-28 55. 3329 en remise gegeven. Machtelinck
kon echter verrassend winnen middels
een offertje. 54. … 25-30!! 55. 34x25
09-14 en zwart wint.

Wit aan zet speelde 44. 22-17 en lokte
hiermee slim 44. … 15-20 uit. Er
volgde: 45. 17x08 13x02 46. 37-31
26x28 46. 38-33 21x32 47. 33x13
19x08 48. 30x37
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EK Veteranen
Fred Ivens
Arie Janssen van Doorn stond tijdens de prijsuitreiking van het EK veteranen op Texel met een
big smile op het podium. Een knappe overwinning in de laatste ronde op Paul Teer leverde de
WSDV'er met een score van +2 een achtste plaats in het totaalklassement op en – belangrijker –
de tweede plek (achter kampioen Frank Teer maar vóór de Russische routinier Andrey
Napreenkov) in de categorie 60+. En daar was Arie – terecht – zeer verguld mee. Als bonus
realiseerde hij in zijn leeftijdscategorie ook nog eens de tweede prijs op het inleidende EK blitz.
Arie's zilver smaakte duidelijk beter dan Fred Ivens z'n goud. Hij speelde aanvankelijk een
dramatisch toernooi maar toonde zich met een krachtige eindsprint – en een beetje mazzel – wel
mentaal sterk. Hij eindigde uiteindelijk toch nog als vijfde en mocht zich zelfs – als op dat
moment nog 69-jarige – 70+-kampioen van Europa noemen (ook bij het blitz), wat mooier klinkt
dan het is. Een troostprijs derhalve voor Fred, op tien van de elf EK's veteranen van de partij
maar wéér geen overall-kampioen.
Ratings zijn daarbij lang niet altijd een garantie voor succes. Zo moesten de in dit opzicht het
hoogst scorende Theo Schippers (11e) en de nationale titelhouder bij de veteranen Andrew Tjon
A Ong (7e) zelfs met een bijrol genoegen nemen. Het kampioenschap ging dik- en dikverdiend
naar Fred z'n oude Westlandse rivaal Peter van der Stap, die dit kunstje in 2005 in Zoutelande
ook al eens flikte. 'De pitbull uit Maasssluis' had met een score van 14 uit 9 twee punten
voorsprong op de Fransen Fabrice Maggiore en Serge Minaux alsmede op Frank Teer.
Het toernooi in Vakantiepark De Krim trok slechts 38 deelnemers, onder wie slechts twee
vrouwen – 'uiteraard' Barbara Graas en Iepie Poepjes. Op het laatste moment deed een aantal
spelers hun inschrijving niet gestand maar de grootste killer was wel het WK veteranen dat in
augustus in Riga ten doop werd gehouden. Want twee toernooien binnen enkele maanden was
zeker voor de voormalige oostblokkers en de Israëliërs duidelijk te veel van het goede.
Met een dergelijke vorm van kanibalisme krijgen we ook dit jaar te maken. Het EK veteranen is
door de EDC vastgesteld op half april (normaal in het najaar) in Noord-Polen, terwijl twee dagen
na de sluiting in Wageningen het tradionele NK veteranen begint. Ik denk niet dat er erg veel
spelers zullen zijn die op zaterdag meteen na de sluiting in Kolobrzeg in de auto of het vliegtuig
willen stappen om op maandag in het WSDV-clubgebouw 'verder' te dammen. Andersom ligt het
voor de hand dat de Poolse organisatie minder Nederlandse inschrijvingen zal krijgen dan
gebruikelijk. Zelf heb ik – met bloedend hart – in elk geval al besloten niet naar Polen maar wel
naar Wageningen te gaan. EDC, KNDB, FMJD kan dat niet anders? Doe er wat aan!
Arie en ik waren op Texel niet de enige GDB'ers. Derk Kleinrensink – inderdaad, alweer een
WSDV'er – mocht zich nummer dertien noemen en werd door Napreenkov slechts met een
haarlengte verschil van het brons in de 60+-klasse afgehouden. Zijn broer Henk was er niet bij,
mede doordat er op de drie dagen dat er dubbel werd gedamd de tweede ronde op het
ongebruikelijke tijdstip van 18.00 uur was vastgesteld. Persoonlijk was ik daar ook niet erg
gelukkig mee maar er stond wel qua sfeer, organisatie en accommodatie veel positiefs
tegenover. Petje af voor damclub Oosterend, toernooidirecteur Johan Haijtink (de beste
Geldersman...) en arbiter Jan Zioltkovski!
Een speciale vermelding verdient ook Jan Koerselman. Hij speelde met open vizier en deed het
met een achttiende plaats (9 uit 9) uitstekend en was daarmee de beste dammer met een FMJDrating onder de 2000. Bob Kersten sprokkelde een puntje minder bijeen, goed voor plek 26. Wim
Bennink (35e) had op meer gerekend dan zes punten maar hield nog wel drie spelers onder
zich.
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Fred Ivens – Jan Koerselman 0-2
Ter leringhe ende vermaeck laat ik u zien hoe Jan
Koerselman meteen al het EK voor mij verpestte.
Ik berekende hier in alle rust de variant 38-32 17-22 en zag
dat er na 39-33 voor zwart net geen dam in zit. Dus
speelde ik met een gerust hart 38-32... Dat de partij daarna
nog een minuut of vijf duurde kwam doordat ik in mijn hoofd
driftig op zoek was naar een hamer, spijkers en een héél
groot kruis.

Toernooiwebsite: http://texel2013.kndb.nl

Fred Ivens tegen Johan Haijtink tijdens het sneldammen

Johan Haijtink tegen Fred Ivens tijdens het sneldammen
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NK Clubteams Jeugd
Ralf Richters
Op zaterdag 7 december vond in Gouda het NK voor jeugdclubteams plaats. Bij de junioren en
aspiranten werd gespeeld in drietallen, de pupillen en welpen speelden in viertallen.
Junioren en Aspiranten
De vijf ingeschreven juniorenteams waren in één speelgroep ingedeeld met de vier
aspirantenteams. Dit betekende voor de Aspiranten een zware maar leerzame damdag.
Uiteindelijk werd de groep gewonnen door de junioren van SNA Heerhugowaard. Zij haalden
een punt meer dan het juniorenteam van WSDV Wageningen. Drie gelijke spelen waren net
teveel voor het Wageningse team
bestaande uit Jan Groenendijk,
Jannes Kromhout, Gerben van
Steenbergen en Robert-Jan van
Steenbergen.
Het
aspirantenteam
van
DES
Lunteren eindigde als vijfde in de
groep en was daarmee het beste
aspirantenteam. Het team dat de
Nederlandse
titel
binnenhaalde
bestond uit Stijn Overeem, Gerlinda
Schaafsma, Melanie Voskuil en Bram
Cysouw. Een punt achter het
Lunterense team eindigden de
Aspiranten van DeZ Culemborg. Het
zilver werd binnengehaald door het
aspirantentrio Thijs Vreugdenhil, Pelle
Bronkhorst en Albert Middelkoop.
Het winnende aspirantenteam van Lunteren
Pupillen en welpen
In het pupillentoernooi deden 11
teams uit het land mee. Bij de pupillen
had DES Lunteren met een ijzersterk
viertal van begin af aan de koppositie.
Het team speelde een geweldig
toernooi en won al haar wedstrijden.
De spelers van DES die voor deze
mooie prestatie zorgden waren: Johan
Top, Jeroen van den Brink, Biense
Wielstra en Jan Cysouw.
Bij de welpen was er geen
podiumplaats voor de Gelderse
teams. Het team van WSDV
Wageningen kwam dichtbij de derde
plek. Van de negen deelnemers
behaalden ze een vierde eindnotering
vlak voor de andere Gelderse teams
DC Heteren en DeZ Culemborg.
Het winnende pupillenteam van Lunteren
8
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Kampioenschap van Gelderland Aspiranten
Ralf Richters
Ook dit jaar vond in de kerstvakantie het Gelders kampioenschap voor aspiranten plaats. Helaas
net zoals afgelopen jaar geen kampioenschap voor junioren wegens te geringe belangstelling.
Gelukkig werd deze tegenvaller wederom meer dan genoeg gecompenseerd door het sterke
deelnemersveld bij de Aspiranten. Maar liefst veertien, en niet de minste, jeugdleden uit de
provincie hadden zich dit jaar ingeschreven.
Er werd gespeeld volgens het Zwitsers systeem. Vrijdag 27 december werden er vier rondes
gespeeld in het clubgebouw van WSDV Wageningen en op zaterdag 28 december werden de
resterende drie rondes gespeeld in het clubgebouw van DES Lunteren. De eerste ronde werd
bepaald door loting. Na de eerste speeldag stonden Tom Knapen uit Lochem en Pelle
Bronkhorst uit Culemborg beiden met zes punten bovenaan. Ze werden gevolgd door vier
deelnemers met vijf punten. De tweede speeldag beloofde dus een spannende te worden.
In de vijfde ronde verloor Pelle zijn gedeelde koppositie door na een spannende partij te
verliezen van clubgenoot Thijs Vreugdenhil. Tom Knapen won wel zijn partij en kwam alleen aan
de leiding. Tom die twee jaren geleden, als pupil, ook al het aspirantenkampioenschap won, gaf
deze voorsprong in de laatste twee rondes niet meer weg. Hij won ook de laatste twee partijen
en werd opnieuw kampioen. De tweede plaats ging naar Thijs Vreugdenhil. Na drie remises op
de eerste speeldag won hij alle drie de partijen op de tweede speeldag en werd zo verdienstelijk
tweede. De derde plaats ging na een overwinning in de laatste ronde tegen Pelle Bronkhorst
naar Robert Jan van Steenbergen van WSDV Wageningen.
Het kampioenschap was een ideale voorbereiding op de later in 2014 te spelen halve finales
van Nederland. De eindstand: 1e Tom Knapen 12 uit 7, 2e Thijs Vreugdenhil 11 uit 7, 3e Robert
Jan van Steenbergen 9 uit 7, 4e Bram Cysouw, Niamah Jarallah en Michiel Bibbe 8 uit 7, 7e Pelle
Bronkhorst, Marie Gabbert, Tom Molenaar en Jan Cysouw 7 uit 7, 11 e Tom Siebelt 6 uit 7, 12 e
Lyan Doomernik 4 uit 7, 13e Ákosh Kardos 3 uit 7, 14e Machiel Weistra 1 uit 7.

De nummer 2, Thijs Vreugdenhil tegen de kampioen Tom Knapen
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Kijkjes in de Gelderse Damwereld
Matthias de Kruijf
Allereerst: de beste wensen voor het nieuwe jaar, voor zover dat nog mag? Natuurlijk was er
tijdens de jaarwisseling weer heel wat vuurwerk te bewonderen, gelukkig was er ook een hoop
vuurwerk op de borden. Oh ja, mocht u nog iets leuks hebben: u weet mij te vinden!!
Marc de Meulenaere – Wouter Ludwig 0-2
Micone – Mo & Z Volendam, Nationale Competitie
De normaal zo degelijke spelende De Meulenaere liet zich
hier lelijk foppen. Na 18. 37-32 was Ludwig er als de kippen
bij. 18. … 21-27 19. 32x21 17x37 20. 28x06 14-19 21.
42x31 19x28 en schijfwinst zwart.

Rob Schrooten – Henk Klarenbeek 0-2
VBI Huissen 2 – DES Lunteren 1, Nationale Competitie
In de partij speelde Schrooten 32. 31-27? Hij had echter
fraai kunnen winnen middels: 32.32-27 21x32 33.34-30
24x44 34.47-42 23x34 35.33-29 34x23 36.43-39 44x33
37.42-38 32x43 38.48x10 15x4 39.25x3

Echter, eerder in diezelfde
“eenvoudig” kunnen toeslaan.

partij

had

Klarenbeek

Zwart speelde in de partij 17. … 18-22. Hij had ook kunnen
combineren door 17. … 17-22 18. 28x06 23-28 19. 32x23
18x40 20. 45x34 07-11 21. 06x17 12x41 te spelen.
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Rienk van Marle – Bert van Oosterom 2-0
Ravenshorst Nijverdal DIOS Achterhoek, Nat. Comp.
Van Marle nam een niet al te moeilijke dam, maar wel een
dam die thuishoort in de boekjes. 25. 24-19 13x24 26. 2923 18x29 27. 28-23 29x18 28. 33-28 22x33 29. 31x04. De
dam werd snel afgenomen, maar hierdoor won wit een
schijf.

Geert Berends – Edgar Hartman 0-2

VBI Huissen 2 – Lent 1, Nationale Competitie
Hartman speelde een goede partij en wist hier een leuke
doorbraak te nemen. 37. … 07-11 38. 16x07 17-21 39.
26x08 13x11!! 40. 06x17 18-22 41. 17x28 23x41 en wit gaf
het gelijk op.

Gert van Willigen – Rob Schrooten 2-0
Lent P1 – VBI Huissen P1, Gelderse Hoofdklasse
De witte stand oogt erg zetjesgevoelig, zeker na zwarts 27.
… 19-23. Slim uitgelokt voor wit, want nu volgde: 28. 31-27
22x42 29. 29-24 20x29 30. 33x24 42x33 31. 39x10
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Van Erik van de Weerdhof kreeg ik de volgende stand:
Erik van de Weerdhof – Jannes Kromhout 2-0
Oudejaars Sneldamtoernooi IJmuiden
Ik laat Van de Weerdhof aan het woord: Een combinatie die
ik in IJmuiden heb uitgehaald tegen Jannes Kromhout. Je
zou denken dat het een standaardcombinatie zou moeten
kunnen zijn, maar ik geloof niet dat ik het idee eerder heb
gezien. Vond het wel een aardige combinatie, ook met het
ontruimen van veld 8 erbij waardoor het allemaal klopt. Het
ging als volgt: 34-29 23x45 27-22 18x27 31x11 8x17 28-23
19x28 33x22 17x28 44-40 45x34 39x10 en na het
teruggooien won zit schijf 28.

Arief Salarbaks – Gerben van Steenbergen 0-2
World-Cup Wageningen
In deze stand is er nog niets aan de hand. Na 10. … 24-29
is er nog steeds niets aan de hand, maar dan moet de
witspeler wel goed slaan. In de partij ging het mis. 11.
34x23 18x29 12. 27x18 13x22 13. 33x24 20x29 14. 40-34
22x33 15. 34x23? 09-13!! En wit gaf op omdat 16. 39x28
17-21 17. 26x17 11x33 18. 38x29 25-30 19. 35x24 13-19
20. 24x13 08x46 volgt.

Stuur uw combinaties en fragmenten op naar het (email)adres van Matthias in de colofon.

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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Kampioenschap van Gelderland
Erik van de Weerdhof
Pepijn van den Brink is kampioen van Gelderland 2013 geworden. In de slotronde sloeg hij een
aanval af van Maarten Linssen, de kampioen van de laatste drie jaar, en veroverde daarmee
voor het eerst de titel. Van den Brink had uiteindelijk één puntje meer dan Linssen, die op zijn
beurt Jan Jacobs een punt voorbleef.
Van den Brink kwam moeizaam op gang. In de eerste ronde zag hij zich geconfronteerd met een
tegenstander die ten onrechte een beroep deed op de regel aanraken is zetten. De actie van zijn
tegenstander
verdiende
volgens
sommigen niet de sportiviteitsprijs, maar
Van den Brink liet zich afbluffen en deed
alsof zijn telefoon afging om een
reglementaire nederlaag te krijgen. Ook
toen de wedstrijdleider aangaf een
protest welwillend te zullen behandelen
besloot Van den Brink het er bij te laten
en dan maar te proberen de rest van de
partijen te winnen. Dat lukte bijna, want
na die eerste ronde won hij vijf keer op rij
en stond alleen in de slotronde nog
remise toe aan Maarten Linssen, maar
zoals gezegd was dat voldoende voor de
titel. Niet alleen om deze reden, maar ook
gezien Van den Brinks verdere opstelling
is hem deze titel zeer gegund. Tot twee
maal toe (waaronder de allesbeslissende
partij tegen Maarten Linssen) had hij een
reglementaire
overwinning
(wegens
verhindering van zijn tegenstander)
kunnen opeisen, maar in beide gevallen
toonde hij zich bereidwillig om de partij
toch te spelen.
De vooruitspeelproblematiek was in
algemene zin wel een smet op het
kampioenschap: van de acht deelnemers
waren er vijf die niet alle vier de
speeldagen konden spelen, zodat er veel
partijen
buiten
de
reguliere
wedstrijddagen zijn gespeeld. Het
bestuur staat dan ook open voor
suggesties om de opzet van het toernooi
zodanig aan te passen dat het voor meer
mensen aantrekkelijk wordt om mee te
doen.
Pepijn van den Brink met de 'beker met de kleine oortjes'
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Sneldamtoernooi Wamel
Anton Janssen
Op maandagavond 30 december 2013 hield damvereniging Slagvaardig in het Vrijetijdscentrum
in Wamel voor de 36e keer het Open sneldamkampioenschap van Wamel. De damavond was
weer erg in trek. Slagvaardig dat veel tijd en energie in de voorbereiding van dit toernooi stak,
had 94 deelnemers (2012: 82) achter de borden en was daar erg trots op. In den lande worden
in de periode tussen Kerst en Nieuwjaar steeds meer damtoernooien gehouden. Het Wamelse
toernooi kan deze concurrentie aan. De krimp bij het aantal bondsleden was bij het sneldammen
in Wamel niet merkbaar. Het toernooi heeft een rijke traditie en is in deze periode het grootste
eendaagse toernooi. Zonder de inzet en de prestaties van de deelnemers te kort te doen:
gezelligheid voert bij Slagvaardig de boventoon. Er zaten weer spelers uit Gelderland, Utrecht,
Zuid-Holland en Noord Brabant in Wamel achter de lange damtafels. Het Open kampioenschap
bestond uit acht ronden. Elke partij duurde circa twintig minuten. Na een lange damavond met
veel spanning gingen de prijzen in de hoofdgroep naar Erik van de Weerdhof uit Veenendaal (13
punten), Fred Ivens uit Ingen (12) en Ron Entken uit Rosmalen (11). Evert Jochemsen uit Ede
(11 punten) won de provinciale hoofdklasse voor Ger Verhoeven uit Gorinchem (10) en Jos
Peelen uit Wijchen (9). De prijzen in de eerste klasse waren voor Michel Hendriksen uit Ede (12
punten), Peter Visscher uit Elst (12) en Rommy Moerlie uit Arnhem (ook 12) en in de tweede
klasse voor Thijs Vreugdenhil uit Culemborg (14 punten), Michel Hendriksen junior uit Lunteren
(13) en Melanie Voskuil ook uit Lunteren (en ook 13 punten).

De top 3 uit de Hoofdgroep
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Jan Crum Jeugdamtoernooi
www.edestad.nl
“Ja, het was weer een groot succes. Elk jaar komen er meer deelnemers. Ook het niveau stijgt
zichtbaar. Stijn Overeem, spelend bij DES Lunteren en DVV (Voorthuizen) liet als laatstejaars
Aspirant zien een groeibriljant te zijn”, aldus DES preses Jaap Heij. Hij won in de hoogste
groep het derde ‘Jan Crum’-jeugddamtoernooi 2013. Liefst 67 jeugddammers verzamelden
zich in het clubhuis De Schuifeldam in Lunteren. De dammers kwamen uit alle windstreken.
Hoogeveen, Reeuwijk, Molenaarsgraaf, Laren maar ook uit de directe omgeving. Tekenend
was dat er ook elf schooldammers van de Lunterse basisschool Nederwoud mee deden. “DES
moet het van de jeugd hebben. Dat is niet alleen onze kweekvijver maar ook voor de damsport
in zijn algemeenheid”, vulde Heij aan. De preses wilde terecht ook even stilstaan bij de
naamgever van dit jeugddamtoernooi. ”Op deze wijze eren wij onze oprichter. Jan Crum senior
heeft op 8 september 1959 damclub DES (Door Eendracht Sterk) opgericht. En heeft
ongelooflijk veel verdiensten voor de Lunterse damsport gehad.”
Precies op tijd gaf de organisatie het startschot. Er werd gespeeld in groepen van acht
spelers. Zij bevochten elkaar met passie maar ook respect. De aspiranten en de top van de
pupillen werden bij elkaar ingedeeld. ,,Dat is juist de uitdaging om iets meer te laten zien", liet
de organisatie weten. In alle rust werd een plek gezocht. Maar daarna ontbrandde de strijd. In
enkele groepen werd snel gespeeld. Dat vergde van de organisatie enige souplesse. De
allerkleinsten zochten vertier. De wat meer geoefende dammer dacht na over de winnende
zet. “Soms moet je iets niet willen zien”, grapte Heij. ,,Maar als de partij is afgelopen, dan
worden de damstenen netjes in de beginstand opgesteld. Daar hoeven we niet of nauwelijks
op te letten.”
Stijn Overeem gaat als een raket van start. Nadat de kruitdampen zijn opgetrokken kan hij een
mooie score van 12 punten (5 x winst en 2x remise) op zijn conto bijschrijven. De overige drie
aspiranten eindigen op eerbiedige afstand. Hanna Hoogenraad (Barneveld) wordt tweede voor
Tom Knapen uit Lochem. Bij de Pupillen gaat de eerste plaats naar Vincent Houtjes uit
Heerde. Hij wint al zijn partijen. De Lunteranen Jeroen van den Brink en Johan Top vullen het
podium.
De DES dammers weren zich goed. Martine Teunissen, Mariëlle van den Brink en Leendert
Peters behalen zilver. In de Pupillen F - groep wist het jeugdige Bennekomse talent Henno
Hendriksen te winnen. Maar niemand ging zonder prijs naar huis. ,,Er waren alleen maar
winnaars. Onze nieuwbakken secretaris mocht na afloop de prijzen uitdelen. Dat waren bekers
en mooie standaards. Het ging hem goed af”, besluit Jaap Heij.
De winnaars:
Aspiranten: Stijn Overeem (DES/DVV)
Pupillen groep A: Vincent Houtjes (HDC Hoogeveen/Ons Genoegen Wapenveld)
Pupillengroep B: Hans Rinner (DUO Doetinchem)
Pupillengroep C: Sander Stolwijk (D.E.Z. Reeuwijk)
Pupillengroep D: Jari Brienninkmeijer (D.E.Z. Reeuwijk)
Welpengroep E:.Thijs Eikelenboom (De Kroonschijf Molenaarsgraaf)
Welpengroep F: Henno Hendriksen (B.D.V. Bennekom)
Welpengroep G: Tom Rinner (DUO Doetinchem)
Welpengroep H: Ivar Smeijers (W.S.D.V. Wageningen)
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In Memoriam Ruud Palmer

Op Oudejaarsdag 2013 is Ruud Palmer in zijn woonplaats Nijmegen overleden; hij werd 66
jaar. Op jonge leeftijd werd Ruud net als zijn jeugdvriend Ton Sijbrands geboeid door het
damspel. In 1965 werd hij jeugdkampioen van Nederland. In de periode 1966 tot 1986 nam hij
zes keer deel aan de finale om het kampioenschap van Nederland. Eenmaal nam hij deel aan
het WK. Dat was in 1996 in Abidjan (Ivoorkust). Ruud was er om een damleiderscursus te
geven en mocht door het afzeggen van anderen bij de wereldtop aanschuiven. Hij werd
echter in de voorronden uitgeschakeld. In zijn Gelderse periode is hij lid geweest van
Huissen, NOAD, Lent en DAVO (Tilburg). Vanaf 2009 speelde hij voor CTD Arnhem. Ruud
was in het bezit van de internationale meestertitel en de nationale grootmeestertitel. Behalve
speler was Ruud ook bestuurder. In januari 1987 volgde hij Piet Roozenburg op als
penningmeester van de KNDB. Met broodnodige ingrepen wist hij in vier jaar tijd de bond
financieel weer gezond te maken. Hij is penningmeester gebleven tot 1993.De crematie vond
plaats op 7 januari 2014 in Nijmegen, alwaar vele damvrienden uit het heden en het verleden
afscheid van Ruud namen zoals Ton Sijbrands, Herman van Westerloo, Johan Haijtink,
Alexander Presman en vele anderen.
Dat hij ruste in vrede……
CTD Arnhem
Wim van Dongen, secretaris.

16

GDN54-1

In Memoriam Gerrit Kruisink
Op vrijdag 22 november 2013 hebben wij afscheid moeten nemen van ons zeer gewaardeerd
lid Gerrit Kruissink. Hij overleed in de nacht van zondag op maandag 18 november
tengevolge van een hartstilstand op 85-jarige leeftijd. Zondagavond 17 november belde hij
nog met de teamleider dat hij maandagavond geen competitiewedstrijd kon spelen vanwege
erge rugklachten.
Gerrit was lid van onze vereniging vanaf 1950. Veel dammers uit met name de regio Oost
hebben Gerrit gekend. Hij was mede-oprichter van de Damclub Brummen. Binnen onze
vereniging heeft Gerrit de funktie van algemeen adjunkt bekleedt en vanaf 2007 was hij
penningmeester van de dam- en schaakvereniging. Bij het 50-jarig bestaan van “Ons
Genoegen” Almen-Gorssel (DOG) op 22 december 1991 heeft Gerrit een historisch overzicht
weergegeven in een speciaal gedrukt jubileumboekje.
Als dammer was Gerrit een geducht tegenstander, al wist je vooraf niet of hij een goede of
minder goede avond had. Hij was een plezierige en prettige dammer bij wie het sociale
kontakt een grote rol speelde.
Met Gerrit verliezen wij een bijzonder lid van onze vereniging. Wij wensen zijn familie veel
sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies.
Bestuur en leden van DOG Almen-Gorssel.
Piet Staal, secretaris.

In Memoriam Jan Derksen
Op 30 december 2013 is Jan Derksen op 78 jarige leeftijd in zijn woonplaats Ochten
overleden. Derksen was een bekende dammer in de Midden Betuwe. Hij was al langer dan 50
jaar in onze sport actief. Jan was naast een verdienstelijk wedstrijdspeler erg betrokken bij de
problematiek. Het oplossen van problemen in de krant was zijn favoriete bezigheid. Hij deed
tot vlak voor zijn dood mee aan een ladderwedstrijd van problemist Martin van Dijk. Ook was
hij een fervent lezer van boeken over de damsport. Derksen was één van de steunpilaren van
de vereniging DEZ in Ochten. Bij die club was hij sinds mensenheugenis secretaris,
teamleider en vooral aansprekpunt. Je kon hem altijd over het dammen bellen. Een tekort aan
leden leidde tot de opheffing van DEZ waarna Derksen lid werd van Slagvaardig in Wamel.
Ook daar beleefde hij enkele jaren veel plezier aan de damsport. Door een afnemende
gezondheid was Derksen genoodzaakt te stoppen met het wedstrijdspel. Af en toe kwam hij
nog wel bij ons naar de clubavond. Ook liet hij zich zien op de damavonden van De
Batavieren in Dodewaard.
Derksen is op zaterdag 4 januari 2014 in Ochten begraven. Verschillende clubmensen
stonden stil bij het heengaan van hun damvriend. Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en
kleinkinderen sterkte met dit verlies.
Jan moge rusten in vrede.
Anton Janssen
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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.teams@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
jeugdzaken@geldersedambond.nl
Noord:
J. Heij, 0318-630143, Moreelsestraat 65, 6717 TP Ede
jeugdzaken.noord@geldersedambond.nl
Oost:
jeugdzaken.oost@geldersedambond.nl
Zuid:
jeugdzaken.zuid@geldersedambond.nl

Commissie wedstrijdzaken teams
Voorzitter en Hoofdklasse: E. van de Weerdhof, zie bestuur
wedstrijdzaken.teams@geldersedambond.nl
wedstrijdzaken.beker@geldersedambond.nl
wedstrijdzaken.sneldammen@geldersedambond.nl
Noord:
A. van der Kuilen, 0341-558562, Dirk Staalweg 53, 3851 LH Ermelo
wedstrijdzaken.noord @geldersedambond.nl
Oost:
G. Roeterdink, zie bestuur
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
vacant
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 vacant

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

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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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, 06-22477598, 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 54-2: 8 maart 2014

Damprobleem
Arjen Timmer
Oplossing vorige keer (wit: 27, 28, 30, 32, 37, 40, 42, 50,
zwart: 8, 9, 11, 13, 17, 19, 23, 24): 27-21 (24x44) 21x14
(19x10) 28x08 (44-49) 08-02 (49x16) 42-38 (16x49) 02x16
(49-35) 50-44 (35x49) 37-32 (49x27) 16x05 W+
De nieuwe opgave moet u vast bekend voorkomen. U hebt
zojuist een prima partij afgeleverd tegen een degelijke
tegenstander die voor een punt zit te spelen. Toch wat
voordeel weten te creëren, druk weten te zetten. Maar
verdraaid, wat is dat dammen toch een vervelend
remisespel. Plots valt je oog op een geforceerde
winstvariant. Klopt dat echt? Ja! Twee zetten afdwingen en
dan toeslaan met een combinatie!
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